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1. ДЕТСКИ УВОДДеца, днес ние по-възрастните ще мислим
за Божията щедрост към нас!
Какво означава „щедрост”?
Можете ли да кажете, къде и в какво
можем да видим Божията щедрост(вода,
въздух, храна, … в Исус Христос)
Добро нещо ли е щедростта?
Вие искате ли да бъдете щедри?
Трябва ли да имаш, за да си щедър?
В какво може да си щедър?
Кой би се зарадвал от вашата щедрост?

2. УВОДДекември 2018г. Наближава 25 декември
и в Християнския свят кипи оживена
подготовка за празника. Празника подготвя
обществото. В него нещата така са
пригодени, че една част дава, а друга
получава. Всеки от нас може да се окаже от
едната или от другата страна на този
приемо-предаватален процес.
Ние отиваме в магазина и даваме пари.
Там зад щанда стои магазинер, който
получава нашите пари- ние даваме, той/тя
получава. В следващия момент ние взимаме
онова за което сме платили и магазинера
преминава на страната на даващите, а ние на
страната на получаващите.
Не много, но някои от нас, в тези дни се
замислят и виждайки, че не са сами, решават
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да видят къде наоколо има хора в нужда и
отиват при тях за да им дадат без да очакват
да получат нещо обратно. Те може да дадат
онова което са решили и толкова колкото са
решили- храна, топла дреха, пари, подслон.
Това се нарича добродетелност!
Често са ми задавали въпроса: Защо
след като има Бог, по света има, толкова
много страдание? (Не сте ли си задавили и
вие този въпрос?)
Търсил съм отговора на този въпрос с
години! Един отговор ми харесва и до
голяма степен обяснява наличието на
страдание и страдащи:
Ние хората когато застанем пред
страданието, правим две неща:
Едното е че забравяме! Забравяме, че в
света не всичко е предизвикано от Бог. Не ни
се иска и да признаем, че за много страдания
самите ние сме виновни. Не искаме също да
признаем, че има и Дявол, който е извора на
злото и нещастията. И когато избутаме
настрани тези възможни причина за
възникване на страданията, ни остава онова
и което най-често правим- да обвиним Бога.
Така вместо да сме благодарни за Неговата
щедрост и милост към нас, ние Го
обвиняваме в злоба и несправедливост.
Но виждате ли, Бог не гледа с
злорадство нашите страдания и да казва:
Пада ви се! Аз нали ви предупредих в
Словото си, че ще стане така! Не! Вместо
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това Бог работи и прави така, че от нашите
страдания да може да излезе нещо добро и
полезно.
И тогава ние правим второто. Ние
забравяме гордостта си и виждаме нуждата.
Всяко страдание е вид нужда. Страдащия
има нужда от помощ:
(СЛ 2)-на страдащия от самота, може да му
се покаже внимание и любов, която да
стопли замръзналото от пустота и човешко
отхвърляне сърце. Познаваш ли самотници,
иди при някой и му занеси хляб и сирене.
Това ще го зарадва.
(СЛ 3)-на страдащия от болест, винаги може
да се покаже внимание и грижа, и така да му
помогнем да се чувства значим и това да му
даде малко мир и облекчение
(СЛ 4)-на страдащия от нараняване, винаги
могат да се лекуват раните, за да почувства
облекчение
(СЛ 5)-на падналия в душевно или
физическо бедствие, винаги можем да
подадем ръка, за да стане
(СЛ 6)- на гладния винаги можем да
направим порция храна, за да облекчим
глада му
(СЛ 7)- на неможещия, винаги можеш да
дадеш рамото си, за да завърши
състезанието на живота
(СЛ 8)- често сме обвинявани, че се сещаме
за добродетелта и милостта по Рождество:
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Не, не е така, защото църквата винаги е
помнила милостта и добродетелта , но те се
виждат най-добре по време на празниците,
защото тогава говорим за тези добродетели.
През останалото време, църквата върши
тези неща без шум и демонстративност.
От къде вярващите имат тази
добродетелност в характера си? От това, че
осъзнаваме, че нашия Бог е винаги щедър на
милост и грижа.
Вижте го в Сътворението. Той насажда
Райската градина, за да постави двамата и
единствени, които е създал. Той засажда
вероятно хиляди декари земя с дървета,
защо? За да има предостатъчно за Адам и
Ева да избират и ядат. Бог е щедър!
Вижте, когато дава въздух, светлина,
топлина и вода, как Той дава щедро от всяко
от тези неща, за да има предостатъчно за
всички хора. Той дава и на заслужилите и на
незаслужилите. Дава на мъдрите и
глупавите. Дава на можещите и неможещите.
(СЛ 9) Maт. 5:44 Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите
си и молете се за тия, които ви гонят; 5:45 за да бъдете чада
на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави
слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на
праведните и на неправедните. 5:46 Защото, ако обичате
само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не
правят ли това и бирниците? 5:47 И ако поздравявате само
братята си, какво особено правите? Не правят ли това и
езичниците?

