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1. УВОД- 

Нашите размисли до сега ни разкриват, 
че Бог в Своята благодат към нас грешните, 
но търсещи Неговото благоволение хора, ни 
е осигурил три здрави колони върху които 
ти и аз можем смело да градим живота си 
върху вярата ни в Божията сигурна подкрепа 
за нас: 

(СЛАЙД 2) 
1)Небесна сигурност в Божията доброта 
2)Небесна помощ в Божията близост 
И днес ще разгледаме и последната 

колона, която е и ключа към сигурността. Ще 
наречем тази колона  

3) Небесна връзка в Божието Специално 
Познаване. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Пророк Наум го казва в същия стих който 
разглеждаме последните две недели: 

(СЛАЙД 3) 

Наум 1:7  Господ е благ,  
крепост е в ден на бедствие,  
Познава уповаващите на Него.  

Бог е ДОБЪР!  

ВИНАГИ е ДОБЪР! 

Уверен ли си в Божията добрина? 
Павел ни казва в Посланието към 

Римляните: 
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Римл. 8:28  Но знаем, че всичко съдействува за добро 
на тия, които любят Бога, които са призовани според 
Неговото намерение.  

(СЛАЙД 4) 

Бог е С НАС!  

ВИНАГИ е с нас! 

Сигурен ли си, че в ден на бедствие, Бог е 
близо до теб? Липсата на тази увереност, много 
често помрачава нашето спокойствие и отнема 
мира ни. Много често Дявола ни изкушава 
именно по този параграф. Той ти крещи: Бог те 
е оставил! Той не чува вика ти! 

Отново Павел и отново в Римляни, и отново 
в 8 глава ни уверява: 

 Рим. 8:31  … Ако Бог е откъм нас, кой ще 
бъде против нас? 

И в края на главата отговаря: 
Римл. 8:38  Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, 

нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито 
бъдещето, нито сили,  8:39  нито височина, нито 
дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да 
ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, 
нашия Господ.  

Нищо не може да ни отлъчи от Божията 
любов в Христа.  

 
И днес ще празнуваме още една 

селестиална(небесна) сигурност. Тя е много 
специфична за българите. Вярвам, че ще ви 
хареса. Кой от нас не е изпадал в нужда и 
проблем и в един момент излиза някой и ни 
казва:  

Аз имам свой човек. Ще му се обадя и той 
ще ти помогне! 
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Да имаш СВОЙ човек, означава да 
познаваш някого, който  също те познава и то 
добре. Дотолкова добре, че да е готов да 
съдейства за да ти помогне, понеже разполага с 
власт, влияние, пари или други лостове с които 
да направи така, че да се случи нещо в полза на 
някого.  

Известната българска поговорка: Човекът 
е човек, когато има СВОЙ човек! Има своя 
небесна алтернатива: 

(Слайд 5) 
Бог ме познава специално! Винаги ще Му 

се доверявам! 
Пр. на времето като деца си спомням, че 

често се надхвалвахме: 
-Моят татко е полицай(милиционер)!Той ще 

дойде и ще арестува твоя татко! 
-Пък моят татко е министър! Той ще уволни 

твоя татко! 
Аз бях в много неизгодна позиция тогава, 

защото заради службата на моят татко, най-
много да отнеса поредните подигравки. Но и аз 
имах „коз”- моят чичо беше летец и имаше 
самолет. Военен, боен самолет. Хей, какво си 
мислите! Може да съм син, на пастор, но съм 
племенник на под-полковник от авиацията.С 
този самолет, моят чичо(само да му кажа), 
можеше … охо-о-о, какви работи да прави!? 

Какво нещо е привилегията да познаваш 
силния! Тя ти дава сигурност и увереност.  

 
Пророк Наум ни казва: 
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Наум 1:7- Виж, ако се довериш на Бога, а 
това означава да Го търсиш винаги и да 
разчиташ на  Него за защита и подкрепа, ако Му 
се доверяваш във всичко, тогава може да си 
сигурен, че Той те познава добре! Познава те 
лично! Познава те СПЕЦИАЛНО!  

