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1. УВОД- 

Историята на Савел е уникална. Тя ни 
удивлява с това, че Божият избор пада 
именно на човек като Савел. Бог го избира, 
призовава и използва с висок ранг в 
Църквата. 

Удивителното е, че ако се вгледаме в 
живота на Савел, преди да бъде призван, 
ние никога не бихме гласували за него. Бог 
обаче не би ни следвал. Той взе Павел и го 
употреби,  така че можем да кажем, че и до 
днес неговото служение дава плод.  

Ние сме свикнели да гледаме на Савел-
Павел, като на супер-светия и никога не би 
ни дошло на ум, че Бог може и нас да 
използва толкова мощно. Нещо повече, ние 
често изпадаме в апатично настроение и 
заявяваме: Бог не може да ме използва мен! 
Чувстваме се малки! Чувстваме се виновни! 
Чувстваме се недостойни! И поради тези 
потиснати чувства, ние заявяваме на Бога:  

Бог не може да използва мен! 
Историята на Савел е там в Библията, 

именно за да ни даде един друг отговор. 
Погледни, прочети, мисли върху тази 
история и ще се убедиш, че отговора е друг: 

Бог наистина може да използва теб! 
Нека погледнем с лупа тази история!  
Днес ще видим четири неща, които ние 

бихме поставили като пречки, дали са такива 
и за Бога.  
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

I- Твоето минало не е пречка за 

Бога- ст.1 

Деяния 9:1  А Савел, като още дишаше заплашване и 
убийство против Господните ученици, отиде при 
първосвещеника  

Ако с нашата лупа разгледаме живота на 
Савел, ще останем разочаровани от миналото 
му. Сам той ни разказва за себе си в  
1Tим. 1:13  при все, че бях изпърво хулител, гонител и 

пакостник. Но придобих милост, понеже, като невеж, 
сторих това в неверие;  

Той и на други места, отваря страниците 
на своята автобиография за да ни даде 
картината за себе си: 
Деяния 22:4  и гонех до смърт последователите на тоя 

път, като връзвах и предавах на затвор и мъже и 
жени;  22:5  както свидетелствува за мене и 
първосвещеникът и цялото старейшинство, от които бях 
взел и писма до братята евреи в Дамаск, дето отивах да 
закарам вързани в Ерусалим и ония, които бяха 
там, за да ги накажат.  

И още: 
Деяния 26:10  което и върших в Ерусалим, понеже затварях 

в тъмница мнозина от светиите, като се снабдих с власт от 
първосвещениците, и за убиването им давах глас 
против тях.  

Ако ти имаш лозе, ще чакаш ли нощем за 
да хванеш крадеца и да го направиш управител 
и отговорник за лозето си? 

Това е все едно някой православен 
свещеник да поведе агресивна кампания срещу 
Евангелските църкви в България, а ние да го 
поканим да стане Председател на Евангелския 
Алианс.  
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Исус обаче направи точно това. Той 
причака онзи, който ако можеше да Го разпъне 
на кръста отново, щеше да го направи, без да 
се колебае, за да го направи строител на 
Църквата Си.  

Нали се сещате, че Савел присъства от 
рано в книгата Деяния на апостолите. Той е там 
с недобри намерения. Лука го нарича „младеж”, 
но богословите не са убедени, че той е в 
младежка възраст. Той беше вероятно мъж на 
възраст от 45-50 години, когато беше замесен в 
наказателните отряди изпратени срещу 
Християните.  
Деяния 7:55  А Стефан, бидейки пълен със Светия Дух, 

погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса стоящ 
отдясно на Бога; 7:56  И Рече: Ето, виждам небесата 
отворени, и Човешкият Син стоящ отдясно на Бога.  7:57  
Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха 
си ушите и единодушно се спуснаха върху него.  
7:58  И като го изтласкаха вън от града, хвърляха 
камъни върху него. И свидетелите сложиха 
дрехите си при нозете на един момък на име 
Савел.  7:59  И хвърлиха камъни върху Стефана, 
който призоваваше Христа, казвайки: Господи Исусе, 
приеми духа ми. 7:60  И като коленичи, извика със силен 
глас: Господи, не им считай тоя грях. И като рече това, 
заспа.  

