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1. УВОД- 

Миналата неделя говорихме за благодатта. Не 
зная колко и какво запомнихте от онази 
проповед, но аз не съм доволен от онова което 
аз разбрах и затова цялата изминала седмица 
Божия Дух не ми дава вътрешен мир във връзка 
с това какво е това  

(СЛ 2)БЛАГОДАТ-незаслужена милост!  

Зная, но само това!  Не е важно дали аз добре 
зная да формулирам дефиницията на тази дума! 
Важно е дали аз мога добре да я прилагам в 
живота си. 

Ти прилагаш ли благодатта на Христос в 
живота си правилно, добре, напълно? 

Искам днес да се опитаме с помощта на 
Святия Дух, да си отговорим на този въпрос.  

Аз мога веднага да отговоря за себе си, че НЕ 
съм добър в прилагането на БЛАГОДАТТА в моя 
живот. 

Нека да започнем да мислим по тази ключова 
за Християнството тема с молитва: 

(СЛ 3) (заедно): „Святи Дух, молим покажи ни 

БЛАГОДАТ в ДЕЙСТВИЕ!“ 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Темата за Благодатта е стара колкото 
човечеството. Ние можем да я видим от началото. 

(СЛ 4)Адам и Ева се радваха на много благодат в 

Едем. Бог ги беше дарил защото ги обичаше, с 
обработена и плодородна градина. Бог ги беше 
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поставил да управляват, не да обработват,  да се 
възползват от подареното им. Да се радват. Всичко 
това беше благодат! Но, имаше едно нещо, което им 
беше поставено като условие. И ако ме питате дали 
благодатта е безусловна, аз не мога да ви дам бърз 
и сигурен отговор. Защо? 

(СЛ 5) А) ВЯРА- Искай! 

Защото в Писанията откривам условие за да можем 
да опитаме изобилието на благодатта. Това условие 
аз ще го нарека: 
ВЯРА.  
Където и да погледнем в Писанията, навсякъде 
откриваме, че вярата предшестваше благодатта. 
Къде? и Защо? 
Вяра може да има, но тя може да не е насочена 
правилно, а именно към Бога. 

(СЛ 6)Гледах американско шоу с косатки  и Логото 

на шоуто беше „Имай вяра!“ Чудесно, авторитетно , 
но без Бог.  
Вяра може да има, но тя да е заключена единствено 
в теория. 

(СЛ 7)Авраам нямаше закон, но имаше вяра и 

затова се радваше на Божието благоволение.  
Израил в Египет и до Синай, се радваха на Божието 
благоволение, защото Авраам им предаде тази вяра 
в Бога 

(СЛ 8)Павел имаше вяра, тя не беше правилна, но 

беше искрена и Бог му отвори очите.  

(СЛ 9)Разбойника на кръста имаше вяра и затова 

получи благодат.  
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Как да разпозная вярата в мен?  

(СЛ 10)ИСКАЙ от Бога!  

Пр.  В ръката си държа, незаслужен от никой от 
вас подарък. Който от вас вярва в това и иска да 
получи подарък, нека да дойде при мен сега!   

Научи се бързо да искаш от  Бога всяко нещо в 
живота си и така ще видиш до колко е вярата ти! 
Научи се бързо да реагираш на Божията щедрост и 
Той ще те изненадва често! Искай от Него, и Той ще 
те научи на щедрост! Търси Го и Той ще те научи на 
доверие! Прославяй Го и Той ще те научи да се 
радваш!    

Вижте, като казвам „Научи се!“, не те 
насърчавам да четеш или да си налагаш, да се  
насилваш за да се научиш. Насърчавам те да се 
обърнеш към Святия Дух и да Го помолиш: 

(СЛ 11) (всички)Душе Святи, моля Те освободи 

вярата в мен!  

(СЛ 12) Исус когато беше на земята, търсеше вяра, 

малко вяра, колкото синапово зърно. Търсеше я за 
да я насърчи с щедри дарове. Често Го чуваме да 
декларира: „Ако вярваш, можеш! Имай вяра! Вярваш 
ли че мога!“ 

Вярата е невидима, но резултатите и са 
удивителни чудеса!  

(СЛ 13)Исус насърчава: 

Maтей 7:7  Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще 

намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, 7:8  защото 
всеки, който иска, получава; който търси, намира; и 

на тогова, който хлопа, ще се отвори. 
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(СЛ 14) Песен 189 казва: 

Искайте с вяра, търсете Го с любов 
 И Бог ще ви даде… 
Алелу, Алелуя! 
Вижте, нека разберем нещо много важно. 

Светът днес е спрял да вярва в Бога и това е 
голямата грешка. Църквата днес говори много за 
вярата, но не я практикува и затова светът не може 
да види силата на вярата.  

