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1. УВОД- 

В тези недели говорим за заповедта на 
Павел към Тимотей в  

(СЛ 2) 2Tим. 2:1 И така, ти, чадо мое укрепвай в 

благодатта, която е в Христа Исуса.  

 „Укрепване в благодатта“, не коя да е, а 
благодатта на Господ Исус Христос. 

Първата неделя надявам се да сме 
запомнили, че благодатта е да получа, не онова 
което заслужавам, а онова от което се нуждая. 

Втората неделя се надявам да сте 
запомнили, че условие за получаване на 
благодат, е наличие на вяра, а обогатяването 
чрез благодатта дава ресурс за дела за Божия 
слава. Вярата е един вид „очите“ с които можем 
да видим благодатта изливаща се от Извора. 
Благодатта е динамото, което ни дава енергия 
за действия.   

С Божията помощ тази неделя, искам да 
говорим за реакцията спрямо благодатта. Това 
са действията в резултат на акумулираната 
благодат.  

В миналите проповеди, може да ви е 
направило впечатление това, че споменах 
няколко пъти, че пратката на Божията благодат 
може да пристигне, но ние да не сме там за да я 
приемем.  И това е твърде възможно.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Както вече казах, Божията благодат по 
принцип се излива щедро от небето за всеки 
човек. Аз ще я разделя на две: Ежедневна и 
Специална Божия благодат.  
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(СЛ 3)Слънчевите лъчи са ежедневна Божия 
благодат, всеки сезон е ежедневна Божия 
благодат, въздуха е ежедневна Божия 
благодат, спасението е ежедневна Божия 
благодат. Ние приемаме много от тези Божии 
блага, като нещо което трябва да е там и не 
може да ни бъде отнето.  
(СЛ 4)Водата е ежедневна Божия благодат. Аз 
често, като се къпя, благодаря на Бога за 
течащата вода, за топлата вода, за чистата 
вода, за изобилната вода, която имаме 
достатъчно за да пием, да се изперем, да се 
изкъпем и можем да правим всичко това всеки 
ден и без да мислим, какво струва на Бог да ни 
я осигури от недрата на земята достатъчно за 
да задоволи нуждите на всяко домакинство, че 
и да можем дори да я прахосваме.  
(СЛ 5)Ако питате с.Рени, която само преди 
няколко седмици дишаше с кислородна маска, 
какво е да можеш да дишаш, тя ще ти отговори: 
Да дишаш е благодат! И тя може лесно да ти 
бъде отнета! 

Ние сме свикнали да пропускаме този 
дълъг списък от благодатни дарове, с които Бог 
ни е дарил. Ние сме свикнали да пропускаме да 
му благодарим за тях. Жалко! Тъжно! 
Неразумно! 

Но има една друга благодат. Нарекох я 
„специална благодат“! Тя отново е за всички, но 
не всички могат да я открият. 

И ежедневната и специалната благодат 
работят в нас. Малко или много! Силно или 
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слабо! Божията благодат търси ЦЕНИТЕЛИ, за 
да се активира, чрез тях.  
(СЛ 6)Пр. Аз имам роднини в Пирдоп. Там от 
много години има завод за добиване на мед. 
Медта е скъп материал. Казвали са ми, че в 
тази мини за добиване на мед се добива и 
злато. При добиването на медта си спомням, че 
като дете съм виждал как със специализирани 
вагони се изливаше в полето тонове гореща 
лава-шлак-ненужен материал, който се 
разстилаше в полето около ЖП линията и като 
застинеше се превръщаше твърда черна маса.  
(СЛ 7)Мина време и чужденци видяха шлака  и 
го изкупиха на безценица. Защо? Защото се 
оказа, че те могат от него да извлекат още 
полезен и достатъчно скъп материал.  

Виждате ли? Нещо за което едни хора НЕ 
са имали очи(или може би и технология) за да 
извлекат полза и затова са изхвърляли, други го 
оценяват на нямат желание, а други го оценяват 
и извличат ползи.  