Ние виждаме, че като се нарича Павел 
„пакосник”, той наистина е такъв. Но когато 
Савел приема Исус, в сърцето си, той се 
променя в дълбочина от Божията благодат, 
действаща в него. 

Вероятно всеки един от нас има неща от 
миналото, от които се срамуваме. Това което 
обаче разчитаме в Савловата история, е че за 
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Бога няма нищо от нашето минало, което да Му 
влияе, така че Той да не иска да ни употребява.  

Ако си бил спасен, знай че остават три 
записа от твоя живот и от греховете ти. Първия 
е този който ти носиш в умът си и не искаш да 
изтриеш. Втория е в умовете на тези които те 
познават. Третия е в ума на Дявола, защото той 
ще иска от време на време да те връща към 
миналото ти с цел да те накара да се чувстваш 
виновен и ако може да те накара да мислиш, че 
Бог не ти е простил. Има нещо друго което е 
важно обаче- Бог, пред когото ще отговаряме 
един ден, няма такъв запис. Той  е изхвърлил 
греховете ти в морските дълбочини и не ходи 
там за да хвърля мрежи. 

В цялата Библия, ние виждаме как Бог 
употребява хората, не защото те са нещо 
изключително, не защото те са много праведни, 
не защото са заслужили, а защото Той иска. 
Нека ви напомня: 

-Петър само преди няколко дни се е 
отрекъл от Исус, но се е покаял за това и в деня 
на Петдесятница го чуваме да проповядва 
проповед, която доведе хиляди на спасение. 

-Мойсей, беше убиец, но Бог го използва 
за да изведе славно народа си от  Египет. 

-Самсон, като последен глупак се остави 
една жена да отнеме силата му и да го направи 
за посмешище на враговете си, но Бог пак му 
позволи да избие накрая на живота си, повече 
врагове, отколкото през целия си живот. 
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-Авраам, му се налагаше да лъже и да 
поставя жена си в опасност, за да запази своя 
живот, но въпреки греха си пак Бог го употреби 
и му вмени правда. 

-Яков беше измамник, но въпреки това Бог 
го промени и употреби. 

Този списък може да бъде удължен с още 
много имена, но тези стигат, за да се убедим в 
това, че човека може да е сгрешил в миналото 
си, но Бог пак може да го използва за Своя 
слава в бъдеще. 

Това го казвам, за да знаем всички които 
сме тук, че Бог може да те употреби за да се 
прослави, чрез теб, независимо от твоето 
минало.   

 

II- Твоето настояще не е пречка за 

Бога- ст.2 

Деяния 9:2  и поиска от него писма но синагогите в Дамаск, 
че, ако намери някой от тоя Път, мъже или жени, да ги 
докара вързани в Ерусалим.  

Павел беше в центъра на борбата с 
Християнството. Неговия живот бе изпълнен и 
осмислен от унищожаването на новата секта-
Християните. Той беше изпълнен със злоба към 
тези „натрапници”. Той беше готов да премахне 
всеки и всичко свързано с името на Исус 
Христос. Той беше страшилището за 
зараждащото се Християнство.  

Не е ли Бог уникален? Има ли по-
неподходящ избор от този на Савел-гонителя? 
Божия избор се спира на човека, не защото 
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човека е достоен, а въпреки неговото 
недостойнство и неадекватност. 

Позволете ми да ви напомня, че подобно 
нещо е станало и в моя и в твоя живот. Аз искам 
да се извиня на Бога, ако някога съм си 
помислил, че Той ме е призовал понеже идвам 
от Християнско семейство и дядо ми и баща ми 
са били пастири. Аз не заслужавам да съм 
където съм и да съм който съм! Но аз съм това 
което съм, защото Божия избор е такъв. 

Днес ти който и да си, можеш ли да 
изключиш онази част от твоите мисли, която 
работи за да оправдае това което си или което 
не си! За Бога твоя вид, обществен статус, 
образование, морал, пол, ръст, и каквото и да 
било друго нямат значение. Бог гледа на сърце, 
а не на външност или способности.  

Вземете няколко примера: 
1-Мойсей беше на 80 когато Бог го извика 

да Му служи . Той имаше проблеми с 
говоренето. Той се страхуваше. Той се 
съмняваше. Въпреки целия този негативен 
багаж, Бог го използва за Своя слава.  

