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1. УВОД- 

(СЛ 2) Благодарността е добродетел!  
„На доброто сърце, благодарността не 
тежи!”                              Пиер дьо Бомарше 
 
(СЛ 3) Благодарността е дълг! 

„Благодарността е дълг, който трябва 
да бъде изплатен, дори когато никой не 
го очаква!”                   Жан-Жак Русо 

 
(СЛ 4) Благодарността е дарба! 
„Който не умее от чисто сърце да се 
отблагодари на своя благодетел, усърдно 
търси в него пороци, за да оправдае 
своята неблагодарност!”     
                                                 Хенрик Сенкеевич 
 

(СЛ 5) Благодарност за материалните 

блага! 

Днес тенденцията е да се фокусираме 
върху материалните блага, които 
получаваме от Бога. Ние сме донесли, с 
идеята да изкажем на Бога благодарност: 
-Благодаря ти Боже за продуктите от 
които мога да си направя полезни блага! 
Или 
-Благодаря ти Боже, че някой е работил и 
произвел, за да мога аз да се възползвам от 
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чуждите дарби и способности и да се 
наслаждавам от това! 
Или 
-Благодаря ти Боже, за градинката която 
имам и в нея мога да посадя и да събирам 
плод! 
(нека всеки който има градина, в мислите 
си да отиде там и да благодари на Бога за: 
овошките, лозите, зеленчуците, цветята, 
тревата) 
Или 
-Благодаря ти Боже, за бизнеса с който се 
занимавам, който ми носи средства и мога 
да снабдя нуждите на семейството си.  
ИЛИ 
-Благодаря ти Боже, за апартамента, 
къщата, вилата, които си ми дал. Те са 
Твоя милост показана към мен.  
 
(СЛ 6) ВСЕКИ ЗЕМЕН ДАР, ВСЕКИ ЗЕМЕН 
ТРУД, ВСЯКА ЗЕМНА ПРИДОБИВКА, НИЕ 
ТРЯБВА ДА ПРИЕМАМЕ С БЛАГОДАРНОСТ , 
НО И С ЖЕЛАНИЕ ТЕЗИ ЗЕМНИ НЕЩА ДА 
СЛУЖАТ ЗА БОЖИЕТО ЦАРСТВО ТУК НА 
ЗЕМЯТА! 
(помисли как това което имаш или искаш 
от Бога да имаш, може да служи за 
Божието Царство. Спомни си всичко онова 
което ИМАШ и забрави онова, което 
НЯМАШ и често се оплакваш, че го нямаш и 
кажи на Бога следната молитва:  
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Мили Боже, помогни всичко което си ми 
дал, да мога да го използвам по някакъв 
начин за Твоя Слава! Искам да ме научиш да 
мисля повече за Твоето Царство! Научи ме 
ПЪРВО да мисля за Твоето Царство!Дай ми 
изобилно от благата си само тогава 
когато мога да ги употребявам за Твоя 
Слава!)  
 
И сега, когато Божийте земни дарове, 
които Той ни е дал, за да стопанисваме ги 
посветихме на Него. Когато разбрахме, че 
тези неща ни се дават, за да ни тества 
Бог дали сме зрели и виждаме в земните 
придобивки, небесни възможности или 
обратното, лесно се привързваме към 
земните, временните неща и те стават 
наши господари. Сега трябва да видим и 
отбележим, че има и още неща за които 
дължим благодарност на Бога. Неща които 
са много по-важни и значими от 
материалните блага! 
 

(СЛ 7) Благодарност за Духовните 

блага! … 

Исус каза нещо много важно: 
Йоан 10:10  …Аз дойдох за да имат живот, и да го имат 

изобилно.  

Ако ти вярваш, че Исус е дошъл от 
небето на земята, от вечността е влязъл 
във времето, от славата в мизерията, от 
съвършенството в хаоса , тогава Той е 
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донесъл за нас вярващите нещо, което Той 
определя като ИЗОБИЛЕН ЖИВОТ. Ние горе 
–долу знаем какво означава „живот” във 
временния му вариант, но дали можем да 
разберем, какво означава „ИЗОБИЛЕН”?  

Аз няма да ви говоря за Вечния живот 
днес. Не за да го омаловажа, но защото ние 
сме свикнали да мислим повече за този 
земния живот. В оригинала  думата 
„изобилен” е употребена и на други места 
в Словото. В повечето е преведена като 
„много” или „повече от очакваното/пре-
много”.  Нека видим какво означава израза 
„Изобилен Живот”, за вярващия. Можем да 
се досетим какво би означавало „изобилен 
живот” за невярващия, но за нас тази 
фраза има съвсем друго значение. За 
невярващите това означава изобилие на 
пари, изобилие на развлечения, изобилие на 
вкусна храна, изобилие на модни дрехи, 
изобилие на скъпи коли, яхти, безгрижие. 

