
 

Серия: Солите на Реформацията 
Тема: Сола Фиде-Само Вяра 

 

Яков 2:24 

и 

Галатяни 2:16 

 

Дата:01/12/2019г. 

 

 

 

 

 

 

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА  

БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

 

гр.Варна;  

Бул.”Сливница 98/100 
 



 2 

1. УВОД- 

(СЛ 2)Днес ще се опитам да примиря Яков и 

Павел. Противоречат ли си двамата? „Само 
вяра“ без дела или „вяра и дела“?  
(СЛ 3) Вяра виждаме в думите и делата на 
Седрах Месах и Авденаго пред цар 
Новуходоносор, който ги заплашва, че ще ги 
хвърли в пещ, ако те не се поклонят на идола. 
(СЛ 4) Те тогава отговарят: Дaн 3:16  Седрах, Мисах, 
и Авденаго рекоха в отговор на царя: Навуходоносоре, нам  
не ни трябва да ти отговаряме за това нещо.  3:17  Ако е така 
нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от 
пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни 
избави;  3:18  но ако и да не го направи, пак да знаеш, царю, 
че на боговете ти няма да служим, и на златния образ, които 
си поставил, няма да се кланяме.  

     Вярата предхожда делата, а делата доказват 
истинността на вярата. Вяра без дела, не е 
вяра, а само високопарни приказки. Освалд 
Чембърс казва,  
(СЛ 5) „Вярата означава, независимо дали аз 
съм избавен или не, аз не спирам да вярвам, че 
Бог е жив и е любов!“ 

Евангелското проповядване трябва да 
набляга на делата без да се срамува от това. 
Защо ли? Защото моралистите може да говорят 
много за добрите дела, но техните морални 
трактати са само непостижими пожелания, 

докато проповедите на Евангелистите са призив 
за действия възможни, чрез вяра. Евангелската 
проповед не трябва да бъде изпразнена от 
„прави това“ и „не прави другото“, защото 
въпреки, че се оправдаваме чрез вяра, без дела 
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по закон, ние проповядваме жива вяра, видна и 
доказвана само чрез дела.  

Ще го кажем така: 
Добрите ти дела, никога няма да те отведат 

при Христос, но щом го приемеш в живота си,  
Той ще изисква от тебе много добри дела.  

Дела, които предшестват вярата, са 
безполезни, но дела които са последствие на 
вяра са доказателство за живот на вяра. 
Словото явно говори за два вида правда :  

-Правда чрез дела 
-Правда чрез вяра 
Въпроса е върху коя правда ще градим 

живота си.  
Евангелските Проповеди, първо трябва да 

достигнат до ума и сърцето на слушащия, за да 
разбере той какво иска Словото да вярваме. 
Само тогава ние може да очакваме ръцете и 
волята ни да разберат как Словото иска да 
живеем. Без да повярваме, не е възможно да 
живеем морално. 

Точно това правят и Яков и Павел: 
Павел говори на какво разчитаме за 

оправданието ни от вината и наказанието на 
греха, което е само по вяра, а Яков обяснява 
как работи вярата- чрез далата и ние ще видим 
защо си заслужават делата.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

С този увод искам да навлезем в темата за 
вярата.  

Словото ни учи: 
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-Бог е жив и реален!-твърдение, което няма 
научни математически измерения и 
доказателства. Доказателствата са в моето и 
твоето сърца. 

-Бог е любов! – твърдение, което не може 
да се формулира с теорема. Можеш да откриеш 
доказателството за това само като се гмурнеш в 
океана на вярата. 

-Бог ме обича! – искаш да ти го докажа. Не 
мога, защото аз го изпитвам по различен начин 
от теб или друг, който чрез вяра вече живеем в 
тази безгранична любов. Колкото и да ти 
доказвам, не можеш да я разбереш, ако сам не 
се потопиш в нея. Как? Чрез вяра разбира се! 

