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1. УВОД- 

(СЛ 2)Автора на Посланието до Евреите, 
разкрива на своите слушатели/читатели, 
истината за Великия 
Първосвещеник/Застъпник/Ходатай-Исус 
Христос пред Отец за нас, Който идва от Отец, 
живее всред човеците, изпитан, изкушаван, 
страдал и умрял като нас, не за друго, а за да 
има състрадание в Него към нас. Той стана 
жертва за нашите грехове и престъпления, за 
да може наказанието за нашия грях пред Отец, 
да бъде платено и ние да имаме достъп до 
съвършения Отец, без опасност от възмездие 
за греха и неправдата ни.  
(СЛ 3)Старозаветните когато са говорели за 
„престола на Бога“ са изпитвали страх. За тях 
това е мястото, където седи Съдията за да 
наказва: 
(СЛ 4)Псалом 9:4  Защото Ти си защитил правото и делото 

ми; Седнал на престола, Ти си отсъдил справедливо.  

Проблема който винаги е съществувал за 
хората е, че застанеш ли пред съдия, не 
очакваш да ти предложат кафе с торта. 
Напротив! Никога не знаеш, дали със 
сигурност ще бъдеш оправдан.  

(СЛ 5)Пр. Заставал съм пред съдия (не като 
подсъдим, но като заинтересована страна). Бях 
удивен, когато разбрах, че с всичките си 
дипломи, аз не можех да разбера какво казва 
съдията и трябваше адвоката да ме изважда от 
глупавото и опасно положение в което бях 
изпаднал.  
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Знаете ли, най-страшното не е дали си 
виновен или невинен. Най-страшното е че не 
знаеш как да се защитиш. Нямаш думи! Не 
можеш да се оправдаеш адекватно и каквото и 
да кажеш, усещаш че се оплиташ и ставаш 
смешен, глупав и … уязвим.  

Затова за старозаветния читател на този 
текст, израза „престол на благодат“ ще звучи 
странно, необяснимо и безсмислено. Престола 
е за справедливост, за осъждане, за наказание, 
а не за подаръци.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Автора продължава и в последния 16 стих 
заявява: 
(СЛ 6)Евреи 4:16  Затова, нека пристъпваме с дързост 

към престола на благодатта, за да придобием милост, и да 

намерим благодат, която да помага благовременно.  
(СЛ 7)С този стих той ни открива една велика 
истина, че Престола на Съдията, чрез Исус, не 
само, че престава да бъде опасен за нас, а го 
превръща в нещо много приятно и 
привлекателно за нас. Превръща го в Престол 
на Благодат! 

Има две думи в християнския речник, които 
изглеждат много близки, но са различни: 
(СЛ 8)Милост и Благодат 

Те съществуват в нашия текст и са една 
след друга. Вижте ги: 

(СЛ 9)Евреи 4:16  Затова, нека пристъпваме с дързост 

към престола на благодатта, за да придобием милост, 
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и да намерим благодат, която да помага 

благовременно.  
Добре е да ги разбираме, за да знаем 

разликата между тях. И двете са радостни! Нека 
ги погледнем в реда в който са ни предложени: 

(СЛ 10)А) ПРИДОБИВАНЕ НА МИЛОСТ: 

Ние сме свикнали да говорим за милост, 
тогава когато човека е сгрешил, но е добър. 
Тогава казваме: „Той заслужава милост!“  
(СЛ 11)Пр. Наполеон осъдил млад войник на 
смърт поради опит за бягство. Майката на 
войника дошла при императора и започнала да 
го моли за милост!  

-Сина ти е виновен и не заслужава 
милост-казал императора 

-Ваше Величество-отговорила майката- аз 
не ви моля за справедливост, а за милост. 
Нямаше да е милост, ако той го заслужаваше!  
Какво е милостта?  

Най-картинно милостта е обяснена от Исус 
в Притчата за Блудния Син. Знаете ли я? 
(СЛ 12) „Един баща, има двама сина. По-
малкия, явно разглезен, решава, че не иска да 
стои с баща си. Не иска да работи за него, не 
иска да го слуша. Той иска от баща си своя дял 
на наследството и отива в далечна страна за да 
си поживее. Там той пропилява всичко и е 
принуден да живее и да се храни със свинете на 
някого.  

Минава време и сина осъзнава 
изпадналото си състояние и решава да се 
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престраши и да поиска … какво? Милост от 
баща си, да го приеме, като слуга.  