Нека тази година да си поставим задачата да 
покажем на хората, на града, на нацията силата и 
действието на вярата. Как? Като изискаме от Бога, 
да ни направи църква на дейната вяра. Църква 
която може да иска от Бога. Аз не мога да ви науча, 
и сам аз не мога да го правя добре, но Святият Дух 
може и затова нека да отиваме често при Него и да 
искаме.  

(СЛ 15)Молитвените богослужения в сряда са 

слабо посещавани, но аз имам големи надежди в 
хората които идват на тях и в това за което ние се 
молим- за Църквата, за Варна, за България.  

За някои те може да са скучни, неефективни, 
губене на време, но за нас които идваме на тях, те 
са упражняване във вяра. На тях ние ИСКАМЕ и 
чакаме да опитаме Божията щедрост. На тях ние се 
вслушваме да чуем Божия глас и се учим да го 
разпознаваме.  

Не, те не са достатъчни и аз не се опитвам да 
те агитирам. Трябва да ти идва от душата това 
желание. Трябва искането да става естествено, 
защото ти си убеден, че в живота си имаш Един 
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добър, любящ и затова и щедър Бог. Знаеш ли 
това? Ако не си се убедил, тогава тази година е 
възможност да … точно така, нека тази година да 
укрепнем, да пораснем, да узреем за благодатта, 
чрез практикуване на доверяване и искане на Бога и 
от Бога.  

(СЛ 16)Аз постоянно попадам в ситуации да имам 

нужда от нещо: 
-здравето ми е разклатено и не се чувствам 

добре 
-парите не ми стигат  
-имам много изпити 
-хората покрай мен не са добри 
-различни житейски казуси в които не мога да 

измисля как да постъпя 
-развалени взаимоотношения 
-семейни проблеми 
-грижи свързани с работа и колеги 
Списъка е безкраен и всеки ден към него се 

трупат нови неща.  

(СЛ 17)Една любима на много от нас Песен 211, 

казва: Колко скъп е тоз Приятел, силен мощен и 
готов 

Всеки грях да ни отнеме и обгърне със любов 
Будна Благодат ни дава и неземна веселба 
Да явяваме пред Бога, всяко нещо чрез 

молба.  
Вярата е смело влизане в престолната зала на 

моя Баща-Бог и всекидневно представяне на 
плановете и нуждите ми, като искам смело от Него 
онова което ми е нужно.  
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(СЛ 18) Б) БЛАГОДАТ – Получавай! 

Така идваме отново до БЛАГОДАТТА. Ако разберем, 
че можем всичко да споделяме и доверяваме и 
искаме от Бога, тогава следващото е благодатта. 
Какво представлява тя? Миналата неделя 
разбрахме, че тя е когато Бог не ни дава онова 
което заслужаваме, а онова от което се нуждаем.  

Миналата неделя чухме, че Бог иска от нас да 
заякваме в благодатта. Щом е така, значи, ние не 
сме достатъчно заякнали! Означава, че сме слаби в 
това отношение! И ти ще ме попиташ: 

Ами как да заяквам в нещо, което Бог ми дава? 
Благодат е незаслужена милост, която аз имам 
привилегия да получавам от Бога. 

Точно така! Да заякваме, означава да се научим 
първо да искаме е след това да се научим да 
получаваме. Миналата неделя отбелязахме, че ние 
често правим поръчката, но когато пратката дойде, 
ние не сме там за да я получим. Това е проблем! 

Пр. Аз съм изпадал в комичната ситуация да 
искам от Бога нещо, а когато Той започне да ми го 
дава, аз плача, защото не съм очаквал Той да ми го 
даде по този начин.  

Когато започвахме строежа на църквата, 
съседната сграда беше стара, грозящо и 
обезпокоително близо до тази която щяхме да 
строим. Аз се помолих Бог да отмахне тази стара 
сграда и да ни даде имота … и забравих, че съм се 
молил.  

След около половин година, при изкопаването 
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на основите на църквата, съседната сграда 
частично се срути. Аз тогава плаках и питах: Боже 
защо ми го причиняваш!? 

Колко ли се е смял Бог като ме е гледал!? 

Иска го, а сега ревеш!?  

Пр. Боже помогни на мъжа ми да повярва! … 

Олеле, Боже, той се разболя, моля те(не 
помогни му да повярва, а …) изцели го! 

(СЛ 19)Умееш ли да приемаш с мисъл и 

спокойствие поисканото от Бога? Добре си искал с 
вяра, но не си готов да приемеш идващата щедра 
благодат! Това може да е нашия проблем! 

(СЛ 20)Да, проблем е защото ако ние не умеем да 

получаваме Божията благодат изпратена и идваща 
до нас, тогава как можем да предложим благодат за 
невярващите, за онези които търсят, за все още 
неспасените. Да не би да им предлагаме трудни и 
непостижими неща, вместо прекрасния и спасителен 
дар на Божията благодат: Спасение по милост!  

