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1. УВОД- 

От началото на годината, ако сте слушали 
редовно проповедите, надявам се да сте 
разбрали няколко важни неща за БЛАГОДАТТА 
и УЧЕНИЧЕСТВОТО. Те са неразделни.  
(СЛ.2) За Благодатта научихме, че идва от Бога, 
до нас, не защото я заслужаваме, но защото ни 
е нужна. За да заякваме в нея(както ни 
препоръчва стиха на годината) ние трябва да си 
„изцапаме ръцете“. Китайската поговорка казва: 
Кажи ми за да забравя! 
Покажи ми за да запомня! 
Ангажирай ме, за да разбера! 
 
(СЛ.3) Забелязал ли си че, Бог НАДГРАЖДА 
Благодатта си в теб? Защо? Защото Бог 
подготвя всеки от нас за деня на Великата 
Благодат. Това е момент когато много неща те 
плашат, но Бог те успокоява и насърчава да 
направиш решителна крачка доверявайки се на 
Неговата Достатъчна Благодат.  
Давид преди да се бие с Голиат, трябваше да 
победи мечки и лъвове и в борба с тях да се 
научи да разчита на Божията благодат.  
Израил преди да решат дали да тръгнат за да 
превземат Обещаната земя, трябваше да минат 
през Червеното море, да пият вода от канарата, 
да ядат манна и пъдпъдъци слизащи от небето, 
да стоят в оазиса Елим, да треперят под 
планината Синай докато получават Закона. 
Защо? Защото имаха нужда да бъдат 
надграждани в Божия благодат.   
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Давид постигна пълна победа в битката с 
Голиат защото разчиташе на Божията благодат, 
а Израил постигна тежко поражение при 
връщането на съгледвачите от Обещаната 
земя, защото не разчитаха на Божията 
благодат. Давид стана цар и царува 40 години,  
а Израил стана скитник из пустинята и обикаля 
40 години.    
 
(СЛ.4)Накрая трябва да сме разбрали и каква е 
разликата между МИЛОСТ и БЛАГОДАТ. 
МИЛОСТ е да получим незаслужена прошка, а 
БЛАГОДАТ е да получим незаслужена 
възможност. Много често чувам опасенията на 
невярващи, които искат да приемат Исус в 
живота си, но нещо ги спира. Това „нещо“ е 
страха, че няма да могат да спазват 
стандартите на Божията чистота и святост. 
Тогава ние най-често ги успокояваме, че това не 
е проблем, защото всички грешим, а в Христос 
има прошка за всеки извършен от нас грях. Това 
е половинчат съвет! Пълен съвет е, че чрез 
Христос ние получаваме и 
МИЛОСТТА/прошката на всички грехове и 
БЛАГОДАТТА/възможността да бъдем святи 
без това да е трудно или непостижимо. 
Единственото което Бог  с радост ще приеме от 
нас за Себе Си е ЛЮБОВ.   
 
(СЛ.5)За Ученичеството разбрахме разликите 
между СМИРЕНИЕ и ГОРДОСТ и как да бъдем 
по-смирени. 
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(СЛ.6)Научихме че Ученичество означава 
ДУХОВНА ВОЙНА, за която ние трябва да сме 
екипирани и безстрашни. 
(СЛ.7)От Дейвид Уингет разбрахме, че 
СТРАДАНИЯТА са нормални преживявания за 
нас като Последователи на Христос. Те винаги 
имат Цел, Край и в тях ние винаги имаме 
Приятел! 
(СЛ.8)А накрая разбрахме, че Бог ни е дал 
НАДЕЖДА. В какво се състои тя и как расте? Тя 
се състои в очакване на изпълнение на Божиите 
Обещания. Те се отнасят до Вечния живот, до 
пълното ни Обновяване, до очакване за 
Награда, а расте чрез изпитанията и 
страданията.  
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Добре е да разберем, какво е Благодатта и 
какво е Ученичеството, но още по-добре ще 
бъде ако започнем да ги прилагаме и 
практикуваме в живота си. Днес в много църкви 
липсва именно благодатта. Ще е безсмислено 
да говорим за тях, а да вършим обратното на 
благодатта. Ще е смешно да ги разясняваме и 
същевременно да показваме тяхното 
отрицание! 
(СЛ 9)Лука 15 глава е главата в която Исус ни 
описва чувствата на Бог, когато един грешник се 
връща при Отец.  Запомнете стиха Лука 15:7 
Лука 15:7  Казвам ви, че също така ще има повече радост на 