Бащата показва милост (не частична, не 
сдържана, не дистанцирана),а милост която 
изобилства с любов. Той посреща сина си и го 
прегръща, облича го в нови дрехи, приготвя пир 
в негова чест, и накрая го възстановява в статут 
на син.“ 
(СЛ 13)Какво е милостта?  

Тя е състрадание, което отменя 
наказанието, дори когато справедливостта го 
изисква. Милост не се показва поради 
желанието или по искане на подсъдимия, а по 
благоволение от съдията. Съдията не показва 
милост, защото подсъдимия, заслужава, а 
защото наказанието е вече понесено. Дълга 
е платен. Вината е поета! Всички причини за 
наказване на подсъдимия са изчистени от 
някой друг. Този друг е Исус Христос. 

Какво е нужно за да се възползваме от 
милостта? 

Смелост! 
(СЛ 14)  Евреи 4:16  Затова, нека пристъпваме с дързост 

…   
„Дързост“ означава липса на опасения, 

притеснения, страх и всякакъв вид несигурност.  
(СЛ 15)Пр. Предполагам повечето от вас са 
гледали клипове в YouTube! Много от тях са на 
Англииски! Аз обичам един вид клипове и те от 
съдебната зала на Съдия Каприо. Най-различни 
истории на нарушения. Този съдия може да го 
видиш сериозен, сърдит, усмихнат, нежен, дори 
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емоционален. И понеже е справедлив, но и 
състрадателен, много хора, които гледат 
неговите процеси, са възхитени от него и му 
изпращат чекове. Не за него, а за хора които са 
виновни, но ТОЙ е решил да покаже милост към 
тях.   

И в много случай, когато човека е сгрешил, 
когато се разкайва, когато е смирен, съдията 
преценява, че ще е възпитателно и полезно, 
използва тези чекове, за да плати глобата и да 
обърне наказанието в насърчение.  
(СЛ 16)Какво е милост? 

Милост е отмахване на наказанието, което 
заслужавам.  

Какво е Божия милост? Това е милостта в 
която Бог не гледа на лице. Лицето обикновено 
издава чувството на вина, поради греха. Бог не 
се интересува колко голям е твоят грях. Той 
гледа колко е смирено и съкрушено твоето 
сърце и е готов да прощава. Няма планина от 
грехове, които океана на Божията милост да не 
може да покрие.   

Какъвто и да си днес, знай че можеш да 
разчиташ на безграничната Божия милост. Ела 
при Престола на Благодатта. Смири себе си. Не 
споменавай заслуги и дела с които се гордееш. 
Остави самочувствието си наречено „аз съм 
добър човек“! Захвърли фрази от рода на 

„винаги съм се старал да помагам“ 
„никога не съм правил лошо“ 
или 
„е, не съм крадец и убиец“ 
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Исус нарочно вдигна стандарта на 
праведност, като каза: „Ако нагрубиш брата си, 
ти си убиец!“. Тежко е, но ни отнема всяка 
възможност да си търсим оправдания пред 
Бога. Затова пък ни дава пълен и безграничен 
достъп до Божията милост. 

Ела и кажи: 
(СЛ 17)Боже прости всеки мой грях. Очисти 
ме и приеми ме да бъда твой. Отричам се от 
греха и неправдата и искам да живея от днес 
за винаги в Христовата правда. Исусе 
Христе, бъди мой Спасител и Господар за 
винаги. Живей с мен и ми давай силата на 
Святия Ти Дух, за да мога да живея живот на 
правда и святост. Боже, приемам Твоята 
милост и Ти благодаря, че ми даваш достъп 
до Престола на Благодатта.  

Ела смело, ела дръзко-без заобикаляне, 
без увъртане, без колебание. Утре болест може 
да те покоси и да е късно! Утре може криза да 
те застигне и да нямаш време! Утре може 
живота да те изненада и да не можеш да 
мислиш за духовните истини и за вечния живот.  
Само при Бог има милост в изобилие. Само тук 
можеш да придобиеш милост-казва Словото 
Божие! Иска се действие! Иска се кураж! 
Колкото повече се бавиш, толкова повече шанс 
даваш на Сатана да усложнява живота ти , за 
да ти е трудно да търсиш Бога. Много хора 
пропускат възможността да получат милост, 
защото са колебливи, отлагат или търсят 
оправдание чрез заслуги. Милостта се дава без 
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заслуги. Заплатата е за заслуги, но ти не я 
искаш нея, защото тя ще те отведе в ада.  
 