Сложи благодатта на правилното и място. Ние 
често поставяме каруцата пред коня! Слагаме 
делата пред благодатта. Мислим си: Понеже аз бях 
добър и верен, затова Бог ме награждава. Бог може 
да те награждава, но това не благодат. Благодатта е 
незаслужена! Тя е дар! В този дар, ние разбираме 
една истина: Бог не е лош, отмъстителен, 
егоистичен, наслаждаващ се на страданията на 
човеците.  

(СЛ 21)Бог е ЛЮБОВ. Когато човек започне да 
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се доближава до Бога, той много бърже, ще 
разбере, че насреща ни стои един жертвоготовен, 
щедър, добър Бог, който иска  и е готов на всичко 
само да може да подържа връзката си с нас хората 
отворена и активна.  

Уверявам те от опит, че Бог те обича. Не си ли 
убеден. Ела още сега при Него и сам се убеди! 
Поискай от Него и Той ще ти даде. Не, не искай да 
ти каже числата на тотото. Това не е искане, а 
изпитване на Бога. Бог е искрен и честен спрямо 
нас, затова очаква „феър плей“(чесна игра).  

(СЛ 22)Има една история в Евангелието на 

Йоан 8 глава, където една жена беше уловена в 
прелюбодейство/изневяра. Богословите (книжници и 
фарисеи) доведоха жената при Исус и казаха, че 
според Закона на Мойсей, тя трябва да бъде убита с 
камъни. Тогава Исус им каза: Който от вас е 
безгрешен, нека пръв хвърли камък! Това стана 
причина, започвайки от най-възрастните един по 
един, всички да оставят камъните и да си отидат. Те 
се опасяваха, че ако някой дръзне да хвърли 
камъка, Исус можеше да изкара техните грехове на 
показ, защото те допускаха, че Той може да знае 
греховете им. В действителност имаше Един, който 
можеше да хвърли камък, без да се притеснява, че 
някой ще му покаже греха-Исус. Но ние го чуваме да 
казва на жената: 

(СЛ 23)Нито Аз те осъждам- благодат!  

Иди си и от днес не греши!  
Първо е незаслужената милост и след това 

призив към дела на правда и чистота.  
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Исус без оглед на това кой стои пред Него, 
беше готов да покаже милост, а ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, 
милостта/благодатта водеше хората към делата. 

Така идваме и до последното от този ред в 
изявата на Благодатта- делата.  
  

(СЛ 24) В) ДЕЛА – Давай? 

 Казвали сме и друг път, че говорейки за благодат и 
милост, ние не пренебрегваме делата. Благодатта 
не анулира делата на вярващите, тя ги активира.  

Има обаче една особеност. Когато делата 
предхождат благодатта, те има опасност, да 
подведат вярващия. Те може лесно да бъдат 
сбъркани с награда(ако ги има), наказание(ако ги 
няма) или просто да започне едно търгуване с Бога- 
аз ще направя това за Теб, а Ти ще направиш онова 
за мен(услуга за услуга). На това могат да се 
базират само човешки взаимоотношения. Бог не 
работи така. Той не търси отплата и не чака ние да 
заработваме благоволението Му.  

Тук е много важно за нас да разберем, нещо 
друго което може много да ни помогне. Изобилието 
на Божия благодат върху нас, ще разпали в нас 
желанието да даваме за Бога, да работим за Него, 
да живеем за Негова слава.  

(СЛ 25)Изобилната Божия благодат поражда и 

разпалва горещо, непринудено, естествено, 
желание да вършим с желание и ентусиазъм работа 
на Божията нива. Да даваме, да жертваме за Бога! 
Не ти се идва на църква, не ти се работи за делото 
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Божие, не ти се жертва за Царството, причината 
е че не си имал възможност да се наслаждаваш на 
Божията благодат- не си искал или си искал, но не 
си успял да си я получиш.  

Защо не виждаме дела в много вярващи? 
Защото те просто са бедни откъм опитности на 
Божия благодат в живота си! Поради същата 
причина, можем да видим и друго! Дела на правда, 
извършвани с недоволство, мърморене, оплакване. 
Никой не е в състояние да дава, ако преди това не е 
получил. 

Ще ви посоча примера на двама богаташи. Лука 
разказва техните истории една след друга. Това е 
интересно, защото в тази последователност можем 
да видим важни за нас подробности: 

(СЛ 26)Лука 18 глава ни запознава с един млад 

богат управник, който пита Исус директен въпрос: 

Какво да направя за да се спася? 

Исус не отговори като Протестант: Ами 
изповядай греховете си и искай прошка и 
новорождение.  Вместо това, Исус го насочи към 
Закона: „Знаеш заповедите …!“ 

Там съм перфектен- отговаря богаташа. 