небето за един грешник, който се кае, нежели за 
деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от 
покаяние.  
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Пр. Проститутка изпаднала в много тежко 
финансово положение, отишла при добри хора 
за да поиска помощ за храна. Хората и дали, но 
я попитали защо не отиде да потърси помощ в 
църква. Жената казала:  

И без това ми е тежко, като разберат 
каква съм, ще ме накарат да се чувствам още 
по-зле.  

Често с нашето законничество, с критиката 
и осъдителността си, ние превръщаме 
християнството в съдебен процес, а църквата в 
съдебна зала, а не в дом на благодат.  

(СЛ 10)А) КАК ИСУС ОБЯСНЯВА  

БЛАГОДАТТА? 

(СЛ 11)Вече в една от проповедите ви обърнах 
внимание върху разказа на Исус за 
Изгубения/Блудния Син. Този разказ,  е част от 
серия разкази на Исус, които бих озаглавил: 
Разкази за Преоткриващия Бог:  

1)За изгубената овца 
2)За изгубената драхма 
3) За изгубения син 
В тези разкази Исус ни открива една и съща 

истина. Бог изпитва неописуема радост от 
връщането на всяка душа без предпочитания и 
предубеждения.  

Как ли бихме могли ние да разберем Бога? 
Как бихме могли да почувстваме с Неговото 
сърце? 

Пр. Ако сте майка или баща, баба или дядо. 
Представете си, че сте в МОЛ с тригодишен 
син/внук. След пандемията, хората са жадни за 
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общуване и МОЛ-а е пълен с всякакви хора. Вие 
търсите някаква дреха и сте се загледали в 
големите намаления на пролетни ризи. 
Оглеждате една такава риза. Много ви харесва 
и се чудите дали ще ви стане. На пръв поглед 
ви се струва малка и искате да премерите един 
номер по-голяма. Оглеждате се за някой от 
персонала, …  
(СЛ 12)когато с ужас установявате, че детето не 
е до вас.  

Виждал съм как плаче изгубено дете, но по-
страшна е картината на изгубила детето си 
майка. Как ще се чувствате- ризата или детето?  

И напрежението расте. През ума ви веднага 
преминават възможно най-страшните  
сценарии. Как ще се почувствате, когато 
тичайки между щандовете забележите 
малчугана да излиза усмихнат от секцията за 
играчки взел между малките си ръчички, 5-6 
колички, човечета и какво ли още не? А как би 
се чувствал ако видите детето си да тича с 
играчка в ръка към ескаватора? Ако ти си 
радостен за това, че си открил това скъпо 
създание, колко ли повече Бог се радва, когато 
открие грешника, който върви към вечна смърт 
с ръце пълни с временни и нестойностни 
залъгалки?!?!  
(СЛ 13)Пр. Аз си спомням как един ден Анн 
дойде и ми съобщи, че си е изгубила 
портмонето с документи и малко пари. Ходихме 
по пътя по който е минавала-няколко пъти! 
Питахме в магазините в които беше пазарувала! 
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Вече си представях как трябва да пътувам до 
Английското посолство в София, да чакам по 
опашки в полиция, да обяснявам и вадя 
безброй документи докато се оправим.  В края 
на деня коленичихме и се молихме, Бог да ни 
избави от несгодите на  вадене на нови 
документи. Станахме от молитва … и на 
вратата се позвъни. Отворих и един стар 
познат, който не бях виждал от доста време, ми 
подаде портмонето на жена ми. Видял снимката 
на личната и карта и я познал и носи 
портмонето. Легнахме си с чувство на 
облекчаваща радост. Преживените 
безпокойства сега само увеличаваха градуса на 
радостта. Какъв ли е градуса на Божията 
радост, за всяка преоткрита душа, за която Той 
извървя целия път от славата до смъртта и 
обратно? 
(СЛ 14)Пр.Помня преди години, баща ми стана 
жертва на телефонни крадци. Обадили му се и 
му казали, че съм катастрофирал и съм в 
София в болница, в кома и трябват пари за 
лечението ми. Аз наистина се връщах с колата 
от София, но невредим. Той им дал всичките си 
спестявания. Благодарих на Бога, че не беше 
взел на заем от съседи пари за да ги даде на 
подлеците. Помня обаче много добре, когато ме 
видя след като се прибрах. Аз бях ядосан, а той 
изглеждаше радостен, не защото беше излъган 
и ограбен, а защото ме виждаше и защото съм 
здрав и жив. Радостта на баща ми от това, че 
ме преоткри като здрав, надминаваше 
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разочарованието че, беше ограбен. Бог също 
беше ограбен от дявола, но радостта Му от 
преоткриването е многократно по-голяма от 
разочарованието.  

