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1. УВОД- 

Библията разяснява обширно значението на 
това отворено съкровище наречено … 

(СЛ 2) „БЛАГОДАТ“. Ако се заровим в темата, 

денят няма да ни стигне за да свалим напълно 
воала, който го покрива.  

Благодатта се споменава около 130 пъти в 
Библията, около 120 пъти в Новия Завет и около 
80 пъти в Посланията на Павел. Той е наречен 
„Апостола на Благодатта“ 

Ап. Павел се обръща в писмото си до Тимотей 
с наставлението:  

(СЛ 3)2Tимотей 2:1  Ти, прочее, чадо мое заяквай в благодатта, 

която е в Христа Исуса.  

Ако Павел го беше казал днес и на български, 
сигурно щеше да звучи така: 

„Синко Благодатта която е в Христос, е полезна 
енергия от небето за теб в служението ти!“ 

Някой е казал: Ние постоянно пращаме 
телеграми с искания към небето, но когато товара 
пристигне, ние не сме там за да го приемем. Има 
голяма разлика между молитва и приемане! Добре 
се молим, но не умеем да приемаме пратката на 
благодатта. Какво означава това? Това означава, че 
много вярващи мислейки за „благодатта“, а приемат 
и разбират само като характеристика на Бога и 
спират до там. Това не е достатъчно! Ние трябва да 
започнем да черпим сили, ентусиазъм, енергия,  

Дано тази година Бог да ни научи да приемаме 
даровете на благодатта. Павел в Посланието към 
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Римляните ни дава знак, че ако се научим да 
приемаме благодат ние …: 

(СЛ 4)Римляни  5:17  защото, ако чрез прегрешението на 

единия смъртта царува чрез тоя един, то много повече тия, които 

получават изобилието на благодатта и на дарбата, сиреч, 

правдата, ще царуват в живот чрез единия, Исус Христос 

Да, правилно чухте: Ние ще царуваме в 
живота си, чрез благодатта на Исус. Ако се 
научим да получаваме БЛАГОДАТ, ние ще 
владеем над страховете, бедствията, 
пандемиите, кризите и другите неща, които може 
би, днес ни карат да бъдем смутени и 
притеснени.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 2)  

Дадения ни текст за тази година ди дава две 
важни неща да запомним: 

Едното е нуждата да служим на Бога и второто е 
наличието на ресурс с който можем да служим 
успешно. Затова аз ще кажа на всички нас като 
църква: ако имаш служение, Словото те насърчава и 
ти заповядва да служиш пълноценно, а не 
половинчато. Със сила, а не насила. Ако ти липсва 
желание и ентусиазъм, тогава не се бави, а 
прибегни до извора. Когато отидеш при извор, той 
никога не ти поставя условия. Единствено условие, 
е да си жаден. Ако ти си жаден да служиш на Бога, 
Бог е извора на сила и енергия. Наведи се и пий до 
насита.     

(СЛ 3) А) Заяквай/Укрепвай в благодатта 
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 Ако някой дойде при теб и ти каже: „Бъди Силен“, 
това не означава, че от този момент насетне ти ще 
станеш силен! Хората насърчават, но често не са в 
състояние да дадат повече от добър съвет.  

Вижте, като човек който бях на строежа на тази 
сграда, аз разбрах, че най-лошите строители, са 
онези които имат високо самочувствие за себе си. 

Две важни неща откриваме в тези първи думи: 
Първото е че ние трябва да желаем да служим. 

Тимотей беше ревностен служител и Павел му 
говореше като служител на служител.  

Второто нещо, което не трябва да пропускаме, е 
че служението не се гради успешно на основата на 
самочувствие, гордост, себемнение, самоувереност, 
а на БЛАГОДАТ.  Библията е пълна с примери на 
слаби служители облегнали се на Божията сила, 
която име се предоставя под формата на благодат: 

(СЛ 6)Пр. Мойсей получаващ инструкции от Бога 

при горящата къпина, как да изведе Израил от 
Египет,  се обръща към Бога и осъзнавайки своята 
слабост и неадекватност пита:  

Изход 3: 11 …Кой съм аз, че да ида при Фараон 
и да изведа израйлтяните от Египет?  