Исус тогава добавя:  

„Откажи се от богатството си в полза на 

сиромасите и ме следвай!“ 

Ентусиазма на младежа спря до тук. Той се 
наскърби и си отиде. Не се възползва от 
благодатта! 
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От цялата история не откриваме никакъв 
плод. Няма последица от добри дела. Няма 
човек, който е готов с радост да даде и 
жертва. От тази среща на Исус с богаташ, не 
произлезе никакво дела. Не беше даден и 
един лев за добра кауза. 

(СЛ 27)Втората среща е описана в 

следващата глава Лука 19 глава: 

В нея богаташа е данъчен агент и е 
любопитен да види Исус, затова се качва на 
една черница и от там гледа. Исус минава от 
там и отива под черницата. Повдига глава 
нагоре и казва: Закхее, слез, защото днес съм 
ти на гости! 

Закхей с радост прие самопоканилия се 
гост, като счете стореното от Исус, за голяма 
почит. Прие го като показана голяма благодат, 
към него презирания от всички.  

Закхей прие благодатта и вижте какво 
предизвика тази благодат! Поредица от  
Действия: 

(СЛ 28)Лука 19:8  А Закхей стана и рече на 

Господа: Господи, ето отсега давам половината от 
имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил 

някого, връщам му четверократно.  

Виждате разликата, нали? Закхей не разчиташе 
на Закона, затова опита от Благодатта. Закхей не 
разчиташе на заслуги, затова получи милост. Закхей 
действаше воден от Божията щедрост и затова 
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преля самия той от щедрост. Закхей не 
очакваше отплата, затова получи спасение за целия 
си дом.  

Запомни, ако можем да приемем щедрата 
Божия благодат отправена към нас, тогава ще стане 
чудо. 

(СЛ 28)Пр. Помните ли срещата на Исус със 

Самарянката на кладенеца- Йоан 4 глава. Помните 
разговора между тях двамата.  

Исус иска вода да пие. 

Самарянката се чуди, как един от Юдеите, които 
по традиция презират Самаряните, иска от нея да 
пие вода. 

Исус отговаря, че ако тя знае Кой е Той, тя би 
поискала от Него да пие и Той би и дал жива вода.  

Тя все още не схваща отговора Му и затова 
иска от тази вода. Тогава Исус и дава да разбере 
кой е Той- че е очаквания Месия.  

И можем да кажем, че тя пи от водата която 
Исус и даде. Повярва и отиде за да обърне целия 
град към Исус.  

И ето го чудото: 

(СЛ 29) Йоан 4:13  Исус в отговор - каза: Всеки, 

който пие от тая вода, пак ще ожаднее; 4:14  а който 

пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее 
до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него 

извор на вода, която извира за вечен живот.   

И ето го извора вече бълващ жива вода. Онази 
която поради грешния си живот се срамуваше да 
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излезе на кладенеца с другите, сега я виждаме 
да прави следното: 

(СЛ 30) Йоан 4:28  Тогава жената остави стомната 

си, отиде в града и каза на хората: 4:29  Дойдете да 
видите човек, който ми каза всичко, което съм 

сторила. Да не би Той да е Христос?  4:30  Те 

излязоха от града и отиваха към Него.  

Чудото: Реки от дела на правда потичат от 
опиталия благодатта. Тя не само изгуби срама и 
вината си, а и се превърна в смел евангелизатор-
човек, който без притеснение кани хората да 
повярват в Христос -като Спасител на човеците.  

(СЛ 15) 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 В заключение, нека направим рекапитулация. 
Обърни внимание на реда: 

ВЯРА – БЛАГОДАТ – ДЕЛА 
С други думи: 
Искай с вяра! – Получавай като дар(благодат)!- 

Давай от извора рукнал в теб! 
И пак с други думи: 
Големия Баптистки проповедник Чарлз 

Спържън е казал: 
Благодатта не са чисти ръкавици, за мръсни 

ръце. 
Пр. Една бъдеща медицинска сестра 

изкарваща стажа си в малка клиника, ми 
разказва следното: 

Видях как медицинските сестри с усмивка и 
без отвращение свалят мръсни чорапи и 
почистват мъртва кожа между пръстите и 
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гноясали рани по миризливи крака. И  
допълни: добре че съм с ръкавици! 

За разлика от Спържън , аз бих казал: 
Благодатта това са поискано(с вяра) и 

получено(щедро)  пълно лично 
оборудване(чисти ръкавици, нови маски и 
подходящи очила и всякакви други помагала), с 
които  да може с лекота, удоволствие и радост, 
да се извършва ежедневно, често и дори 
постоянно, тежки, а може и неприятни дела на 
правда, за Божия Слава.   

 
 


