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1. УВОД- 

           Попаднах на една статистика(не зная 
къде е правена), в която се твърди, че 84% 
от Евангелистите смятат, че когато дойде 
време за спасение, важи поговорката: 
„Помогни си сам, за да ти помогне и Бог!“ ; 
Горко ми ако Бог трябваше да разчита на 
моята помощ при спасението ми. Горко ми 
ако трябва, когато застана пред вратите на 
Рая, да нареждам моите добрини, на 
везните, с надежда това добро да натежи и 
отвори тези врати за мен. Истината е друга и 
няма нищо нередно да я приемем.   
(СЛ 2) Ап. Павел я определя така в Римл. 
3:10-12 
Римл. 3:10  Както е писано: - "Няма праведен ни един; 3:11  

Няма никой разумен, Няма кой да търси Бога. 3:12  
Всички се отклониха, заедно се развратиха; Няма кой да 
прави добро, няма ни един".  

Ако Павел – фарисея-специалиста по 
Еврейския Закон, казва, че: 

-когато става въпрос за праведни човеци, 
резултата е само в наша вреда 

-когато говорим за разумни хора- 
резултата е същия 

-когато става въпрос за хора, които да 
проявяват интерес към Бога- резултата отново 
е нулев, но … 

-когато става въпрос за отклонили се- 
тогава ние печелим 

-когато става въпрос за хора развратили 
се- резултата ни е … висок 
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- Но брате, Павле, защо говориш така? 
Нали Закона е даден с тази цел- да накара 
поне Евреите да вършат добри дела?!?! Ти не 
вършеше ли добри дела, когато още беше 
фарисей?  

-Да-отговаря Павел- добър като 
изверг(роден преждевременно и поради 
това сериозно увреден).  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Днес ще говорим за третата СОЛА.  
(СЛ 3) Сола Грасия или това е Благодатта. 

Благодатта е въздуха за Евангелския вярващ. 
Благодатта е също увертюрата към следващата 
Сола, и това е Вярата.  
За да разберем, вярата, ние първо трябва да 
разберем благодатта. 

Предполагам, че вече всички знаем какво 
определението за „благодат“. Това е 
незаслужена милост. То обаче не дава пълна 
картина за благодатта. Благодатта е 
благоволение, показано към виновник.  

Днес си поставяме задачата, да се опитаме 
да отдръпнем завесата пред едно божествено 
качество, което няма да ви излъжа, ако кажа, че 
може би малко от нас(ако не и никой) не 
познава. 

За да постигнем някакъв успех в 
разгадаването, ще поставим три въпроса с 
надеждата, отговорите им да ни очертаят 
схемата на пъзела наречен Божия благодат. 
(СЛ 4) Въпросите са следните:  

1) Какво не е благодат? 
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2) Каква е разликата между благодат и 
милост? 

3) Какво е благодатта?  
 
И така пристъпваме към отговорите: 

(СЛ 5) А) Какво НЕ Е благодатта? 

Благодатта не е нещо което получаваме, 
понеже сме дали нещо на Бога. Много от вас ще 
си помислят: „нищо ново!“, но в действителност, 
това поведение е в кръвта ни.  
(СЛ 6) Пр. Ние сме българи и в нашата култура, 
много тачено е правилото „мой човек“. Да 
направиш услуга с цел да ти направят услуга 
след време, когато ти е нужно. 
Благодатта не означава да направиш нещо за 
Бога, с цел Той да ти върне услугата. 
Помислете си!? Колко пъти сте вършили 
служение с идеята, Бог да ви изцели, помогне в 
сделка, намери партньор и т.н. Очакване на 
услуга от страна на Бог, често стои някъде 
загнездено в умът ни, когато правим нещо за 
Царството.  

Ходя редовно на църква за да ме пази от 
болести. 

Давам си десятъка, за да ми помага в 
бизнеса. 

Върша добро, за да не ме постигне зло. 
Моята правда ще ми осигури бъдеще. 
Или моите грехове, ще ми донесат 

наказание. 
Благодатта не е свързана с нас или онова 

което ние правим или не правим. Благодатта е 
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свързана със сърцето и ума на Бог и служи за 
да може Бог да се прослави.  За нас хората 
може да звучи нелогично, но за Бог е израз на 
пълната Му свобода да направи, онова което 
Му е угодно на Него. Най-хубавото е че 
въпреки, че нашата логика ни смущава, 
Божията благодат е нещо добро за нас. 

 

(СЛ 7) Б) Каква е разликата между 

БЛАГОДАТ и МИЛОСТ? 

За да разберем добре разликата ще си 
послужа с пример: 
(СЛ 8) Пр. Някой крадец, влиза в къщата ми 
въоръжен. Аз се събуждам и в борбата си с 
престъпника, той убива сина ми. 