Какво е тогава „Изобилния живот” за 
вярващия? За мен и теб? 

Тук трябва да погледнем внимателно 
текста за да разберем значението на 
„изобилния живот” 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Исус започва тази Своя проповед с една 
декларация: 

(СЛ 8) А)  Аз съм Вратата!!!(ст 7 и 9) 
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Йоан 10:7  Тогава Исус пак рече: Истина, истина ви 
казвам, Аз съм вратата на овцете.  

Вратата за овцете означава много. Те 
добре знаят къде е тя и кога е време да 
влизат през нея или излизат през нея. Те 
влизат през нея когато дойде време за 
почивка и безопасност- през нощта. Те 
излизат през нея, когато дойде сутринта и е 
време да се ходи на паша, където да се 
нахранят.  

(СЛ 9 ) Вижте как изглежда вратата 
когато овците знаят какво трябва да правят 
с вратата. Те се насочват право към нея, за 
да получат изобилието от онова от което се 
нуждаят. Овцата знае какво да прави с 
познатата врата. А ние? 

 
(СЛ 10) Христос е Вратата към 

Изобилния Живот !- 7 и 9 ст. 

Исус два пъти заявява тази истина: Аз 
Съм Вратата! С това той поканва всеки 
човек да влезне през тази Врата! Какво 

означава за нас това Влизане през 

ВРАТАТА: 

1- Спасение(9ст) 
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На първо място можем да поставим факта на 
Спасението. Исус заявява, че минавайки през 
Него, ние можем да получим спасение за 
душите си и вечен живот.  

Знаеш ли, че живота ти на този свят без 
Исус е пътуване към самоубийствен скок във 
Вечност, която не е благоразположена към 
нас?Греха ни колкото и малък или безобиден 
да изглежда в нашите собствени очи, е като 
змийско ухапване. Не оставя дълбоки следи и 
не разкъсва фатално, но убива бавно и 
сигурно.  

Исусовата покана е към всеки човек, да 
дойдем при Него и преминавайки с покаяние от 
греховете и новорождение чрез Святия Дух 
през Него, да намерим мир с Бога и сигурно 
спасение за душите си.  

В Исус ние можем да бъдем напълно и без 
колебание спасени! Спасени от какво?  

От наказанието за греховете ни. 
Наказание което не обещава да е леко или 
някога изобщо да свършва. Това наказание е 
злокобно. Исус предупреждава, че 
страданието от това наказание, ще е плач и 
болка. Как ти се струва тогава спасението? 
Заслужава ли си да минеш през тази врата? 
Няма нужда да си много добър за да бъдеш 
приет. Ако си добър, добре, но това не стига! 
Ако си много грешен, точно такива като теб 
търси Исус и им предлага прошка и спасение 
чрез силата на Своята жертва на кръста и 
чрез нашето пълно доверие и всеотдайна 
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любов към Него. В тази кръв, ние намираме 
Мир с Бога и един ден заставайки пред Него, 
ние няма да бъдем изправени пред Съдията на 
Вселената, а пред нашия добър и любящ 
Създател.  

 
Преминавайки през Вратата-Исус, ние 

можем да се радваме на пълна безопасност: 

2- Безопасност - 8 ст 

Безопасност от какво? 

От какво ли? Че този свят е пълен с 
неочаквани опасности. Всичко може да 
ни се случи. Ако се питате какво може 
да се случи на един човек, четете 
живота на Ап.Павел и ще видите през 
какви опасности премина той. Но това 
което виждаме при него е че той не 
губеше нито мира, нито надеждата си, 
нито сигурността си.  

Живота на вярващия е пълен с крадци. Дявола 
е неспокоен манипулатор и не спира да 
измисля нови методи и начини да ни отдели 
от Исус. Той лъже, заплашва, изнудва,    

Исус ни осигурява Свобода от 

КРАДЦИ: (10ст) 

-кои са крадците? 

Крадците са всички онези неща които 
денем могат да се превърнат в приоритетни 
до толкова, щото да забравим за Исус и 
нашите задлъжения към Царството Божие: 
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(СЛ 11) -работата която може от 
сутринта да те грабне, до толкова че да 
забравиш да минеш през Вратата –Исус 

-задълженията които могат да те 
ангажират до толкова, че да забравиш да се 
запиташ: Бог как иска да извърша това 
(СЛ 12) -изкушенията, които могат да те 
извършиш иначе добра и почтенна работа, по 
лош или непочтен начин 

-демони които искат да държат умът и 
сърцето ти във веригите на пороци и грехове 

-хора които да са ти трън и грижа 
-интернет или телевизия, които ще 

ангажират умът и сърцата ни, за да не 
мислим за това дали сме изпълнили Божията 
воля през деня.   

Крадци, колкото искаш и в най-различни 
варианти.  