Продължаваме напред в нашия текст, за да 
видим, че освен милост там при Благодатния 
Престол, има и БЛАГОДАТ.  

(СЛ 5)Б) НАМИРАНЕ НА БЛАГОДАТ: 

Вече говорихме доста за благодатта, и се 
надявам поне малко да сме я опознал. Какво е 
благодат в едно изречение? 

„Да получим не онова което 
заслужаваме, а онова от което се нуждаем!“ 
и нека поясним: 

Вярно е, че Благодатта включва и  
материални блага, но те са само пътна 
маркировка към великата и вечна Благодат. Тя 
най-добре се осъзнава, когато ние се научим да 
търсим и получаваме духовните блага. Те може 
да са:  

✓ сили в борбата ни със сатана, греха и 
злото  

✓ дарби за изграждане на тялото 
Христово - Църквата; 

✓  желание да вършим добро на онези 
които не заслужават;  

✓ святост за да бъдем пример за 
подражание;  

✓ мъдрост за да привличаме души към 
Царството Божие.  

Тези и цял списък с други способности са 
великите емблематичните небесни дарове, 
които ни демонстрират наличието на Божията 
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благодат в живота ни. Имаш ли от тези небесни 
печати на Божия благодат?  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Чуйте един анекдот: 

(СЛ 19)Един човек умрял и се озовал пред райските 

порти. Там го посрещнал св.Петър и го спрял: 

-Слушай приятелю-казал св.Петър- тук за да влезнеш, 
ти са нужни 100 точки! 

-Как, какво означават тези точки, от къде да ги 
взема? 

-Ами ти ми казваш твои добри дела и аз ти давам 
точки. Събираме ги и влизаш! Казвай!  

-Цял живот съм бил с една жена и съм им бил верен! 

-Три точки! 

-Моля!? Само три точки? 

-Да за това даваме три! 

-Ами-и-и. Ходех редовно на църква всяка седмица и 
давах пари за различни добри дейности на църквата 

- Да! За редовните посещения-една точка, а за 
даренията четири точки. Станаха осем! Давай! 

-Ами …- човека се чешел зад врата и му ставало 
страшно, защото Райските врати се оказали трудни за 
отваряне, а  в обратната посока се чувал шума от ада. 
Изкарал още няколко добрини и списъка свършил, а 
точките нямали и десет. Човека видял, че нещата не 
отиват на добре, хванал се за главата и през сълзи 
извикал: 

-Боже милостиви, от къде да ги взема тези … 

Още не довършил мисълта си, когато чул св.Петър да 
възклицава: 

-Бинго! С това трябваше да започнеш: Боже 
милостиви- това само е 100 точки! 
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(СЛ 20)    И така какво да кажем в заключение? 
Милост и Благодат! Разбрахте ли разликата? 

Отивайки при Бога ние придобиваме БОЖИЯ 
МИЛОСТ-благоволението да не получим 
наказанието което заслужаваме, но там 
намираме и БОЖИЯ БЛАГОДАТ -привилегията 
да получим възможности и сили да имаме и 
правим онова което не заслужаваме! 

(СЛ 21)Пр. Големия евангелизатор Били Греам, бил 
спрян от полицай за превишена с 10 км. скорост 
над ограничената. Евангелизатора трябвало да 
се яви в съда. Съдията го познал и казал:  

Господин Греам, наказанието за вашето нарушение 
на закона ще ви струва 10 долара(по долар за 
всеки надвишен километър на скоростта). Аз ще 
платя наказанието ви и освен това искам да ви 
поканя на обяд за моя сметка. 

Милост незаслужено оправдание, а 
Благодат е незаслужено благоволение! 

Каква привилегия е за мен и теб, да имаме 
свободен достъп до Престола на Благодатта- 
до Бог. Нима ще пропуснеш? Нима ще останеш 
равнодушен? Колкото и да си зает, тази оферта 
от Бога си заслужва отделеното време. Колкото 
и да си богат, Божието предложение надминава 
по стойност всички земни богатства! 
Пренебрегването му ще е най-неразумната 
постъпка на живота ти. Приемането му, ще е 
вечна инвестиция, с ненадминато голяма лихва 
в твоя полза. 

Завършвам с думите на Евреи 4:16: 
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(СЛ 22) „Затова нека пристъпваме с дързост 
към престола на благодатта …“   


