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1. УВОД- 

На първото Рождество Вечността поставя 
своето ново начало- Бог стана човек! 
Защо ли?  

(СЛ 2) 
Чувал съм за едно хубаво женско име: 
Евдокия! Знаете ли какво означава то? 
Означава „благоволение”. То идва от 
гръцката дума „еоодокиа” , която означава 
удоволствие, добро пожелание, внимание, 
нежност. От тази дума идва значението на 
друга дума „Задоволеност”. 

В тези три адвенти, ние се заслушваме 
внимателно в новата –стара песен на 
ангелите. Те пропътуваха дългия път от 
небето до малката планета земя, за да 
вземат участие, в един кратък концерт и то 
изнесен не пред музиковеди или концерт-
майстори, а пред едни прости овчари. Те 
едва ли бяха чували друго освен блеене на 
овци, но сега за тях беше организиран този 
кратък концерт и репертоара беше една 
песен. Чухте ли я? Помислихте ли върху 
текста и? Бих го нарекъл текст-откровение: 

„Слава на Бога във Висините и на Земята 
мир между човеците, в които е Неговото 
благоволение!”- Лука 2:14 

Увертюрата на Божествената песен, 
започваше с Божията слава. Божията слава  
открита в Словото-чрез Отец действащ в 
Израил , чрез Исус движещ се между хората 
и чрез Святия Дух действащ във вярващите. 
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Темата на Божествената песен беше 
Божия мир. Божият мир предложен на всяка 
личност, на Църквата и на всичките човеци. 

Гранд финалето на песента на ангелите 
идваща от небето, беше за Божественото 
благоволение към хората.   

  
Ангелите пяха за Божието внимание с 

добра цел, спрямо хората! И ние се питаме: 
Дали Бог се промени? Дали Бог започна да 
гледа с друго око на хората след Христа? 
Какво се случи след Христос там във 
Висините?!? 

Трябва да се поровим в Словото, за да 
видим Кой или Какво и Защо се е променило 
или всичко е както преди?  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 3) 

А)Предупреждението: Бог никога и 

при никакви обстоятелства не е имал 

благоволение  в греха, независимо 

къде е той, независимо какъв е той, 

греха винаги е бил противен на Бога! 

Има ли грях в теб и мен?Има ли 
толерантност в сърцата и умовете ни към 
някакъв грях, това състояние е опасно. Защо? 
Защото у Бога, не може да има търпимост към 
грях. След като у Него няма, грях и търпимост 
към грях, тогава и във всеки роден от Бога не 
може и не трябва да има търпимост към грях от 
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какъвто и да е модел и калибър. Чуйте думите 
на Евангелист Йоан: 

(СЛ 4) 
1 Йоаново Послание 3:3  И всеки, който има тая надежда 

на Него, очиства себе си, както Той е чист. 3:4  Всеки, 
който върши грях,върши и беззаконие, защото грехът е и 
беззаконие;  3:5  и знаете, че Той се яви да носи греховете. 
В Него няма грях.  3:6  Никой, който пребъдва в Него, не 
съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито 
Го е познал.  3:6  Никой, който пребъдва в Него, не 
съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито 
Го е познал.  

И малко по-надолу: 
1 Йоаново Послание 3:9  Никой, който е роден от Бога, не 

върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и 
не може да съгрешава, защото е роден от Бога.  

 Ако имаме грях, тогава ние не можем да 
разчитаме на Божие благоволение! 

(СЛ 5) 
1Кор. 10:5  пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова 

ги измори в пустинята.  10:6  А в тия неща те ни станаха 
примери, та да не похотствуваме за злото, както и те 
похотствуваха.  

Затова вероятно понякога и страдаме, защото 
Бог или ни връща с наказание към Себе Си или 
ни тренира вярата. Истината е следната. Тя се 
проявява още в Едемската градина. Човека 
съгрешава и настанява греха в себе си просто, 
защото греха изглежда в нашите очи по следния 
начин: 
Битие 3:6  И като видя жената, че дървото беше добро за 

храна, и че беше приятно за очите, дърво 
желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, 
даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.  3:7  Тогава се 
отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха 
голи; и съшиха смокинови листа та си направиха 
препаски.  
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(СЛ 7) 
В тази така известна история, ние често 