Ние хората, понякога сме доста нагли,
като се мъчим да печелим от онова, което
Бог ни е дал без да иска да Му се отплащаме.

6

Пр.Винаги ми е правило впечатление,
как чужденците се възмущават, че на нашите
плажове, за да ползваш пясъка, водата и
слънцето, трябва да си платиш. Чувал съм и
коментарите на някои: Бог е дал даром тези
неща, а някой се опитва да прави пари от
тези дарове.
И така, тези дни ние празнуваме найвеликия и безплатен Божий дар, за нас
хората. Дарът на Спасителя на човешките
души- Исус Христос от Назарет. Дарът на
Даровете- Божия Единороден Син даден
щедро в жертва заради нас.
Доброта и милост текат от щедрите
ръце на Бога. Тези ръце са вечен извор на
блага, само че няма благодарни и
признателни хора, които да се смирят и
кажат: (всички да кажат)Благодарим Ти
Боже!!!
Исус дойде и демонстрира същата
доброта и грижа. Той изцеляваше без да
пита кой е човека и дали заслужава. Той
нахрани хилядите без да изкара „касов
апарат”, за да му платят. Той прощаваше
греховете на смирените и повярвали в Него,
без да търси облаги.
Нещо повече, Исус каза, че всички
които заради Него са пожертвали някого или
нещо, няма да бъдат забравени, но ще бъдат
отново щедро възнаградени:
(СЛ 10) Мат 19:29 И всеки, който е оставил къщи, или
братя, или сестри, или баща, или майка, [или жена], или
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чада, или ниви, заради Моето име, ще получи стократно и ще
наследи вечен живот.

Бог е противоречиво щедър. Това
смущава хората. Спомнете си историята,
която Исус разказа на учениците си, как
Небесното Царство прилича на Стопанин,
Който излиза и търси работници за лозето
Си. Той кани от сутринта до вечерта и плаща
щедро и еднакво на работилите и много и
малко- Мат.20 глава.
Исус говори за спасението и казва, че
когато става дума за спасение, Той ще
спасява щедро. Това и днес в ушите на
някои може да звучи несправедливо. Може и
днес някой вярващ, да каже: Аз цял живот
съм ходил на църква и съм служил вярно и
старателно, а онзи цял живот гулял, грабил
от живота с две ръце, вършил неправда и
накрая извикал към Бога за милост и прошка
и ето го … спасен. Повярвайте ми, чувал съм
много хора да не приемат и признават, че
това е възможно и правилно.
Истината, независимо дали я приемаме
е, че Бог е добър и щедър!
3. ИЗЛОЖЕНИЕРождество ни учи на щедрост, като ни
демонстрира топ-щедрост.
(СЛ 11) Йоан 3:16 Защото Бог толкова възлюби
света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине
ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
3:17 Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди
света, но за да бъде светът спасен чрез Него. 3:18
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Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече
осъден, защото не повярвал в името на Единородния
Божий Син. 3:19 И ето що е осъждането: светлината
дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината
повече от светлината, защото делата им бяха зли.

(СЛ 12) А)Щедростта на Отец е
БЕЗУСЛОВНА
Щедростта на Отец е различна от
човешката. Тя е безусловна и безрезервна.
(СЛ 13) Пр. Казват, че Бил Гейтс е много щедър
човек. Той е дал между 26 и 28 милиарда
долара на различни дружества извършващи
изследвания за борба с опасни и летални
болести. Но за него се знае, че никога не е дал
и долар за компанията Апъл(конкурентна
компания произвеждаща Ай-фоните). И още
нещо за Бил Гейтс- поради неговата
безпощадност, има софтуерни компании, които
не са видели „бял ден”-една от тях е Нетскейп.
Ето в това Божията щедрост е различна от
човешката. Тя предлага милост към враговете
Си. Тя предлага на всеки който днес мрази
Бога. Всеки който отрича съществуването на
Бога. Всеки който не вярва в живия Бог, но
служи на измислени и сътворени от хората
богове.
Вижте какво направи Бог!!! Той прати Сина
Си в един свят, който масово го отрича и
презира. Прати Сина Си, там където Ирод
искаше смъртта Му, само две години след
раждането Му. Там където онези които четяха
лекции и учеха другите на вяра в Бога, щяха да
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се опитат да го убият първо с камъни, а после
след много опити да Го впримчат в грях, накрая
чрез лъжи щяха да Го съдят и убият чрез найжестоката на времето смърт-смърт на кръст. На
този враждебен свят Бог предложи своята
щедрост и прати Сина Си. Защо? Ние ще
кажем, че това не е правилно бизнес мислене.
Ние ще кажем, че това е извън всяка логика и
разум! И въпреки това Бог направи точно това!
Защо? За да демонстрира Божествена щедрост,
противоречаща на човешката. За да ни
предизвика и нас към безусловност когато
показваме щедрост и милост.
(СЛ 14) Рим 5:8 Но Бог препоръчва Своята към нас любов
в това, че,когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.