2- Вижте Гадаринския луд- Мк.5:1-20. 
Страшен, ненормален, всички се боят от него. 
Всички го искат окован във вериги. Но бог 
използва този пакостник и се прослави чрез 
него. 

3-Ами прокажените от 4 Царе 7 гл., които 
отидоха в Сирииския стан за да се предадат, а 
видяха изобилие от храна и богатства. Те 
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окаяните човеци, не бяха ли използвани от 
Бога, за да се прослави Името на Йехова? 

Словото ни показва една истина. Нито 
едно от нещата които стават с нас, не може да 
изненада Бога и Той да не е в състояние да 
направи нещо.  

Ето какво казва Словото: 
Евр. 4:13  И няма създание, което да не е явно пред Бога; но 

всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на Когото 
има да отговаряме.  

 Няма нищо което да Го спре, ако Той иска 
да те използва за своите цели. Има едно 
нещо обаче, което може да повлияе на 
Божието желание или решение, това е 
твоята готовност да се предоставиш. 

Римл. 12:1  И тъй, моля ви, братя, поради Божиите 
милости, да представите телата си в жертва жива, света, 
благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. 12:2  И 
недейте се съобразява с тоя век ( Или: свят )., но 
преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да 
познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, 
благоугодно Нему и съвършено.  

 

III- Твоите отрицателни 

характеристики не са пречка за 

Бога- ст.11-16 

Характера на Савел беше такъв, че дори 
при декларация за промяна от негова страна, 
вярващите имаха страх от него. Анания се 
страхуваше от него, когато беше пратен да се 
срещне с Павел след обръщението му. 

Варнава трябваше да го изпита преди той 
да ес срещне с водачите на църквата. 
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Ако разгледаме Савел от близо, дори и 
вече като Павел, ние ще видим, че в него 
имаше доста персонални характеристики, които 
не отговаряха на духовните му успехи: 
2Кoр 10:10  Понеже, казват някои, посланията му са 

строги и силни, но личното му присъствие е слабо 
и говоренето нищожно.  

 
2Кoр 11:6  А пък, ако и да съм в говоренето прост, 

 
Гал. 4:13  но сами знаете, че на първия път ви проповядвах 

благовестието, вследствие на телесна слабост;  4:14  
но пак, това, което ви беше изпитание в моята снага, 
вие не го презряхте, нито се погнусихте от него, но ме 
приехте като Божий ангел, като Христа Исуса.  

 
Гал. 6:11  Вижте с колко едри букви ви писах със собствената 

си ръка!  

Груби послания, слабо представяне, 
простичко говорене, физически слабости! Нищо 
от тези неща обаче не можеше да спре Бог. 
Павел беше използван и е още използван по 
целия свят.  

Ако искаш да бъдеш употребен, никога не 
се сравнявай с други хора. Бог те иска такъв 
какъвто си. Може да си абсолютна отрепка, но 
Бог може да те употреби. И това ще стане, ако 
ти спреш да се вглеждаш в себе си или да се 
сравняваш с други, а просто кажеш на Бога:  

Боже Ето ме, употреби ме!!!  
Тук можем да се обърнем към историята 

на онова нежно и крехко момиче, на име Естир. 
Кой можеше да допусне, че тя ще спаси 
Еврейския народ от изличаване? 



 10 

Кой очакваше най-дребния от синовете на 
Есей-Давид, за да обедини Израил под един 
човек, под едни град-Ерусалим и да го направи 
велик всред народите. 

И ако сме по-смели, ще трябва да заявим, 
че и Исус, хората му намираха слабости: 

-Някои Го причислиха към родените от 
неизвестен баща 

-Някои Го наричаха дете на Мария и 
Йосиф. 

-Натанаил  Го съжали, че е имал 
нещастието да се роди в Назарет- Йоан 1:46 

-Други Го съжаляваха, че идва от Галилея-
Йоан 7:41-42 

- Някои Го нарекоха „инструмент на 
Сатана”- Мк3:22 

Въпроса е: Могат ли твоите слабости, 
недъзи, негативни характеристики от какъвто и 
род да са, НЕ МОГАТ ДА СПРАТ БОГ. Без 
значение какво говорят хората, какво мислят 
хората, или как се отнасят хората спрямо теб. 
Бог МОЖЕ! Бъди уверен, че Той може! 