виждаме Бог, като лошия герой. Той наказва, 
обвинява, проклина и гони човека от Рая. 
Истината е друга. Бог прави всичко това, за да 
направи услуга на вече грешния човек. Човека е 
онзи който обявява война на Бога, не Бог да 
влиза във война с човека. Виждаме ли, че не 
Бог се скри от Човека, а Човека се скри от Бога 
там след греха. Бог викаше и търсеше Адама в 
градината, а не Адам да търси Бога. Ето това е 
трагичната картина на грешното човечество 
през всички векове на съществуване. Човека 
бяга, крие се, не призовава Бога, а вместо това 
той воюва с Бога и е дори щастлив във тази 
война. Бог от своя страна, вика, чака, търси мир 
и съдействие с хората, като в същото време 
воюва с греха и с Врага на човеците Дявола.  
(СЛ 8) 

Б) Постоянството:Бог винаги е имал 

благоволение към човека- 

Ние трябва да разберем и приемем, че Бог 
от начало е добрия герой в тази човешка драма. 
Ако продължим да гледаме в книгата Битие, ние 
ще видим какво се случва. Греха установил се, 
загнездил се трайно в сърцето на човека Каин, 
го предизвиква да възпроизведе най-първата 
световна война. Жертвата е една, но е значима- 
брат му Авел. И отново Бог е Онзи, Който прави 
първата стъпка. Той е Добрия Пастир, търсещ 
изгубената, виновна, потъваща и глупава овца, 
която търчи със стадото и без да гледа се 
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хвърля в колелата на движещия се камион. Бог 
вика убиеца Каин. Ако сме ние, ще му обърнем 
гръб. Ще го вържем и хвърлим в затвора. Бог 
обаче, не обръща гърба си на убиеца и лъжеца 
Каин. Не го прави, защото Бог обича човека, 
дори когато той е изцяло овързан в робството 
на греха. Проклятието не идва от Бога, а от 
земята, приела кръвта на жертвата на Каиновия 
грях.И ние чуваме Каин, да иска от Бога защита 
и гаранция, че няма да му бъде отнет 
живота(Битие 4:10-16). Каин мисли, че Бог го 
наказва. Той както и много хора до днес, 
обвиняват Бога за страданията си. Това което 
Бог направи е да каже последствията на Каин 
за извършения грях и след това да сложи 
предпазен знак върху него, за да бъде все пак 
Каин защитен. В края на текста от Битие 4 
глава, ние чуваме: 

(СЛ 9) 
Битие 4:16  Тогава излезе Каин от Господното 

присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем.  

Бог не напусна Каин- Каин излезна от 
присъствието на Бога.  

Можем ли да видим, че Бог е любящия и 
търсещия и викащия към изгубения(от една 
страна), но бягащ, криещ се от Бога(от друга 
страна) човек. Бог е такъв още от началото на 
човешкото съществуване. Бог води война, но 
не с нас, а за нас хората. Ние хората сме онези 
които водим война с Приятеля на човечеството, 
като влизаме в договори с врага на Бога- 
Сатана.  
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Колко сме жалки ние хората! Колко  
постоянен в търсене на начини за 
благоволение към нас е бил и остава Бог!?  

(СЛ 10) 

В) Победата:В Исус Бог може да 

благоволи в хората 

Сега остава да видим, как постоянстващия 
Бог, накрая успява да постигне начин да се 
примири с воюващия с Него Човек. Да, Бог е 
Този, Който извършва това. Когато отворим, 
книгата на пророк Исая се предсказва това: 
Исая9:6  Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И 

управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: 
Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз 
на мира.  9:7  Управлението Му и мирът непрестанно ще 
се увеличават На Давидовия престол и на неговото 
царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез 
правосъдие и чрез правда, от сега и до века. 
Ревността на Господа на Силите ще извърши това.  

Кой е „ревностния”? Кой го извършва? Бог! 
В Исус Бог е вече в състояние да благоволи 

в хората. То- Божието Добро Благоволение,  в 
Исус намира своето въплъщение- Бог 
категорично забраняваше да се правят образи 
на Бога, за да може в Исус, Той съвършенно да 
представи Себе Си в човешки образ. Това 
настина е камък за препъване за много хора. 
Много хора продължават войната си с Бога, 
защото не искат да приемат Бог, който има 
възможност да се въплъти и стане Човек. 
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-Благоволението Божие, чрез Исус намери 
своята възможност за пълна изява. 
Благодат.Мир и Правда. 