Христос умря за мен преди аз да Го
приемам, обичам или служа. Той умря за мен,
когато аз съм бил Негов враг.
Ако ти не вярваш в Христос и Неговата
жертва за твоите грехове, ти си враг на Бога.
Това обаче, не е причина Той да те мрази.
Напротив, знай че си искрено обичан от Бога и
също знай, че си още и търпеливо чакан. Бог
има подарък за теб. Това което трябва да
направиш е да протегнеш ръцете на сърцето си
и да приемеш дарът Исус Христос. Да повярваш
в Него, за да получиш спасението си.
Можеш ли тези дни да помислиш и за още
нещо? Задай си въпроса: Как да проявя
безусловна щедрост? Мога ли да покажа
щедрост към някой който ….. добре, да не ми е
чак враг, но поне да не ми е приятел!?!?? Нека
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така да започнем, защото ще разберете, че
много от онези които мислите за ваши врагове,
не са в действителност такива. Може да не са
ни симпатични, но не е задължително да са ни
врагове. Просто трябва да ги приближим и да ги
заговорим! Просто можем само да им
предложим нашата усмивка, нашия поздрав,
нашето добро пожелание и това да стори леда,
за да можете да ги имате като приятели.
(СЛ 15) Б) Щедроста на Отец е
ОБЕЗВРЕЖДАЩА
Рим 7:9 И аз бях жив някога без закон, но когато дойде
заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях: 7:10 намерих, че
самата заповед, която бе назначена да докара живот,
докара ми смърт. 7:11 Защото грехът, като взе повод чрез
заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея.

Седмата глава завършва много
оптимистично:
(СЛ 16) Рим 7:25 Благодарение Богу! има избавление
чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума
слугувам на Божия закон, а с плътта - на греховния закон.

Пр. Тези дни си говорихме с мой колега от
София за новия проекто закон за
вероизповеданията предложен в Парламента.
Стана въпрос за интервюто на г-н Каракачанов
пред БТВ, където той коментира, че промените
в проектозакона щели да го направят „беззъб”.С
това Каракачанов представя, българското
законодателство, като „зъбато” такова, което
цели не да внесе мир, спокойствие и ред, а да
хапе или дъвче определени хора от обществото
попаднали в зъбите му.
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За нещо подобно говори и Павел. Бог е дал
закона, който цели да носи мир и спасение на
хората, но греха дава зъби на този закон и той
вместо да носи мир на хората с Бога, той ги
вкарва във вражда с Него. Какъв контраст, какво
извращаване на нещо, което трябва да служи, а
не да тормози. Затова Бог чрез голямата си
милост и щедрост , прави така, че Закона да
няма стойност по отношение на нашето
спасение. Спасението ни е само от Бога, само
чрез Христос и само по вяра. Това е мотото
на Реформаторите от 16 век. Това е мотото,
защото хората винаги правят бакалски сметки,
дори за духовните неща. Те винаги търсят
човешката логика: Аз трябва да направя нещо,
за да получа нещо! Аз трябва да платя за
спасението си.
Нека си припомним:
(СЛ 17) Йоан 3:16 Защото Бог толкова възлюби
света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине
ни един, който вярва в Него, но да има вечен
живот:… 3:18 Който вярва в Него не е осъден; който не
вярва е вече осъден, защото не повярвал в името на
Единородния Божий Син.