Мога да продължавам до безкрайност да 
изреждам нещата които не могат да се докажат, 
чрез наука, но могат да се изпитат лично.  

Когато говорихме за благодатта, аз ви 
казах, че за да разберем вярата, трябва първом 
да разберем благодатта. Благодатта и вярата 
вървят ръка за ръка. За да опиташ от 
благодатта, трябва да практикуваш вярата.  

Тук трябва да отворя скоба и да разясня, 
нещо. Чух пастир който постави един правилен 
въпрос на своята църква. Той каза: 

Ние не  се спасяваме чрез дела, а чрез 
вяра! А вярата не е ли дело което ние вършим, 
за да се спасим? 

Какво мислите?  Онези които познавате 
своите Библий, веднага ще ми отговорите: 

(СЛ 6) Еф.2:8   Защото по благодат сте спасени чрез вяра, 
и то не от сами нас; това е дар от Бога;  
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Някой ако ми опонира, че спасението е дар, 
но не и вярата, аз ще му отвърна с въпрос: 
Вярата дарба ли е? 
(СЛ 7) 1Кoр. 12:4  Дарбите са различни; но Духът е 

същият. …  
 12:8  Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, 

а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; 12:9  на 
друг вяра чрез същия Дух, 

Вярата е дар от Бога, който се дава чрез 
Святия Дух на онзи който …: 
(СЛ 8)1Кoр. 12:31  Копнейте за по-големи дарби; … 

Да, който копнее(силно/непреодолимо) 
желае да има духовни дарби.   

Ап.Павел по-надолу в тази ключова глава, 
задава въпроси за това, как се разпределят 
дарбите: 
(СЛ 9)1Кoр. 12:29  Всички апостоли ли са? всички пророци 

ли са? всички учители ли са? всички вършат ли велики 
дела?  12:30  Всички имат ли изцелителни дарби? всички 
говорят ли езици? всички тълкуват ли?  

Отговора на тези въпроси се подразбира, 
че е „не“. Не всички трябва да имат определени 
дарби, но тук е изпусната дарбата „вяра“. Нещо 
повече, в следващата 13 глава (главата на 
любовта), тя макар да е поставена след 
любовта, е една от трите безусловни 
фаворитки: Вяра, Надежда и Любов без които 
Християнина не може.  

И така какво да кажем? Вярата какво е: 
(СЛ 10)Евреи 11:1  А вярата е даване твърда увереност в 

ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, 
които не се виждат.  

Нещо повече: 
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(СЛ 11)Евр. 11:6  А без вяра не е възможно да се 
угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, 
че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.  

Тук искам да спра с теорията и да видим 
как да практикуваме вяра в ежедневието си. 
Трябва да ви кажа, че вярата в нашия живот, 
трябва да изгражда и има свое  

минало, настояще и бъдеще.  
Какво означава това: 

(СЛ 12) А) Миналото или Архива на 

моята вяра 

(СЛ 13) 1)Бог работи в живота на всеки от нас 
Християните. Той работи с цел да изгражда 
нашата вяра. ТОЙ исторически е градил вярата 
на целия Еврейски народ. Този Древе Еврейски 
национален Архив Словото нарича: „облак 
свидетели“ Евр. 12:1, а част от Архива е описан 
в 11-тата глава на същата книга.  
 

2)Имаш ли свой архив/история на вяра? 
-имаш ли събития, опитности и 

свидетелства на вяра в живота ти. 
Пр. Една от моите случки е когато строихме 

църквата. Валеше дъжд, а ние трябваше да 
заливаме покрива на сградата. Велеше без да 
спира повече от седмица и работниците не 
можеха да работят поради дъжда. Те се 
шегуваха, че моят шеф не им разрешавал да 
работят. Тогава на вяра, в петък им казах да 
поръчат бетона за целия покрив за понеделник. 
Ако в понеделник валеше, трябваше да 
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изхвърлим някъде около 8 бетоновоза с 
материал- голяма загуба. Прогнозата не беше в 
наша полза, но не и вярата. В понеделник, 
дъжда беше спрял и строителите наливаха 
бетона на покрива.  