Нещо подобно става и при благодатта. 
Някой не я вижда и я изхвърля без да чувство 
за вина. Друг я вижда, но тя не му допада и я 
оставя да бъде изхабена. Трети я вижда, иска я 
и прави всичко възможно да я получи, обработи 
и спечели от нея.  

Три важни неща искам да разберем още за 
благодатта: 
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(СЛ 8)А) БЛАГОДАТТА е ежедневна 

опитност 

Йоан Кръстител казва: 
Йоан 1:16  Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, 

и благодат върху благодат;  

Бог е щедър в благодатта си към нас. 
 (СЛ 9)Вижте Авраам, колко беше благословен. 
Макар да нямаше деца от жена си, Божията 
благодат го обливаше с блага.  
(СЛ 10)Вижте Яков. Той се скиташе известно 
време, но Бог беше с него и го даряваше с 
благодат на изобилие. 
(СЛ 11) Йосиф. Макар да беше продаден от 
братята си, макар да беше в робство, макар да 
влезна в затвора, той отчиташе Божията 
благодат почиваща върху него и той се 
радваше на мъдрост, дарба, блaговоление на 
хората около него.   

Мойсей, Давид, Дананил, и много други, 
въпреки, че минаваха през тежки изпитания, те 
не спираха да отчитат ежедневната Божия 
благодат изливаща се върху тях и поддържаща 
вярата им.  

Това е да приемаш „благодат върху 
благодат“.  Приемането на тази ежедневна 
Божия благодат, не е само Божието желание да 
ни глези и да ни угажда. Тя е своето рода тест 
за нас и подготовка за по-велики и значими 
действия на Бога в живота на вярващия.  

Помни! Бог ще ти демонстрира Своята 
благодат независимо какъв си. Ако ти 
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забелязваш , че в живота ти Той праща 
благодатни моменти, отговоря на молитвите ти, 
угажда ти, глези те знай, че Той внимателно те 
наблюдава какво правиш ти с Неговата 
благодат/благоволение. Той те подготвя за 
ВРЕМЕТО НА СПЕЦИАЛНАТА БЛАГОДАТ. 
Затова Той не само те глези, а и те изгражда.  

 

(СЛ 12)Б) БЛАГОДАТТА е надграждаща 

опитност 

Ако свикнем да живеем с Божията 
ежедневна благодат. Ако приемаме от Божията 
пълнота, като натрупваме „благодат върху 
благодат“, ние скоро ще разберем, че тя освен 
натрупваща се в нас, е и възходяща величина. 
Бог обича да надгражда у нас. 

Нека да отидем заедно в пустинята тази 
сутрин. Там където Бог отведе Израил. Те се 
възползваха от Божията ежедневна благодат. 
Но ако проследим тази благодат ще видим, че 
Бог постоянно я надграждаше. 

Нека вземем времето от излизането им от 
Египет, до изпращането на съгледвачите в 
Обещаната земя. Около две години време! 
Започваме от начало: 
(СЛ 13) 1-Благодатта на Изхода(Изх.12)-
славното  извеждане от Израил. Благодатта на 
Победата над поробителя ни! Знаеш ли, че Бог 
дава свобода? Той започва да работи в теб, 
като първо те освобождава от всичко което те 
поробва- грях, пороци, зависимости. Няма враг, 
който Той не може да елиминира в живота ти.  
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(СЛ 14)2-Благодатта Сокхот(Изход 13)-Божието 
присъствие в облака и огнения стълб. 
Благодатта на Божието благоволение! Да 
опиташ какво означава: „Ако Бог е откъм нас, 
кой ще бъде против нас?“(Римл.8:31) 
(СЛ 15)3-Благодатта Червено море(Изх.14)-
славното преминаване на Червеното море. 
Благодатта на превеждане през невъзможното! 
Да разбереш от опит, какво означава, че „за 
Бога няма невъзможно нещо!“(Лука 1:37) 
(СЛ 16)4-Благодатта на Мера(Изх.15)- 
превръщането на горчивата вода в сладка. 
Благодатта на обръщане на всяко нещо в 
добро! (Римл 8:28) 
(СЛ 17)5-Благодатта Елим(Изх.15)- Оазиса с 
дванадесет извора и седемдесет палми. 
Благодатта на спокойния и проспериращ живот! 
Зоната на комфорта! (Пс.121) 
(СЛ 18)6- Благодатта Син(Изх.16) - пустинята 
където Бог им даде манната и пъдпъдъците. 
Благодатта на задоволяване! 
(СЛ 19)7-Благодатта Рафидим(Изх.17)- вода от 
канарата и победата над Амалик. Благодат на  
възможности и сила.  
(СЛ 20)8-Благодатта на Синайската 
пустиня(Изх.25-30 и Числа 11) - оформяне на 
нацията- Религиозно (Закона, свещенството, 
скинията) и Административно(Седемдесетте 
старейшини приели от Духа на Мойсей за да 
носят бремето на народа) уреждане. 
Благодатта на Църквата и Държавата. Едната 
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да се грижи за духовния ти живот, а другата за 
да се грижи за мира и благоденствието ни.  