Ако четем разказа по-нататък, ще видим, как 
често Мойсей изтъква слабостите и недъзите си 
пред Бога. Твоите и моите слабости не са преграда 
за Божията благодат да действа чрез нас. Ако ти си 
яхнал живота, ако си го пришпорил и искаш да се 
възползваш от него докато си млад, докато си с 
възможности, огледай се! Дали Бог не те вика от 
някой храст в твоя живот. Дали без да гледа на 
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отказа ти да се видиш като служител, не те 
вика. Ако чуваш гласът му, знай, че Той е приготвил 
за теб много и велики изненади, чудеса и сила, 
които иска да ти даде чрез благодатта Си.  

Пр.Или да погледнем към един друг 
Старозаветен герой- Давид. Виждайки огромния 
Голиат заставащ всеки ден и подиграващ се на 
Израйлевата войска, Давид без да гледа вида и 
мускулите и броните и оръжията, отива и казва: 

(СЛ 7)1Царе 17:45  А Давид каза на филистимеца: 

Ти идеш против мене с меч и копие и щит; а аз ида 
против тебе в името на Господа на Силите, Бога на 

Израилевите войски, върху които ти хвърли 

презрение.   

(СЛ 8)17:46  Днес Господ ще те предаде в ръката ми; 

и като те поразя ще ти отнема главата, и днес ще 
предам труповете на филистимското множество на 

въздушните птици и на земните зверове; за да познае 

целият свят, че има Бог в Израиля,  

(СЛ 9)17:47  и да познаят всички тук събрани, че 

Господ не избавя с меч и копие; защото боят е на 

Господа, и Той ще ви предаде в нашата ръка.  

Ако ти изповядваш името на Бога, ако вярваш в 
Исус, тогава Неговата благодат ще побеждава всеки 
„Голиат“ изправил се пред теб в живота ти. Няма 
нужда да си въоръжен, да си силен или можещ. 
Божията благодат ще дава победа след победа в 
живота ти. Словото и днес ти казва, онова което 
Исус Навин чу тръгвайки да превзема Обещаната 
Земя: Бъди силен и смел! 
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(СЛ 10) Примерите са много, но аз ще спра с 

Петър. Искам да го видим преди и след благодатта 
в него. Първата картина е в двора на 
първосвещеника. Там до огъня е седнал и се топли 
Петър, разчитащ на бързината на острия си ум.  

Maрк 14:71  А той започна да проклина и да се 

кълне: Не познавам Този човек за Когото 
говорите. 14:72  И на часа петелът изпя втори път. И 

Петър си спомни думата, която Исус му беше рекъл: 
Преди да пее петелът дваж, три пъти ще се отречеш 

от Мене. И като размисли за това, заплака.  

(СЛ 11) Същия този Петър ще го видим в деня на 

Петдесятница да застава и смело да говори на 
хиляди за същия Онзи Исус, от Когото, преди дни се 
беше отрекъл: 
 Деяния 2:38  А Петър им рече: Покайте се, и всеки 
от вас нека се кръсти в името Исус Христово за 
прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, 

Светия Дух.  

Вижте, благодатта променя! Благодатта дава 
сили и кураж, да се заемем с извършване на иначе 
непосилни за нас неща! Благодатта не те кара да се 
чувстваш велик, а те учи да разбираш колко велик е 
Богът в Когото вярваш!  Благодатта събаря 
Ерихонски стени и разделя моретата за да можем 
да минем по сухо. Благодатта е която изравнява 
планините и запълва долините, за да минат 
вярващите по равно и да извършат волята на Бога.  