(СЛ 11) 
Вижте в света винаги ще има хора, които 

ще воюват с Бога. Затова Исая казва: 
Исая 57:21  Няма мир за нечестивите, казва Бог.  

Нечестивите са онези, които не искат да 
има правда. Онези, които са се врекли да 
служат на Дявола. Затова неправдата и мира, 
не могат да съжителстват. Затова пък някои 
принципи винаги са били в ума и волята на 
Бога. Вижте какво казва отново Исая: 
Исая 32:17  Правдата ще издействува мир; И 

светлината на правдата ще бъде покой и 
увереност(сигурност) до века.  

Правдата и мира са неотлъчно свързани. 
Те са в любовна връзка. Така ги представя и 
Псалмиста: 
 Псалм 85:10  Милост и вярност се срещнаха, Правда и Мир 

се целунаха.  

Близостта и единдействието на двете са  
толкова близки, че Псалмопевеца ги представя 
като неразделно целуващи се.  

(СЛ 12) 
И отново се вслушваме в думите на пророк 

Исая: 
Исая 59:1  Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не 

може да спаси, Нито ухото Му отъпяло та да не може да 
чува; 59:2  Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога 
ви, И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще 
да чува.  

И няколко стиха по-надолу казва: 
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Исая 59:8  Те не знаят пътя на мира, И няма правосъдие в 
стъпките им; Сами си изкривиха пътищата; Никой, който 
ходи в тях, не знае мир.  

Четем тези стихове и се питаме: Къде е 
победата? Коя е тайната на Божието 
благоволение към хората? 

Тайната лежи в яслата. С идването на 
Исус, Бог е вече в състояние да положи 
правдата си върху грешния, но стремящ се към 
правда човек.  

(СЛ 13) 
Нека отново да превъртим плочата на онзи 

кратък концерт пред недоумяващите овчари: 
Лука 2:14  Слава на Бога във висините. И на земята мир 

между човеците, в които е Неговото благоволение.  

Божието благоволение е в човеците! То е 
във всички човеци, когато те поискат мир. Бог 
предлага своята Добра Воля( затова се нарича 
Блага вест), на всички човеци. Не само на 
търсещите правдата ! Не само на добрите! Не 
само на онези които са натрупали точки с 
благочестиви дела в живота си. Защо?  

(СЛ 14) 
Защото и най-праведния човек, в този 

свят е също толкова недостоен пред Бога, 
колкото и най-големия грешник. Това 
последното също е камък за препъване на 
много хора. Много искат да имат мир с Бога, 
поради бележника с добри спомени, който пазят 
в паметта си. Те когато идват при Бога , го 
вадят и започват да го четат на пред Него. И 
всеки път, когато те споменат едно добро дело, 
Бог може да им извади и прочете 100 хиляди 
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злини извършени от тях. Затова когато 
грешника отива при Бога, за да търси мир, той 
трябва да скрие бележника с добрите си дела. 
По-умно ще е ако отиде със спомена за 
извършените злини и смирено да иска- какво? 

Ако някой отиде при Бога, и иска Бог да му 
зачете доброто и така да постигне мир, Бог не 
може да покаже благоволение, защото няма как 
Той да не види злото в нас. 

Ако някой обаче отиде при Бога, и смирено 
признае своята неправда, а приеме Божията 
правда в Исус, тогава Бог може да покаже 
благоволение и чрез Своята правда в Исус да 
сключи договор за мир-спасение, с такъв човек.  

(СЛ 15) 
Това се нарича в Словото покаяние: 

Римляни 2:4  Или презираш Неговата богата благост, 
търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че 
Божията благост е назначена да те води към 
покаяние?  