Защо ви разказвам тези примери? 
По две причини: 

(СЛ 15)Първо:Да разберем огромната 

радост в СЪРЦЕТО НА БОГ 

Второ: Да осъзнаем в какво 

участваме, КОГАТО БЛАГОВЕСТВАМЕ 

Ако разбера как Бог се чувства когато 
намери изгубената душа, аз ще мога да 
разбера, колко е ценно за Бога, когато ние 
съберем кураж и намерим сили за да кажем на 
някой човек, че Бог го обича и иска да го спаси! 
Когато му кажем, че може в кратка молитва да 
изповяда греховете си и да поиска прошка от 
Бога. Когато той/тя пожелаят да приемат Исус, 
тогава ние доставяме велико удовлетворение 
на Бога. Такова удовлетворение както на 
бащата при когато се е завърнал изгубения син, 
както на жената намерила изгубената драхма, 
както на овчаря, намерил изгубената овца.  

Той изпитва чувството на майката 
намерила детето си, преди да му се случи 
злото, чувството на мен и на Анн, когато 
намерихме портмонето, и чувството на баща 
ми, когато намери че съм жив и здрав у дома. 
Да това е слаба картина на радостта на Бога, 
когато една душа се върне при своя Създател.  
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Казвам ви тези истории, за да разберем, 
колко силно Бог се радва, когато се върнем при 
Него. Знаеш ли че, преоткриването е много 
по-вълнуващо от придобиването: 

Пр. Моят чичо, брата на баща ми-Тошко( 
той не вече между живите) ми разказваше една 
история:  
(СЛ 16)В зората на демокрацията в България, 
немска църква подарява микробус на църквата 
във Варна. Чичо ми го докарал от Германия в 
България. Когато ми разказваше за микробуса, 
той не ми разказа в детайли как е пътувал и 
пристигнал в България. В големи детайли обаче 
ми разказа една друга история. Идвайки във 
Варна, е трябвало да го регистрира и го оставил 
пред блока.  

За негов ужас, сутринта вижда, че 
микробуса го няма-откраднат. Разказа ми, как е 
изживял това събитие. Всички мисли и 
предположения. Факта, че превозното средство 
не е негово лично, а му е поверено. Какво ще си 
мислят хората?Разказа ми как горещо се е 
молил. Как с вяра е решил да тръгне с колата си 
да търси микробуса из улиците на Варна. Как се 
е молил зад волана: Боже заведи ме право при 
буса, моля Те, моля Те! Молитви, страхове, 
вяра, молитви, очакване, надежда, молитви! 
Кара на посоки и се моли Бог да го води в 
правилната посока! Усеща че излиза от града и 
потегля към Виница! Виница! Защо Виница? 
Дали във Виница? Защо не, Каменар или 
Аксаково, а Виница? Разказа ми с най-големи 
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подробности, как карал по пътя и … някъде 
след разклона, вижда … микробуса на църквата 
да се придвижва към квартала. Тук историята 
му вплете всички мисли и чувства преживени в 
този момент на преоткриване. Молитвата му в 
този момент добива такъв интензитет, че 
сърцето му бие на макс. Прегражда пътя на 
автобуса и ги спира. Крадците са трима, млади 
и по-силни, но чичо вярва в Божията благодат, 
която го е водила до тук и знае, че това не е 
случайно. Той им казва да оставят возилото. То 
е на църква и е определено да върши 
благородна работа. Предлага им да го оставят и 
да си ходят, ако не искат да вика полицията. 
Разказа ми в детайли как младежите след 
кратка консултация оставят буса и изчезват 
някъде. Чичо оставя колата си на пътя и връща 
ПРЕОТКРИТИЯ автобус. Той никога вече не 
забравя това возило и Божията благодат! 