Аз съм тогава изправен пред четири  
възможности: 

(СЛ 9)  
1) Да го убия, това е отмъщение! 
2) Да го предам на съдия и той да влезне 

в затвора, това е справедливост! 
3) Да му простя и да съдействам той да 

остане свободен, това е милост! 
4) Не само да му простя, но и да го 

прибера в къщи и да го осиновя, това е 
благодат! 

(СЛ 10) Да Бог прави точно това. Моите и 
твоите грехове, са причина Сина Му Исус 
Христос да бъде убит на кръста с най-
мъченическа смърт. Вместо Бог: 
- да си отмъсти-като ни убие или  
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-да въздаде справедливост-като ни накаже със 
зло или 
-да ни прости -като ни остави да си изживеем 
живота захвърлени накрая на галактиката на 
малката планета Земя и когато умрем просто да 
изчезнем.  
(СЛ 11) Вместо това Той ни прощава и ни 
прави Свои синове и дъщери . Не всички, но 
все пак доста! 

Това е благодатта! Нестандартното 
решение на Бога, вместо да ни даде това което 
заслужаваме, да ни даде нещо което изобщо не 
се побира в нашите разбирания. 

Някой е казал: 
Благодат е да получиш, онова което не 

заслужаваш, а милост е да не получиш онова 
което заслужаваш!  

Пр. Преди няколко дни разбрах, че на 25 
км от Варна в посока Бургас е сложена нова 
скоростна камера. Можете да се сетите как 
разбрах. Като ме засне! Сега очаквам да получа 
глоба. Представете си, че вместо писмо с 
квитация за голба, аз получа чек от Полицията 
на стойност 10 пъти по-голяма от стойността на 
глобата ми. Това ще е благодат. Ако такова 
нещо се случи, аз няма да повярвам и вместо 
да отида в банката, а ще отида в полицията за 
да питам дали няма грешка. 

Така правим и с Бог. Не смеем да приемем 
доброто от Бога, а вместо това искаме някак да 
си го заслужим. Нека запомним една истина: 
(СЛ 12) Никога не можем да се изравним с 
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Бога по щедрост. Да заслужиш нещо в очите 
на Бога е глупаво и смешно. Много по-правилно 
е да се опитаме да сме благодарни, отколкото 
да сме заслужили. Ти можеш от благодарност 
да идваш редовно на църква. Можеш от 
благодарност да даваш за делото Божие. 
Можеш от благодарност да вършиш много 
добри дела. Бог също ще е благодарен, но 
никога няма да ни бъде задължен.  

Разбираме ли, че когато Бог ни спасява, 
Той не очаква да си го заработим, но 
очаква да сме радостни и благодарни за 
дара на спасението. 

Да, но- ще попиташ ти- защо тогава Павел 
казва: 
(СЛ 13) Филип. 2:12  …, изработвайте спасението си със 

страх и трепет;  

Пр. Отново ще си послужа с пример. Ако си 
длъжник на банката. Дължиш голяма сума, 
която си похарчил и сега работата ти не ти дава 
възможност да си плащаш месечните вноски, а 
лихвата расте и сумата ти става все по-голяма.  
Изведнъж се появява доброжелател, който ти 
плаща дълга и лихвите и изобщо изтрива името 
ти от списъка на банковите длъжници.  
Какво би направил ти тогава? 

1) Бих бил безкрайно благодарен 
2) Бих имал голямо уважение, респект, почит 

към благодетеля си 
3) Бих бил готов да направя всичко което той 

би очаквал от мен, за да демонстрирам 
благодарността си 
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4) Не бих го оскърбявал или наранявал но 
никакъв начин 

С тези и много други действия аз бих желал той 
да не съжалява, че е мой благодетел и че е дал 
от своето, за да мога аз да съм свободен. Аз 
осъзнавам, че колкото и неща да направя за 
него, не мога да отработя жертвата му, но поне 
с действията си мога на дело да покажа, че 
разбирам жертвата и я зачитам. Нещо повече, 
аз бих помолил благодетеля си, да работя за 
него и бих работил добросъвестно, та чрез 
съвестното си отношение, към работата за него, 
да демонстрирам признателност и 
добронамереност.   

С дела ние не можем да отработим 
спасението си и е съвсем неправилно да 
мислим, че го правим, но с дела ние можем да 
натрупваме доверието на Бога. 

Павел не казва „Изработете „ а, 
„Изработвайте“  и това е в несвършено 
продължително време. Ние работим, но не със 
съзнанието, че ще се изплатим, а със 
съзнанието, че сме вечно длъжни и безкрайно 
благодарни.   

И така разликата между благодат и милост 
е, че при милостта ние сме виновни-оправдани, 
а при благодатта сме  виновни-
облагодетелствани. Бог прави още една крачка 
към нас и освен оправдаване, Той ни и 
благославя.  