(СЛ 12) Спържън казва: Благодатта е зората на 

Славата. Тя е за всеки- за царя и за овчаря. 
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Пр. Казват за набожен бизнесмен, 
който имал нужда от много пари и влязъл в църква 
да се помоли на Бог за съдействие. Тъкмо да почне 
да се моли, когато чул някой в ъгъла да се моли на 
глас и да казва: Господи моля те прати ми 100 
лева за да не ми спрат тока! Бизнесмена се 
изправил отишъл при човека извадил 100 лева, дал 
ги на молещия се и казал: Хайде остави Бога сега, 
че ми предстои важен разговор с Него! 

Благодатта не е декларация на Божията сила от 
устата на вярващия, а делата на Божията сила 
изразени в изумителни действията на ръцете на 
вярващите. 

(СЛ 13) Пр. В централен Лондон през 19 век имало 

две големи църкви-едната на известния 
проповедник Чарлз Спърджън и на Джозеф Паркър. 
Църквата на Спърджън подържала сиропиталище. 
Една неделя Паркър си позволил от амвона да 
изрази мнение за недобрите условия в 
сиропиталището подържано от баптистката църква 
на Спърджън. По онова време проповедите и 
събранията в църквите били описвани в месния 
вестник. Следващата неделя Спърджън „насолил“ 
добре колегата си от амвона. Вестниците веднага 
„надушили“ предстоящия конфликт и публикували с 
подробности критиките на Спърджън. Третата 
неделя църквата на Паркър била препълнена с хора 
и медии за да чуят ответния удар на конкурентния 
проповедник.  

Това което чули от Паркър било следното: 
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„Разбрах, че д-р Спърджън не е на амвона 
си тази неделя и тъй като по традиция тази неделя 
те събират дарения за сиропиталището, аз 
предлагам ние да съберем дарението вместо тях!“ 
Тълпата не очаквала такова развитие, изпаднала 
във възторг от изхода на зародилия се конфликт. 
Събиращите дарението минали три пъти за да 
съберат даденото от хората.  

През следващата седмица Спърджън посетил 
офиса на Паркър и казал: Паркър, ти ми показа 
какво значи благодат. Не ми даде онова което 
заслужавам, а онова от което се нуждая! 

Б)Благодатта която е в Христос Исус 

Не коя да е благодат, а тази която е в Христос 

(СЛ 15) Пр. Дитрих Бонхофер- Немски Лутерански 

богослов, пастор и антинацист убит от Хитлер през 
1945г. казва: 

Ефтината благодат е проповядване на прощение 
без покаяние, кръщение без църковна дисциплина, 
Господна трапеза без изповед. Това е благодат без 
кръст и без Христос…“ 

 Благодатта и Христос вървят винаги заедно. 
Светът иска благодат, но не иска Христос. Може ли 
да има Благодат без Христос? Преди години, 
комунизма предлагаше да приложи библейския 
принцип на „равенството“, но като прогони Христос. 
Видяхме резултата след 40 години. Сега пробваме 
да построим „демокрация“ отново без Христос. Чудя 
се колко години ще са нужни за да разберат , че не е 
възможно.  
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Американската журналистка Катрин 
Озмент написала книгата „Благодат без Бог“ в която 
търси отговора на въпроса: „Можем ли аз и моето 
семейство да открием валидна алтернатива на 
доброто, което религията дава?„ 

С други думи, дали може да се върши добро без 
да се вярва в Бога? Как мислите??? 

Веднъж пред тяхната къща минавала процесия 
от хора със свещи и цветя. Тази група от хора 
водени от свещеник с Библия в ръцете, спира пред 
техния дом и запява. Осемгодишния син гледа 
захласнат и пита майка си: Мамо какви са тези!?  