Какво е интересното? Чичо Тошко, не се 
вълнуваше от подаряването на това 
превозно средство, не беше важно 
вкарването му в България, нито 
регистрирането му, но преоткриването му е 
велико чувство, спиращо дъха. 

Можем ли да усетим сърцето на Бог, когато 
Негов син или дъщеря са преоткрити.  

Пр. Не си спомням с. Доче да ми е 
разказвала как се е сдобила със скъпата си, 
професионална цигулка, но си спомням как с 
ентусиазъм ни е разказвала на всички тук, как я 
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е преоткрила, след като я изгубила във един от 
вагоните на … Лондонското метро.  

Преоткриването се преживява много по-
дълбоко отколкото създаването, даването, 
подаряването и дори откриването.  

За Бога е много вълнуващо преоткриването 
на всяка изгубена човешка душа.  

(СЛ 17)Б) КАК БОГ НИ ВКЛЮЧВА В 

РАДОСТТА НА ПРЕОТКРИВАНЕТО? 

Хенри Ноуън казва: Бог се радва. 
Не…защото хиляди са приели вярата и сега Го 
славят за Неговата милост. Не, Бог се радва, 
защото се е намерило едно от Неговите 
изгубени чада.  

Защо ви казвам това? 
Защото ние често се заблуждаваме! 

Мислим си, че Бог не вижда нищо и никой друг, 
загледан любовно в нас, събраните в църква. 

Знаете ли какво радва Божието сърце най-
много? Намирането на изгубеното! В притчата 
за изгубената овца, овчаря ОСТАВИ 99 овци и 
отиде да търси … изгубената. Търсенето на 
една душа, може да отнеме време колкото един 
човешки живот. Не е лесна задача! Затова ако 
Бог ти отвори възможности да благовестваш и 
човека чуе но не откликне, не мисли, че трудът 
ти е напразен. Апостол Павел казва: 
(СЛ 18)1Кор. 3:6,7  Аз насадих, Аполос напои, но Господ 

прави да расте.  3:7  И тъй, нито който сади е нещо, нито 
който пои, а Господ, Който прави да расте.   

Знаете ли на кого се радва Бог най-много в 
църква? На онзи на когото ние може изобщо да 
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не обърнем внимание- на новодошлия. Той 
гледа с любов и очакване, някой да му обърне 
внимание и да го води към вярата. Уви, ние 
заети да се видим с приятели, познати, може 
изобщо да не удостоим новия човек с 
внимание.Такива хора може да си помислят: 
Тук не е за нови като мен! Тук са само лични 
приятели, а аз не съм очакван и няма да бъда 
приет!Ако допуснем това, ние не познаваме 
благодатта! 

Пр. Една от скоро идващите на църква 
млада жена, ми разказа: Вървях по Сливница и 
се молех Бог да ми даде знак! Минавах покрай 
тази църква и точно когато щях да подмина 
вратата, тя се отвори и една жена излезе и ме 
покани да вляза. За мен това беше отговора на 
молитвата ми!  

Кажете ми в този ден на какво Бог се е 
радвал повече? На сто души пеещи и славещи 
Бога си или на едната душа, която с помощта на 
своята слугиня, е преоткрил? Бог води и ще 
води много нови хора всред нас. Добре или зле 
изглеждащи! Здрави или болни! Стари или 
млади! Интелигентни или прости! Богати или 
бедни! Това са критериите по които ние 
посрещаме. За Бога те всички са без значение. 
Бог се интересува от вечната душа, а не от 
временното тяло!  