 
Последния въпрос е: 
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    (СЛ 14)   3) Какво е благодатта 

 

(СЛ 15) Пр.Големият проповедник Чарлз 
Спържън и неговия колега Джозеф Паркър 
имали църкви в Лондон. Веднъж  Паркър си 
позволил да критикува условията на живот на 
децата в сиропиталището на Спържън. 
Следващата неделя, Спържън яростно 
атакувал Паркър от амвона на своята църква. 
Тази атака била отразена веднага в медийте и 
целия град разбрал за сблъсъка. Следващата 
неделя хиляди дошли в църквата на Паркър, за 
да чуят неговия отговор. В неделята Паркър 
обявил от амвона: „Разбрах, че Д-р Спържън 
днес не е в църквата си, а днес те обикновено 
събират дарения за сиропиталището им. 
Предлагам днес ние да съберем и направим 
щедро дарение.“ Тълпата била шокирана и 
въодушевена. Събиращите дарението три пъти 
изпразвали торбите! Следващата седмица на 
вратата на офиса на Паркър се почукало. Бил 
Спържън: 

Паркър, благодаря ти, защото това 
което ти направи е благодат. Ти не ми 
даде онова което заслужавам, а онова от 
което се нуждая 

Благодатта е силата, която ще промени 
живота ти напълно.  

Благодатта е  победата над измъчения и 
трудно вървящ, тъжен и насилван Християнски 
живот. 
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Може би сте срещали, а може би и самия ти 
се чувстваш такъв Християнин.  

Това е така, защото ти си се фокусирал 
върху всичко което ти пречи да бъдеш добър, 
всичко което ти пречи да си Християнин. 
Фокусирал си се върху обидите, горчилката на 
живота, лишенията , слабостите. Имаш очи 
само за онова което Сатана ти дава, а си сляп 
за Божиите ежедневни щедри дарове. 

Защо не обърнеш гръб на Дяволското 
присъствие около теб и не се фокусираш върху 
онова което искаш да правиш за Христос. 
Постави си високи духовни цели и фокусирай 
вниманието си върху тях. Борбата със 
враговете на твоето Християнство ги остави в 
ръцете на Христос, който е пълния и 
безапелативен Победител над врага на душите 
ни.  

Всеки ден вместо да се окайваш колко си 
недостоен, неможещ и незнаещ, се радвай на 
онова което си успял да направиш за Господа 
или онова което много искаш да извършиш за 
Него. Говори на Бога за желанията  и мечтите 
си. Кажи Му, че много искаш да видиш как Той 
чрез теб върши велики неща. Не забравяй да 
Му кажеш, че си слаб и недостоен.  

Божията благодат е тази която може да 
гради Божието царство в теб, чрез теб и около 
теб. Не ти, не аз а Божията велика благодат 
чрез теб и мен! Погледнете какво казва Словото 
за възможностите на тази Божия благодат: 

(СЛ 16) Ефес. 2:8- Тя ни спасява! 
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(СЛ 17) 1Кор. 15:10- Тя ни издига духовно! 
(СЛ 18) Ефес.3:8-10- Тя върши чрез нас 

делото на благовестието! 
(СЛ 19) Пс.18:35- Тя те възвеличава! 
(СЛ 20) Пр.3:34- Бог я дава на смирените! 
(СЛ 21) Кол.3:16- Тя идва там, където 

сърцата са гладни за Словото, за общение в 
Словото, за хваление в Словото! 

(СЛ 22) Евр.4:16- Тя идва директно от 
Престола на Бога, за да ни помага да вършим и 
да бъдем онова което не можем сами. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И така братко и сестро. Аз не съм в 
състояние да разгледам всички аспекти и 
цялото многообразие на Божията благодат, 
разкрита ни в Словото. Но ако ти днес 
слушайки това слово, чрез Божия Дух си 
впечатлен от тази БЛАГОДАТ, тогава вземи 
Словото и започни да я изучаваш, като в 
молитва искай Бог да ти я дава все повече и 
повече. Тогава ще видиш, как тя ще обърне 
Християнството ти от мъчително влачене по 
пътя към Божия рай, в леко и приятно 
вървене. Това не означава, че няма да има 
трудности, но ако благодатта е с теб, 
трудностите няма да те превръщат в желе, а 
ще те бетонират(Яков 1:3). 

Свети Августин е казал за благодатта: 
„Тя върви пред нежелаещия, за да го 

направи желаещ, и следва желаещия за да 
изпълни желанията му!“ 
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Имаш ли своите духовни високи цели, 
които Божията благодат да извърши в 
живата ти? Дерзай и вдигни летвата високо. 
Не ти, а Божията благодат в теб, ще те 
пренесе над летвата ти, така че ще 
съжаляваш, че не си искал повече. 