Виждаме ли Божията надграждаща 
благодат? Превръща една скупщина от 
племена в организирана и подредена 
нация/народ.  

Бог работи всеки ден в нашия живот за да 
изгражда. Искаме и Той дава. Атакувани сме и 
Той ни пази. Злото е надвиснало и Той ни 
избавя. Разболяваме се и Той ни изцелява. 
Искаме да правим нещо по-успешно и Той 
снабдява. Молим се да минем на по-добра 
работа и Той прави чудеса.  

Защо Бог прави всички тези неща за нас? 
Защото иска да се научим, че можем да 
разчитаме на благодатта Му и когато се научим 
да сме готови да реагираме правилно в един 
специален момент: 

 

(СЛ 21)В) БЛАГОДАТТА е отворен 

прозорец  

В правилния момент да си готов да 

скочиш в студената вода 

Правилното действие в неправилното 
време обърква  съдбата.  

Времето на Божията благодат не се 
измерва с нашия часовник, нито по нашия 
календар. Бог решава времето!  

Тук е важния момент. Затова Бог ни 
призовава да се усъвършенстваме в 
благодатта, защото за да върши мощни дела, 
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Той има нужда от проверени и доказано верни 
на благодатта хора. Недей да спиш, докато 
чакаш Божията специална благодат! Недей да 
игнорираш Божията благодат в ежедневието си. 
Бог иска да работи върху теб. Бог иска да те 
подготви за Неговото време!  

Как Бог ни проверява?  
Нека ви върна в пустинята. Израил живее в 

пустинята, но е задоволен чрез Божията 
ежедневна благодат. Подготвен е да бъде 
цивилизована нация всред народите. 
(СЛ 22)Тогава Бог им дава една ключова 
благодат- дванадесет делегати от всяко племе 
отиват да съгледват Обещаната земя и да 
дойдат да насърчат народа, че земята наистина 
е богата. Тези отиват виждат плодородието, но 
очите на страха са по-големи от тези на вярата. 
Те идват не за да насърчат, а да всяват страх в 
сърцата на народа.  
(СЛ 23)Те носят благодатта на грозда, който е 
толкова голям, че трябва двама да го носят на 
върлина, а проповядват страх и съмнения! Ние 
ги осъждаме, но лесно може да се окажем в 
тяхното положение: ползваме се и се радваме 
на Божията щедра благодат, а вдъхваме страх 
в сърцата на другите.  

Когато пратениците извършиха това, Бог 
затвори този прозорец на благодат пред тях и го 
отвори за тяхното поколение, но след 40 години 
скитане из пустинята.  

Не сте ли преживявали такова нещо? 
Вършите си ежедневната работа и изведнъж 



 10 

усещате вътре във вас някъде, че трябва да 
направите нещо: 

-някой те е обидил лошо. Ти мълчиш, но 
това те смущава. В един момент усещаш, че 
сега трябва да отидеш и да се помириш с онзи 
който те е наскърбил.  