-какво крадат те?- крадците на 

духовна храна и на спокойствие 

Тези крадци, ще откраднат от нас 
близостта ни с Исус, изобилието на Неговата 
благодат към нас и те всячески, ще се 
стараят да прекъснат връзката ни с Бога. Ще 
се сещаме за Него, но Той ще получава 
огризките на нашето време, внимание и 
любов. Тези крадци ще търсят начини, по 
които да ни накарат да забравим сутрин 
излизайки от вратата на домът ни, да 
излезем първо през Вратата-Исус, 
отваряйки Словото и търсейки да се 
заредим с потока духовна сила за деня. Те 
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ще се стараят да ни отвлекат вниманието 
вечерта, та лягайки в леглата си за да 
почиваме, да забравим да споделим с Исус за 
извършеното през деня и да поискаме 
очистване от натрупаните грехове и 
неправда. Ще забравим да искаме от Бога 
спокойствието и вътрешния мир, които да ни 
дадат необходимата почивка, та сутринта да 
сме заредени с енергия за новия ден.  

 
След илюстрацията с вратата, Исус ни 

дава втора такава за да видим по-ясно 
картината на ИЗОБИЛНИЯ ЖИВОТ: 

В средата на тази проповед Исус 

прави и втора декларация за Себе Си: 

(СЛ 13) Б) Аз съм Добрия Пастир!!!(11 и 

14 ст.) И Той отново повтаря това два пъти. 

Защо е важно да разберем смисъла на това 
сравнение!? 

Христос е Добрият Пастир 

Аз съм имал привилегията да се родя и 
расна първите години от живота си сред 
истински овчари. Не мога да забравя дядо 
Борис и дядо Симеон-овчари и дякони на 
Църквата в Костенец(Пиринско село). Ние 
буквално живеехме в дома на дядо Борис. Един 
сладкодумен,принетлив овчар. Носеше 
миризмата на стадото в дрехите и кожата 
си. Но най-интересно беше когато ме 
сложеше на коляното си и започне да разказва 
безкрайни истории за това как в планината 
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той бди за живота и размножаването на 
стадото. Той се грижеше за над сто овци и ми 
беше много интересно, че всяка си имаше име 
и той ги познаваше по име. Някои от тях 
беше спасявал от лапите на мечки, други от 
зъбите на вълци. Той нямаше страх от 
тъмнината, от дивите животни и от 
гръмотевиците и градушките, защото 
знаеше какво да прави за да може овците 
макар и безпомощни,  да са в безопасност. 

Какво иска да каже Исус, когато нарича 
Себе Си, Добрия Пастир.   

-дава живота си за овците!(11и 14 

ст) 

Самия Той го демонстрира. Аз си спомням 
разказите на тези груби, но с много чисти 
души овчари. В планината е пълно с врагове 
на овците и опасности за тях. В къщата на 
единия от тях дълго време имаше една 
огромна кожа на мечка. Аз можех да легна с 
цял ръст върху нея два пъти. Ако мечка 
открадне овца овчаря не се колебае, а веднага 
се спуска и влиза в битка със звяра, за да 
спаси овцата. В тази битка той може тежко 
да пострада. 

Овцата залисана в пасенето на тревата, 
лесно може да се откъсне от стадото и 
незабелязана от овчаря да се изгуби. Тя може 
да стане плячка на звяр или може да падне в 
пропаст или може да се заклещи някъде от 
където да не може да се измъкне без помощ. 
Разказвали са ми как Пастира тръгва и търси 
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овцата и я вика и се вслушва за да чуе гласът 
и. Това търсене може да продължи с дни и 
затова Пастира е много внимателен и 
наблюдава овците. Той дава много от себе си, 
за да бъдат те добре и в безопасност. Той 
дава живота си за тях.   

Исус даде живота си за нас и чрез тази 
жертва, ние получихме истински живот- 
Вечен Живот. Не е ли това вълнуващо. 
Неговия живот, ни дава изобилие от живот. 
Неговите страдания ни дават победа над 
враговете. Неговите рани ни носят 
изцеление. Живота на Исус стана  извор на 
изобилен живот за нас. Живот с посока- вечен 
живот.  

-дава живот на овците-чрез храна и 

чрез спокойствие. 

Тук можем да извикаме на помощ 
известния 23 Псалом. Давид –овчаря, говори 
мъдро и с разбиране за Небесния Пастир. Той 
разказва как се чувства под 
покровителството на своя Небесен Овчар. 
Кои са най важните неща с които ние сме 
снабдени? Храна(зелени пасбища, тихи води, 
трапеза) и спокойствие (успокоява, освежава, 
утешава)! Задоволен ли си? 

Знак на незрялост от наша страна, би 
било да не изразим признателност към Бога 
за тази Негова грижа.  