  Защо ще ги води в църква? Защото 
разчита на теб и иска да те направи част от 
процеса на преоткриването. Защо? Не може ли 
Сам да си го свърши? Може, но нека ти 
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напомня, че в проповедите за 
УЧЕНИЧЕСТВОТО чухме, че има НАДЕЖДА за 
… Вечен Живот, за Обновяване и за НАГРАДА.  
Когато Бог води при теб при изгубената душа, 
или води теб при душата, Той ти казва: Аз мога 
и Сам, но ето сега ти давам възможност да 
спечелиш награда в Небето(тя не се краде, не 
изгнива, не се губи, не се обезценява)!  

Възползвай се!  
Гореспоменатите думи на Ап.Павел 

продължават така: 
(СЛ 19)1Кор. 3:6-8  Аз насадих, Аполос напои, но Господ 

прави да расте.  3:7  И тъй, нито който сади е нещо, нито 
който пои, а Господ, Който прави да расте.  3:8  Прочее, 
тоя, който сади, и тоя, който пои, са равни, обаче всеки 
според своя труд ще получи своята награда;  

(СЛ 20)Бог иска да сме благовестители, а не 
селекционери на Царството Му. Трябва да 
внимаваме, да не би в съвременното си 
тълкуване на Писанията, на християнството, на 
служението, на църквата, да създадем онова 
което във времето на Исус беше създадено от 
Фарисеите- липса на благодат. 

Дали днешния вярващ е готов да каже на 
престъпника: Бог днес е готов да те приеме в 
рая!? Да каже на проститутката: Не те осъждам, 
иди и не върши вече това зло! Или гледа през 
рамо преценява и казва: Този не става! 
Обръща се и си отива в къщи! 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Писателя Филип Янси в книгата си 
„Изумителна благодат“ в история вметната 
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„под черта“, разказва следния случай: Пастор 
Фред Крадок преиначава историята на Исус за 
завръщането на Блудния син, по следния начин. 
В проповедта си той разказва, как бащата дава 
на големия син нова премяна и пръстен като 
благодарност за верността му, а след това 
урежда банкет за него, от признателност към 
него за дългогодишния му труд на нивите на 
баща му. Аудиторията слуша с чувство на 
неудобство, но изведнъж от дъното на залата 
се чува възглас: „Точно това е трябвало да 
пише!“ 

Да но НЕ! Същия автор разказва една друга 
история. Пастир чиято дъщеря е тръгнала по 
лошия път. Наркотици, лъжи, 
противозачатъчни, дори обвинява родителите 
си, че те са виновни поради строгите им 
възпитателни мерки. Бащата е бесен. Тя руши 
авторитета му! Пречи на служението му! Не 
разбира любовта на родителите си. Дъщерята 
не се е върнала през нощта. Бащата стои на 
прозореца и чака. Докато се взира в мрака, той 
изповядва следните свои чувства: Чак сега 
разбрах какво е чувствал Бог, когато е пращал 
пророците си да говорят за Божия гняв и 
ревност. Хората са знаели как да Го наранят от 
болка и Той е крещял от болка. Разбрах колко 
болезнено е предателството на детето ти.  
(СЛ 21)И въпреки целия ми гняв и болка,- 
продължава пастира- когато видях детето ми да 
се приближава към дома, единственото чувство 
което измести моментално гнева, беше 



 15 

огромното ми желание да я прегърна и да и 
кажа, колко много я обичам.  

Големия богослов Карл Барт дава следното 
определение за Бога: „Онзи Който Обича!“  

Когато мислиш за Бога, мисли за Него като 
за страдащ и чакащ добър баща, който копнее 
всяко от неговите деца да се върне при Него. 
Още утре ти можеш да му съдействаш в 
търсенето. Още утре ти можеш да грабнеш 
награда. Отиди и кажи Благата вест с цвете на 
някоя жена медик. Може да посееш, може да 
прекопаеш, може да полееш. Бог прави семето 
да расте,а за теб има награда.  