Какво означава Бог да те познава? 
Това познаване има своите специфики: 
 
(Слайд 6) 
А)Привилегията на Божето неограничено 

познание за НАС! 
Това означава, че Бог знае всичко за теб- 

Той знае името ти, Той знае къде си, Той знае с 
какво се занимаваш, Той знае какво мислиш, 
Той знае какво чувстваш, Той знае от какво се 
страхуваш, Той знае какво мечтаеш, Той знае 
всичко за твоето настояще, минало и бъдеще, 
Той знае какво става в тялото ти, в душата ти и 
в духа ти. Исус ни казва, че Бог знае детайли от 
рода на „колко косъма имам на главата си”(Мат 
10:30).  

Давид изследвайки Божието мислене и 
познание извиква в един от Псалмите си: 

(НЕ ПОКАЗВАЙ ТЕКСТА СЕГА!) 
Псалом 139:1   Господи, опитал си ме и познал си ме. 

139:2  Ти познаваш сядянето ми и ставането ми; 
Разбираш помислите ми от далеч, 139:3  Издирваш 
ходенето ми и лягането ми, И знаеш всичките ми 
пътища.139:4  Защото докато думата не е още на езика 
ми, Ето, Господи, Ти я знаеш цяла.  139:5  Ти си пред мен 
и зад мен, И турил си върху мене ръката Си.  139:6  
Това знание е пречудно за мене; Високо е; не мога да го 
стигна. 139:7  Къде да отида от твоя Дух? Или от 
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присъствието Ти къде да побягна?  139:8  Ако възляза на 
небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята и там си 
Ти.  139:9  Ако взема крилата на зората И се заселя в най-
далечните краища на морето,  139:10  Там ще ме води 
ръката Ти, И Твоята десница ще ме държи.  139:11  Ако 
река: Поне тъмнината ще ме покрие, И светлината около 
мене ще стане на нощ,  139:12  То и самата тъмнина не 
укрива нищо от Тебе, А нощта свети като деня; За Тебе 
тъмнината и светлината са безразлични.  139:13  Защото 
Ти си образувал чреслата ми, Обвил си ме в утробата на 
майка ми.  139:14  Ще Те славя, защото страшно и чудно 
съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре 
знае това. 139:15  Костникът ми не се укри от Тебе, Когато 
в тайна се работех, И в дълбочина на земята ми се даваше 
разнообразната ми форма.  139:16  Твоите очи видяха 
необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха 
записани Всичките ми определени дни, Докато още не 
съществуваше ни един от тях.  

Искам да ви направя едно съвременно 
перифразиране на този текст: 

(СЛАЙД 7) 
1ст- Господи Ти си проверил и знаеш 

всичко за мен. 
2ст- Знаеш кога работя и кога почивам и 

какво мисля! 
3ст- Ти не си безразличен към това което 

върша когато работя и когато съм в покой. 
4ст- Разчиташ мислите ми и знаеш какво 

ще кажа, преди да съм го казал 
5ст- с ръката Си усещаш онова което съм 

преживял, преживявам и което предстои да 
преживея 

6ст- не разбирам как го правиш, но ми 
харесва 
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7ст-няма какво да ме скрие от Теб, дори да 
искам, не мога  да отида някъде където Ти да не 
си 

8ст- ако мога да отида където и да е във 
Вселената или там където Ти си избрал да не 
се намесваш-АДА, и там няма да съм невидим 
за Теб 

9ст- ако полетя със скоростта на 
светлината на някъде, 

10ст-пак ръката Ти, ще е върху мен и мога 
да разчитам, че ще ме държиш 

(СЛАЙД 8) 
11-12ст.- тъмнината е без значение за 

Твоите всевиждащи очи 
(СЛАЙД 9) 
13-16ст. Ти Боже си ме планирал отдавна, 

сглобил си ме и знаеш всичко за мен от начало 
до край без изключения и пропуски.  