Нещо повече, Павел гордо пояснява, че 
колкото е по-слаб той, толкова повече Бог се 
проявява в сила, чрез него: 
2Кoр. 12:10  Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, 

в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; защото, 
когато съм немощен, тогава съм силен.  

И отново Библията ни потвърждава тази 
истина: 

Анна от 1 Царе 1 гл. Една слаба и 
бездетна, подигравана и презирана жена, не 
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стана ли майка на един от най-известните 
личности в СЗ- Самуил!!! 

Смелостта и решителността на Данаил, 
Седрах, Месах и Авденаго, не стана ли причина 
царят на Вавилон  

Тази сутрин искам да те питам: Ти как се 
чувстваш? Ако ми отговориш:  

О-о, аз се чувствам супер. Здрав, 
радостен, задоволен, щастлив, тогава се 
радвам с теб и ти желая всичко добро.  

Ако обаче ми отговориш, че се чувстваш: 
Зле, почти депресиран, неуспяващ, с болки и 
страхове, тогава искам да ти кажа: Знаеш ли, 
може Бог да има план за теб и да иска да те 
употреби в Свой план. Много е важно в този 
момент дали ще мислиш, за себе си и 
състоянието си или ще намериш сила да 
вдигнеш поглед нагоре и да кажеш на Бога в 
Когото вярваш и на Когото се молиш: 

Боже ето ме! Слаб, болен, не можещ да се 
погрижа за себе си, без пари и без радости! Аз 
зная че именно такъв Ти мажеш да ме 
използваш! Употреби ме Ти! 

 
Аз завършвам тази серия от проповеди. В 

нея се надявам да съм ви убедил, че: 
Въпроса: Може ли Бог? е безсмислен 
Бог може да снабди всяка твоя нужда 
Бог може да спаси душата ти 
Бог може да опази душата ти спасена 
Бог може да спаси близките ти 
Бог може да използва живота ти 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Едно нещо, даже две могат (не да спрат, 
но …) да повлияят на Божието желание да те 
използва: 

1 – Ако си спасен, но не искаш да бъдеш 
употребен.   

2 – Ако ти не си спасен  
Затова аз ще завърша с тези въпроси: 
1 – Ако ти си Християнин, имаш ли 

твърдо желание да бъдеш употребен от Бога 
за Негова слава? Ако не! Тогава направи си 
добра равносметка, кое те спира- някакви 
твои планове, стремежи, кариера, любим 
грях, страх от нещо …? Бог може, но не би  
искал да те употребява насила. Той обича, 
доброволното сърце, което се радва, ако 
вижда, че е инструмент. Той благоволи в 
човека, който дори да вижда че е слаб и 
недостоен, казва: Боже, не съм достоен ,но 
Ти можеш! Моля те! Употреби ме! 

Спомни си: 
Мойсей беше употребен доброволно! 
Фараон, беше употребен насила! 
И въпреки, че Фараон седеше на 

престола , а Мойсей при робите, пак Фараон 
страдаше, а Мойсей просперираше.  

Употребен от Бога е най-благоприятния 
начин да изживееш живота си. Нищо друго 
не е по-изгодна инвестиция. Не се иска 
много: Едно желание, изказано в сърдечна 
молитва на Бога! 
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2- Спасен ли си? – не те питам добър ли 
си, не те питам член ли си на църква, не те 
питам дори дали си кръстен. Питам те 
спасен ли си? Имаш ли непоколебимата 
увереност, че ако днес живота ти свърши, ти 
ще видиш лицето на Исус, а не на Сатана. 
Ако нямаш тази надежда, тогава не се бави, а 
още днес и сега, потърси това спасение. Към 
небето не се върви с несигурност и 
колебание. Опасно е! Реши се и Повярвай в 
Исус Христос - Божия Син, изповядай в 
искрена молитва  всичките си и поискай 
прошка за тях от Бога( Исус е станал жертва 
за твоите грехове и с вяра в Него, те ще ти 
бъдат простени! Възползвай се от този 
подарък за теб), покани Исус да стане 
Господар на живота ти!  Затова направи 
всичко възможно да си сигурен, че си на 
правилния влак.  

 
 