-говориш си със съседа/колегата както 
обикновено, и изведнъж чувстваш, силно 
желание да му споделиш благата вест. 

-дълго си толерирал слабост(порок) в себе 
си и ето изведнъж нещо ти казва, че сега 
можеш да сложиш край. 

Това са моменти в които имаш силен 
подтик да направиш крачка напред,  да 
промениш рутина, да сложиш ново начало. Това 
не са интересни мисли. Това не е причинено от 
хормонален дисбаланс. Това е действието на 
Бог в твоя дух, когато Той те подканва да 
действаш чрез вяра и подкрепян от неговата 
благодат. Той не само те подтиква, но Той те 
подсигурява със всичко което ти е нужно за 
съответното действие. Бог те мотивира да 
извършиш дело основано на благодатта.   

   В същото време нашия разум се намесва 
и казва или дори крещи: Внимавай, не е 
разумно, не е сега момента, по-късно! 

Защо? Защото Божия призив, често ни 
изкарва извън „зоната на комфорта“, а гласът 
на разума ти, иска да запази комфорта ти!  

На много от нас Бог показва благодатта 
„живот“, дава ти „втори живот“ какво правиш с 
него? Доста от нас преминаха през Ковид леко и 
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не осъзнават, че това „леко“ е „втори шанс за 
нас“, защото можеше да не сме живи сега. Дали 
когато изгуби вкус и мирис, не изгуби и доверие 
в Божията щедра благодат към теб!?  
(СЛ 24)Благодатта е като прозорец, който се 
отваря пред нас, при различни обстоятелства. 
Тогава Бог ни предизвиква: Би ли направил 
нещо за мен? Би ли се отрекъл от любим грях? 
Би ли жертвал от свободното си време за да 
послужиш на Мен? Би ли предал живота си на 
Мен? Би ли дал от способностите и талантите 
си за да послужиш с тях за да ме прославиш? 
Прозореца  стои отворен известно време и след 
това се затваря. Може отново да се отвори, но 
може и никога вече да не се отвори. А съм 
благословен да познавам хора които зная че ще 
жертват за Божия слава. Ти от тях ли си?! 

Когато Бог иска от теб да извършиш нещо, 
Той дава и визията и вярата и времето да го 
направиш. Много е важно да реагираш с вяра 
във времето на Божията отворена пред теб 
благодат. Приемаш ли ежедневно благодат 
върху благодат, за да достигнеш, когато Бог ще 
започне да отваря прозорците на специалната 
благодат която на Него носи слава, а на теб 
голяма награда.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И така Бог ни дарява всеки ден със Своята 
ежедневна благодат. Ние или я виждаме и 
зачитаме или я игнорираме и пропиляваме 
безотговорно. Ако и обърнем внимание и сме 



 12 

заинтересовани от нея, Бог ще я наслагва върху 
нас за да ни подготвя за една друга по-
специална благодат. Онази чрез която Той ще 
се прослави в света, а ние ще спечелим 
награда в небесата.  

Ако ти си днес тук и слушаш, за Божията 
щедра благодат към нас хората, знай че това 
също е благодат от Бога показана към теб. Как 
ли? Ако през ума ти е минала мисълта, че би 
искал и ти да разпознаваш тази Божия благодат 
към теб, това е покана отправена, от Бог да 
предадеш живота си в Неговата ръка, за да се 
ползваш от предимствата на благодатта. Това 
може да стане! Само кажи на Бога от сърце: 
 (СЛ 25) Мили Боже, моля те прости всички 
мои грехове! Аз вярвам в Исус Христос! Аз 
вярвам, че чрез Него ти си дал, Своята 
спасителна благодат за всички човеци и за 
мен! Благодаря ти за това! Благодаря Ти за 
това че ме обичаш! Аз също те обичам и 
искам да Те обичам за винаги! Помогни ми! 
Амин!  
Казана от сърце, тази молитва означава много 
за Бог и отворя Божия изобилна, щедра 
благодат за теб! Радвай се! 
 