Ако някой чете по-надолу този текст, може 
да изпадне в заблудата, че ние пак трябва с 
добри дела да се „изплащаме” на Бога и да Го 
подържаме „доволен” за нас. Това не е така. Бог 
не може да бъде задоволен от нашите опити да 
се изплатим. Той обаче е напълно задоволен от 
делото на Исус Христос на земята и след това 
издигнат на кръста. Това е единственото което 
задоволява Бог. Ние веднъж спасени, не 
вършим добро за да докажем, да задоволим, да 
платим, да поддържаме мира с Бога. Тогава да 
вършим ли добро изобщо? Защо да се мъчим- 
ще каже някой!? 
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Ако ти се мъчиш с живота си в правда, това 
означава, че не си приел Божието 
благоволение. Ако приемеш Божието 
благоволение, всеки път когато се сблъскаш с 
греха в себе си, ти няма да се колебаеш, но ще 
воюваш (не срещу Бога вече, а срещу греха) 
със силата на увереността си в достатъчността 
на Христовата жертва. Тя е достатъчна и 
покрива двойно всеки наш грях. Отивайки при 
Бога с Христовата правда в ръце, ние имаме 
безотказно и в пълнота Неговото Благоволение 
за прошка и освобождение.   

(СЛ 16) 
Исая 40:2  Говорете по сърцето на Ерусалим, и изказвайте 

към него, Че времето на воюването му се изпълни, 
Че беззаконието му се прости; Защото взе от 
ръката Господна Двойно (наказание) за всичките 
си грехове.  

Думата „наказание” е сложена по 
подразбиране в нашия превод. Оригинала 
казва: 

„защото взе от ръката Господна 
двойно за всичките си грехове!” 

Как става това? В ИСУС! Когато отидем с 
греховете си при Бога носейки вярата си в Исус, 
ние получаваме безотказно (защото в Исус, ние 
имаме безотказно Божието благоволение…) ние 
получаваме безотказно (отново заради Исус) от 
Бога чистота/святост: 

(СЛ 17) 
 1Йоан 3:3  И всеки, който има тая надежда на Него, 

очиства себе си, както Той е чист.  

(СЛ 18) 
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Днес Православните църкви поставят 
образа на Исус по стените на храмовете. 
Католическите църкви Го изобразяват във 
форма на статуи. Те правят това без да са 
видели някъде лицето на Онзи който пое 
тежестта на всичките наши беззакония. Как ли 
изглежда лицето на Един натоварен с 
беззаконията на целия свят? Исая видя това 
лице: 
Исая52:13  Ето, служителят Ми ще благоуспее, Ще се 

възвиси и издигне, и ще се възнесе твърде високо.  52:14  
Както мнозина се чудеха на тебе, (Толкова бе 
погрозняло лицето му, повече от лицето на кой да 
е бил човек, И образът му от образа на кой да е от 
човешките синове), 52:15  Така той ще удиви много 
народи; Царете ще затварят устата си пред него, Защото 
ще видят онова, за което не им се е говорило, И ще 
разберат това, което не са чули.  

Ние не сме удостоени с привилегията или 
(може би)ужаса да видим това лице, но затова 
пък знаем, какво сме избегнали и какво сме 
спечелили и имаме в Него: 
Римл. 6:23  Защото заплатата на греха е смърт; а Божията 

дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.  

 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

(СЛ 20) 
В навечерието на Рождество Христово  

сме! Светът отново е разбунен и Ерусалим 
отново е обект на внимание. Американците 
го признават за Столица на Израил, 
Европейците сигурно няма да го приемат. 
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Арабите възстановяват Итифадата-
въстание.  

(СЛ 21) 
Нашия професор Владимир Чуков, 

прогнозира, че третата Интифада ще е 
направо война през 2018г. Светът отново 
говори за войни! 

(СЛ 22) 
Ние гледаме и търсим една друга 

истина. Исус дойде веднъж на земята за да 
донесе мир. Сега ние Го очакваме да дойде 
втори път на облаците за да прибере плодът 
на този мир- спасените  и да установи пълен 
мир и своето Царуване на небето и замята. 
До тогава ние може да попаднем в какви ли 
не опасни места и ситуации. Това не трябва 
да ни плаши, защото ние сме във прекрасен 
мир с Бога и ползвайки Божието 
благоволение, ние се очистваме от греха, 
така както Исус е чист.  

Ти имаш ли този мир? Познаваш ли това 
Божие благоволение? Ако не, днес е още 
спасителен ден. Сега е още благоприятно 
време. Може да не е за дълго. Побързай да 
приемеш предложения ти от Бога мир в 
Исус! Днес и сега! Покай се за греховете си и 
покани Исус в живота си. Само в Него можеш 
да ползваш Божие благоволение!  