-имаш ли време когато си посял вяра, и си 
пожънал добър плод на вярата? 

Пр. като младеж  исках да уча богословие. 
Беше времето на комунизма и за да учиш 
богословие, единствената възможност беше в 
Духовна академия в София. Когато подадох 
документи, се оказа, че не мога да бъда приет, 
защото не съм кръстен в Православна църква, а 
в Баптистка. Единственото което трябваше да 
направя е да отида в някоя от Православните 
църкви в града и без много шум да се кръстя. 
Опитах да си извадя документа, без ритуала, но 
не се получи. Тогава на вяра се отказах от 
учението, защото сърцето ми не даваше да 
направя, това, което смятах за нередно. 
Отказах се от желанието на сърцето си, с 
молитва, Бог да ми отвори врата за това 
учение, тогава когато е Неговото време.  

Минаха години и времената се промениха. 
Отвориха се границите и на мен ми беше 
предложено да отида и да уча богословие в 
един от най-добите Богословски училища.  

  
3) Имаш ли Архив на Вярата си? Такъв 

Архив ще изгражда твоята вяра, за да можеш да 

практикуваш вярата си всеки ден, в който ти се 
наложи. 
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Посланието към Евреите продължава и от 
Архива в 11 гл., преминава в настоящето на 
вярата н 12 гл.. Автора говори за ежедневните 
предизвикателства на вярата.   

 

(СЛ 14) Б) Настоящето или 

Инвестицията в моята вяра 

 Нашето ежедневие е една постоянна борба 
с греха в нас. Не сте ли забелязали? Тъкмо си 
мисля, че се боря с последния грях в моя живот, 
когато Бог в своята милост, ми открива, че Той 
просто не иска да ми покаже всичко, което не 

одобрява в мен наведнъж. Той ми открива 
слабостите и греховете постепенно , за да не се 
обезсърча.  

Той ме наказва, Той ме възпитава като 
Негов син(Евр.12:7) Тази борба с греха, тези 
наказания през които ни са налага да преминем 
имат за цел да затвърждават вярата ни и да я 
„упражняват“(Гал.3:7) 

(СЛ 15)Галатяни 3:7  Тогава познайте, че тия, които 

упражняват вяра, те са Авраамови чада;  

Освен това вярата ни не е дарба-единак. 

Когато тя расте и се развива, тя носи в нас 
допълнителни добродетели. Дълъг списък 
можете да намерите в 2 Петрово послание 1: 5-
8 

(СЛ 16)2Пет. 1:5  то по самата тая причина положете 

всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на 
добродетелта си благоразумие,  1:6  на благоразумието си 
себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на 
твърдостта си благочестие,  1:7  на благочестието си 
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братолюбие, и на братолюбието си любов.  1:8  Защото ако 
тия добродетели се намират у вас и изобилстват, те ви 
правят да не сте безделни нито безплодни в познаването 
на нашия Господ Исус Христос.  

(СЛ 17) Пр. През Лятото, един от курсовете в 
които участвам, ме запознаха с Виртуална 
Реторика. Там разбрах, че има т.н. Блогъри и 
Влогъри в интернет пространството. Това са 
хора които записват в Интернет разнородна 
информация. Информация чрез която да 
предизвикат интерес в определена аудитория. 
Блогърите пишат, а Влогърите записват видео-
клипове.  

Целта е чрез различни кратки публикации да 
събудиш интереса с това което публикуваш (в 
писмен или видео формат), на определена 
публика. Веднъж разпален интереса, започва 

да расте, ако постоянстваш и обновяваш 
информацията си. Тези хора работят много , 
инвестират за да бъдат четени(Блогърите) или 
гледани(Влогърите). В началото е доста трудно 
и изисква време и усилия за изграждане на 
собствен профил. Не е лесно. Но в 
последствие, при усърдие и жертви започва да 
дава резултати. Някои от тези блогъри печелят 
милиони на година.    