Това знание за онзи който познава Бога, 
може да е пречудно/добра вест или да бъде 
страшно за онзи, който върши неправда и грях 
без да взима Бога предвид. Ако днес си тук и 
класифицираш себе си от онези които не 
познават Бога и  не се интересуват Кой е Бог и 
какво иска от нас, тогава искам да ти кажа:  

Ако все пак ти си кажеш: Не вярвам в Бога, 
но ако Той съществува, искам да ми се открие 
и ако ми се открие, ще Го приема и  ще 
повярвам в Него! Тогава ще ти цитирам думите 
на Спържън(един от най-добрите проповедници 
в християнската история) е казал: 
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„Грешнико, нека това да е утехата ти, че 
Бог те вижда, когато започнеш да се 
покайваш за греховете си. Той не те вижда с 
повърхностен поглед, така както вижда 
всички човеци, но те  вижда с очите на 
внимателно наблюдаващ с интерес. Той е 
виждал всичките ти грехове и скърбите ти, с 
надеждата да се покаеш. И когато улавя 
първия лъч на благодатта, Той се хваща за 
него с радост.” 

Бог с удоволствие би ти се открил за да 
повярваш в Него, но знай, че ако Му се довериш 
с вяра, без виждане, тогава благословенията  
Му върху теб ще са значително по-големи.  

 
(СЛАЙД 10)  
Б) Привилегията на Божието взаимно 

познанство 
Това познанство не е равностойно, но е 

взаимно. Пророк Наум казва, че Бог познава, 
…кои…? онези които уповават на Него. Словото 
не ни занимава с това до колко Бог познава 
всички хора по земята. Но то набляга на факта, 
че Бог има особено и по-специално отношение 
към онези, които търсят , зачитат и обичат Бога. 

Павел казва: 
2Tим. 2:19  Но твърдата основа, положена от Бога, стои, 

имайки печат: Господ познава Свойте Си, и: Всеки, 
който изповядва Господното име, да отстъпи от 
неправдата.  

Забелязахте ли обръщението „Свойте Си! 
Аз не оспорвам Божията характеристика на 
всезнание или пълното Му познание за всеки 
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човек. Ако някой твърди, че Бог познава толкова 
добре престъпника в затвора, колкото и 
вярващия който се моли, няма да споря и ще се 
съглася. Пророк Наум и Словото ни казват нещо 
друго. Бог знае всичко за всички, но интереса и 
вниманието Му, не са ангажирани еднакво към  
всеки, така както към „онези които уповават на 
Него”. 

Чуйте какво казва Словото за тази връзка: 
(СЛАЙД 11) 
Псалом 23 ни уверява, че в Бога имаме 

Добър Пастир: „Господ е Пастир мой, няма да 
остана в нужда …” 

На друго място Исус декларира едно по-
възвишено отношение , към онези които взимат 
заповедите Му на сериозно: 
Йоан 15:14  Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, 

което ви заповядвам.  

И не само приятели! Вижте какво казва 
Посланието към Евреите: 
Евр. 2:11  Понеже и Оня, Който освещава, и ония, които се 

освещават, всички са от Едного; за която причина Той не 
се срамува да ги нарича братя.  2:12  казвайки: "Ще 
възвестявам името Ти на братята Си; Ще Те хваля всред 
събранието";  

 Слушай внимателно. Нарочно сложих тези 
стихове в тази последователност, защото искам 
да ти кажа следното: 

Ако си елементарен дори като овчица, но 
уповаваш на Бог, знай че имаш Пастир който да 
се грижи за теб! 

Ако допускаш грешки, но си последовател 
на Христос, знай че Бог е твой Приятел! 
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Ако си светия спасен по вяра в Христос, ти 
си част от Божието семейство.  

Но какъвто и да си –елементарен или 
светия- ако уповаваш на Бога, Той те познава и 
гледа на теб с еднакъв интерес и любов. Ти си 
СПЕЦИАЛЕН В НЕГОВИТЕ ОЧИ и СЪРЦЕ!  