Православни -отговаря майката. 
А защо ние не правим така?- пита любопитния 

малчуган 
Защото не сме Православни- отговаря майката 
А какви сме- пита отново детето  
Никакви -отговаря майката и веднага усеща, че 

е ограбила душата на невръстния си син. 
Това събитие я кара тя да започне да търси 

отговора на въпроса за това дали е възможно добро 
без да си религиозен. Нейния отговор е твърде 
незадоволителен според мен. Тя мисли, че хората 
са способни да създадат доброто и без вяра в Бога 
стига да са готови да общуват. Да, Религията е 
тежко бреме и е създала много и дори 
кръвопролитни световни конфликти и е отвратила 
много хора от себе си с това. В същото време много 
синове и дъщери на вярата със силата на 
благодатта са извършили героични подвизи имащи 
своя следа и до днес, в името на Христос. 
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Битката със злото, греха и неправдата, не е 
физическа, а духовна и затова не може да се води 
без духовно оръжие. Тя може да е тежка и дори 
може да бъдат дадени жертви, но винаги е обречена 
доведе победа за благодатта.  

(СЛ 16) Пр. Много показателна е историята на 

създаването на „Армията на Спасението“ от 
Методисткия пастор Уилям Буут и съпругата му 
Катрин Буут. Те оставят църквата си и отиват да 
благовестват в пропадналия Източен Лондон и със 
силата на Божията благодат и с много жертви 
побеждават. Те отиват за да проповядват там 
където Словото няма последователи и където злото 
се е разразило до краен предел. Служението на 
Армията на Спасението е ефективно и до днес и е 
пълно с героични жертви в Името на Христос.  

(СЛ 17) В къщи можете да гледате в „Ю тюб“ 

анимацията на това начало(с превод на български) 
на следния сайт. 

https://sviatost.com/video/armiya_na_spasenieto_
animatsionen_film_razkazvasch_istoriyata_na_uil
yam_buut_osnovatel_na_dvizheniet 
И на страницата на Църквата ни във Фейсбук. 

Какво сме ние без Христос? Историята добре ни 
демонстрира, че човешките опити да се върши 
добро без любов към Бога и вяра в Христос, не 
водят никога до успешен край. Защо? Защото 
истината на Битие 6:5 … 

(СЛ 18) Битие 6:5  И … видя Господ, че се умножава 

нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на 

сърцето му въобразяваха, беше постоянно само зло, 

https://sviatost.com/video/armiya_na_spasenieto_animatsionen_film_razkazvasch_istoriyata_na_uilyam_buut_osnovatel_na_dvizheniet
https://sviatost.com/video/armiya_na_spasenieto_animatsionen_film_razkazvasch_istoriyata_na_uilyam_buut_osnovatel_na_dvizheniet
https://sviatost.com/video/armiya_na_spasenieto_animatsionen_film_razkazvasch_istoriyata_na_uilyam_buut_osnovatel_na_dvizheniet
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…остава валидна през всички строеве, 
националности и култури и човека доказва на дело, 
че без благодат(безрезервна сила за добро от Бога), 
той не може да се справи.  
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 Както писах и във Фейсбук, Ковид кризата не е 
време за кръстене на ръце и бездействие. Ние 
като църква сме активни в помощта си за 
нуждаещите се, за болните и тези на легло, за 
децата със специфични нужди и приемните 
родители, към хора живеещи на улицата, към 
онези които са с дългове към банки. Ако не 
знаеш-питай! Ако бездействаш и това те 
смущава сподели го с Бога и с нас и със 
сигурност ще се намери работа и за теб. Ако не 
ти стига смелост/кураж, искай от Бога  повече 
благодат за действие във време на криза и Той 
дава.  

Днес и сега е подходящо време да изпълним 
заръката на Павел към Тимотей и към нас: 
(СЛ 19) 2Tимотей 2:1  Ти, прочее, чадо мое заяквай в 

благодатта, която е в Христа Исуса.  
Включи се активно и така ще заякнеш и ти! 

Ръцете на готовността са винаги желани! 
(СЛ 20) Китайска поговорка казва:  

Кажи ми и ще забравя, покажи ми и ще помня, 
ангажирай ме и ще разбера! 

 