Тогава онези смятат, че спасението се
заплаща ще питат: Ама вярва ли достатъчно?
Има различна вяра! Ама неговата вяра, дали е
колкото моята? Ама как можем да сме
сигурни, че има достатъчно вяра? Ама как е
получил вярата си? Ама да не би пък да се
лъже, че има вяра?И в какво вярва?
Ние от сърце искаме да направим
спасението на човека, по-трудно и ако е
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възможно да му струва нещо! „Който вярва в
НЕГО/ в Исус от Назарет/ не е осъден…” Какво
означава, „не е осъден”!
Ако аз не съм осъден от съдия, имам ли
основание да се притеснявам за свободата
си?Закона може ли да ме сдъвчи? Аз не съм
осъден. Добре, - ще кажеш ти- вярно, не си
осъден, но ако сгрешиш, тогава закона те
застрашава!
Да, би ме застрашил, ако няма кой да
понесе моята вина!!! Но ако някой е понесъл
вината за моите грехове, тогава и да сбъркам,
вината ми е платена и аз не подлежа на съд!!!
Пр. Един чудесен пример илюстрира добре
онова което прави Бог за нас. Млад мъж е в
съда и е съден за тежко престъпление. Съдията
произнася присъда-тежка глоба, като наказание
за престъпника. След като удря със съдийското
си чукче, съдията сваля съдийската си тога и
отива до младежа и казва:
Като твой съдия те наказвам тежко, но
като твой баща, аз плащам твоя дълг!
Свободен си!
Веднага някой ще се противопостави и
каже, това не добър възпитателен метод!
Не е точно така. Ако сте по-дълго във
вярата, ще знаете, че Бог е много милостив, но
не щади Своите от проверки и тестове.
Дано повече хора в България да могат да
разберат тази истина. И без това много наши
съграждани живеят на прага на бедността или
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дори в мизерия. Въпреки това те не искат вяра
и не искат Исус. С това се самообявяват за
врагове на Бога. Заслужава ли си да прекараш
живота си мизерно, и в същото време, да
обърнеш и вечността в страдание?
Ако приемеш Божия щедър дар-Исус, Бог
ще премахне духовната ти мизерия и ще ти
даде вътрешна радост и спокойствие. Този мир,
никакво физическо или материално зло, няма
да може да ти го отнеме! Защо ли? Защото ще
разбереш на практика, колко голяма е
разликата между духовния живот и физическия.
И колко по-ценно е духовното богатство. Бог
няма да те остави и ще промисли и за храна и
за облекло, но това няма да е най-важното. Ти
имаш вечната сигурност –спасението на душата
си. Не чакай да дойде края на живота ти, за да
разбереш дали има или няма Бог. Тогава ще е
късно. Днес приеми Божия щедър дар и сключи
мир с Бога.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕЩедростта на Бог към нас е обширна
тема. Но ще е много добре, ако разберем, че
Рождество не е само трапези и подаръци, а е
изява на Божията щедра любов към теб и
мен. Дарът наречен Исус не те ползва, ако ти
не Го приемаш. Затова аз те каня:
Нека твоето сърце, стане ясла, която да
приеме Небесния, Божия Дар и така, не само
да се радваме на Празника Рождество, а да
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опитаме от ефекта на получения Дарпримиряването ни със Съдията-Бог.
Ние българите обичаме да имаме
връзки. Исус ти предлага да получиш
връзката на живота ти- Да познаваш Бог и да
Го имаш, не като Съдия, а като Приятел, като
Роднина или най-точно като Баща.
Повярвай в Исус Христос- да същия.
Родения във Витлеемския обор от Мария.
Живял и обикалял по прашните улици на
Палестина и носил дървения кръст по
Ерусалимските калдъръми.
Повярвай в Него и Той ще започне да ти
се открива, защото е Бог, защото е жив и
защото ти си специален за Него.
Ако си повярвал и имаш Христос за
Спасител, тогава направи нещо. Тези дни чух
фразата: Любов без действие, не е любов!
Ние обичаме Бог, и хората защото всички
сме братя и сестри- Божии деца. Но само да
казваме, че обичаме, не е сериозно. Затова
трябва да подплатим думите с дела. Сега е
сезона в който да подражаваме на Бога. Как
ли? Като проявим щедрост. Щедрост към
нуждаещите се и щедрост към онези които
не са приятелски настроени. Помисли и Бог
ще ти покаже, как да приличаш малко на
Него. Проявената грижа и внимание, винаги
стопля и радва сърцето. Малко топлина
може да разтопи много лед. Опитай!
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(СЛ 18) ПР- Погледни елхата в твоя дом.
Всеки се радва на подаръците под нея. Бог
щедро е сложил своя Подарък пред нас и ни
подканва и ние да сложим подаръци за Него.
Най-добрите подаръци за Бог, е любовта ни
към другите. Направи списък от
хора(сираци, вдовици, самотни майки) или
семейства(бедни, многодетни, бездомни) на
които ти или твоето семейство, можете да
бъдете за благословение! Любовта не е
думи, а дела! Дай анонимно някъде, където
не очакват! Това е много добро. Това ще е
добър пример, ако имате деца, внуци!
Бъдете практични! Споделете истината за
Христос –Божия дар, с някого!сега е сезона
на добротата, любовта и щедростта!
Потърси ги в себе си!