-познава овците(14 ст) 
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Костенските овчари са ми споделяли, че 
познават всяка овца по лицето. За мен те 
всички са еднакви, но те ги познават. Всяка 
има име, и всяка има характер. Те знаят и 
името, и характера. Те знаят какво да правят 
с всяка от тях.  

Исус казва, че ни познава. Не е ли това 
изобилна милост от Него, към нас. Ти и аз не 
сме г-н Никой и  г-жа Никоя. Той ни познава. 
Той ни говори. Той ни упълномощава. Той ни 
праща. Той ни води. Той не се доверява. 
Изобилни взаимоотношения  

-овците също Го познават 

Някой може да си помисли, че овците не 
разбират този факт или, че на тях им е все 
едно!  Изобщо не е така. Нямате представа 
как те търсят тази близост и любов. Докато 
едни пасат трева или почиват, други идват 
при Пастира и търсят Неговата близост. На 
тях им е приятно да слушат гласа му, а той 
по начина по който те блеят, познава какво 
искат или какво става с тях. Някои от тях са 
винаги най-близо до него, а другите следват 
тях.  

Да попитам: Ти познаваш ли своя Пастир? 
Знаеш ли, че Той ревнува и иска да види повече 
от твоята любов изразена в действия и 
отношение?! Той не иска нищо да намалява 
или спира потока от изобилен живот между 
Него и нас! Той иска да вижда, че както Той 
жертва Себе Си за нас, така и ние жертваме 
за Него всичко:  
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(СЛ 14) Лука 14:26  Ако дойде някой при Мене, и не 
намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята 
си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да 
бъде Мой ученик. 14:27  Който не носи своя кръст и не върви 
след Мене, не може да бъде Мой ученик.  

Изобилния живот изисква жертви. 
Изобилния живот от Исус към нас, ни 
подготвя за Вечността, когато ще сме в 
пълен синхрон с Него и ще сме както Бога. 
Отношението и характера ни тук и сега 
определят какви ще бъдем там. Искаме ли да 
бъдем с него или света и греха са ни по-
атрактивни.  

Изобилния живот не е бебешки живот. 
Бебетата са егоистични консуматори. Те 
искат и не приемат отказ. Ние не може да 
развиваме подобни взаимоотношения с Исус. 
Той очаква от нас готовност да се откажем 
от всичко и да го следваме. Само тогава Той 
може да ни довери своя Изобилен Живот. Ако 
ти се чувстваш унил, омърлушен и депресиран 
Християнин, това означава, че си черпил не 
живот от Христос, а си се подхранвал от 
емоционални преживявания и когато те са 
спрели, за теб е спряла и тръпката от това 
да си вярващ.  

И сам в пустинята да остана. Дори и 
втори Робинзон Крузо да стана- на самотен 
остров населен с канибали, пак в мене трябва 
да усещам потока на Изобилния живот 
толкова силно, че канибалите да разберат 
това.   

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 
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Изобилие на грижа и снабдяване и 
изобилие на взаимност и познаване. 
Изобилен живот е живота в който ти си 
влязъл през вратата –Исус и си спасен. 
СПАСЕН ЛИ СИ? Ако „да”, тогава ти си в 
Изобилния живот. Ако ти влизаш и 
излизаш през тази врата, ти си близо до 
Него. Няма опасност да се изгубиш. Няма 
опасност да те откраднат. Вратата е 
отворена пред теб и затворена пред 
враговете ти.  

Изобилния Живот може да има 
проблеми, но те не са поради това, че Исус 
не ти го дава. Проблема е в ПОЛУЧАТЕЛЯ. 
Ти си спрял кранчето. Ти си спрял да го 
получаваш.  

Изобилния живот е онзи в който аз съм 
уверен, че Исус ме познава напълно и аз 
познавайки себе си, съм казал на Исус:  

Позволи ми да те познавам и аз и да Ти 
се доверявам. Ти си моят Добър Пастир.  

В този объркан и опасен живот, да 
имаме Пастир, Който знае къде да ни води 
е изобилие на милост, грижа, снабдяване, 
спокойствие и мир. 

Няма да са достатъчни само няколко 
думи, за да изразим нашата благодарност 
към Исус за изобилния живот. 
Благодарността е най-ефективна , когато 
се изрази в адекватни действия. Как би се 
отблагодарил днес на Бога, за изобилния 
живот течащ от Него за теб? Какво си 
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готов да вършиш за Неговото царство 
тук на земята?  
(СЛ 15)Как тече Христовия Изобилен 
Живот в твоята душа? Врата или Добър 
Пастир или и двете? За какво чувстваш 
готовност и желание да Му благодариш 
днес? Коя част от Неговия живот се влива 
в теб? Усещаш ли, че Той иска нещо от 
теб, което ти намираш все причини да не 
Му дадеш?  

 