 
Ако ти си тук днес, не защото вярваш, а 

защото това е последната ти опора и надежда в 
твоя объркан и оплетен живот. Ако си тук, 
защото си опитал всичко и нищо не е 
помогнало! Знай, че само затова че си сложил 
упованието си в Бога, Той вече не е 
безразличен към теб, но те познава. Знай че 
дори живота ти да е тотален хаос и 
безизходица, ако днес си дошъл при Бога, не 
разбираш нищо за Него, но просто си решил да 
опиташ, тогава си на правилното място. 
Словото насърчава днес всеки: 

(СЛАЙД 12) 
Деяния на ап.  2:21  И всеки, който призове името 

Господне, ще се спаси".  

Живота за теб може да е жесток, но това не 
е защото Бог е жесток, а защото ние сме 
грешни. Бог е добър, Той е с нас във време на 
бедствие и познава специално онези които 
сложат упованието си на Него. 

Ако пък обичаш Бога от сърце искаш да Му 
служиш вярно и за цял живот, тогава Той не 
само че те познава, но ще ти даде достъп и ти 
да Го опознаваш- всеки ден и всеки час повече 
и повече. Да опознаваш необятния Бог е 



 11 

удоволствие за цяла вечност и това 
удоволствие започва от тук и сега. Не е ли 
прекрасно! 

Вероятно някой ще ме запита: аз обичам 
Бога, служа Му, старая се, но защо живота ми 
не става по-добър? Защо Бог се отнася към 
мен, сякаш не ме познава!? 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Ще ви разкажа една история и 
завършвам: 

Пр. Младеж отишъл при баба си в 
кухнята и с тъжен глас признал, че има 
много разочарования  и живота му се 
обърква и вгорчава. Баба му била вярваща и 
го посъветвала да уповава на Бога. Младежа 
отговорил: аз го правя и въпреки това пак 
всичко е толкова противно. Тук там нещо 
добро се случва, но повечето неща са 
неприятни. 

Бабата приготвяла кекс и попитала 
внука дали иска парченце кекс. Той обичал 
бабиния си кекс и очите му светнали: Да, 
непременно! 

Бабата тогава взела с лъжицата  
 (СЛАЙД 13)  

малко олио и подала на внука си: Опитай! 
-„Ъ”, отвратително- казал внука 
Бабата тогава счупила  

 (СЛАЙД 14)  
яйце и отново подала с лъжичката жълтък: 
Хапни де! 
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-Това е гнусно- казал с отвращение 
внука 

Тогава баба взела в шепата  
 (СЛАЙД 15)  

брашно и казала: Отваряй устата ! 
- Бабо, стига ! Шегуваш ли се!? 
- Добре де, поне малко  

 (СЛАЙД 16)  
сода си хапни!-настоявала баба. 

- Бабо, всичко това е гадно!-казал с 
възмущение още неразбиращия внук. 
Тогава баба отговорила:  

Синко, всички тези неща сами по себе 
си, са неприятни и не ги ядем. Но, когато 
ги сложа заедно и ги сложа в правилен ред и 
количество. Когато ги обработя така 
както аз зная, от тях става 
 (СЛАЙД 17) 

вкусен кекс, който ти толкова обичаш.  
Бог работи по същия начин синко. 

Много пъти ние се чудим, защо Той ни 
превежда през толкова неприятни и 
трудни неща. Но ако ние Му се доверим и се 
надяваме на Него, независимо от 
обстоятелствата, тези събития Бог ще 
ги вземе и така ще ги обработи, че заедно 
те ще станат нещо великолепно! 

(СЛАЙД 18) 
Яков 1:2  Считайте го за голяма радост, братя мои, когато 

падате в разни изпитни,  1:3  като знаете, че изпитанието 
на вашата вяра произвежда твърдост.  

1Петрово 1:6  В което блаженство се радвате, ако и за малко 
време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни,  
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Можем ли и днес да направим една 
поредна декларация: 

 
(СЛАЙД 19) 
(зала) За Бог съм СПЕЦИАЛЕН! 
      (балкон) Винаги на Него ще 

УПОВАВАМ! 