Когато говорим за вяра, нещата стоят по 
подобен начин. В началото вярата изисква 
инвестиране на време и усилия, но когато се 
упражнява, тя започва да носи дивиденти. Тези 
дивиденти се измерват в духовни победи, които 
носят удовлетворение, радост и духовна 
награда.  
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И така днес е времето да инвестираш във 
вярата. 

Болен ли си, чрез молитва с вяра се 
изцелявай!  

Застанал ли си пред премеждия, чрез 
молитва на вяра ги премествай! 

Бориш ли се с греха в себе си, чрез молитва 
на вяра го побеждавай! 

Имаш проблеми в семейството, чрез 
молитва и вяра ги преодолявай!  
(СЛ 18) Чрез молитва и вяра отваряй 
затворените врати пред теб! Разкривай нови 
възможности за себе си, семейството и 
църквата си! Намирай отговор на трудните 
житейски въпроси. Бъди гостоприемен, бъди 
милосърден, бъди чист, бъди ведър.  Бъди 
верен в малките действия, които вярата поставя 
пред тебе всеки ден. Отваряй небето и търси  
благодат за себе си, за домът си, за църквата 
си.   

„Голяма сила има усърдната молитва на 
праведния!“ казва Яков 

Започни да търсиш границите на 
възможностите на вярата. Убеден съм, че няма 
да ги откриеш!  

И когато се убедиш, че вярата няма граници, 
тогава преминаваш към Бъдещето на вярата. 

В) Бъдещето или Визията на вярата 

В проповедта за благодатта ви призовах да 
започнете да търсите целта на вашия живот. 
Попитах дали имате визия към която да 
вървите. Добре! Днес искам да поясня: 
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Няма смисъл от минало и настояще на 
вярата, ако не виждаме бъдещето и. Как?  

Търси и се моли за нещо голямо в 
Християнската ти опитност.  

Мойсей мечтаеше да бъде водач на народа 
за неговото освобождение. Бог не му даде, 
докато не стана на 80 год. Но в последната 
права на живота му, Бог го направи велик 
водач. 

Божия план за Неговите синове и дъщери, 
не е да живеят на дребно. Неговия план за теб 
е велик, но се осъществява само чрез вярност и 
вяра. 

Пр. Великия проповедник Чарлз Спържън 
преди да започне да проповядва пред хиляди 
слушатели, редовно е водил неделно училище 
и е бил верен в това си служение.  

Великите служители на Божието царство 
винаги са показвали вярност и сериозност, в 
дребни и незначителни служения, които Бог е 
поставял пред тях,  преди да бъдат призовани 
за велики дела. Аз не мога да ти кажа какво е 
приготвил Бог за теб, но искам да ти кажа да го 
очакваш. Не спирай да искаш и да чакаш. 
Верността и вярата ще те доведат до момента в 
който вярата ти ще стане реалност.  

 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И така какво да запомним от тази проповед?  
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Вярата ни не може и не трябва да бъде само 
високопарни думи. Тя живее, чрез делата на 
вярата.  

Както и друг път съм казвал: 
Оправданието е дар от Бога чрез вяра, 

вярата е дар от Бога, доказана чрез дела, 
делата носят дар от Бога -по-голяма от 
заслужената награда.  

Затова аз ще ти проповядвам вяра, за да се 
спасиш, но ще ти проповядвам и дела, за да 
натрупаш награда в небесата.  
(СЛ 20) Откр.  22:12  Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, 
която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата 
му.  

Най-важният въпрос за всеки от нас остава: 
Бил ли си оправдан чрез вяра? Ако „не“, 

тогава от вярата се тръгва в истинския житейски 
път. Ако „да“, тогава упражняваш ли вярата в 
теб или си я изоставил да вехне под сянката на 
материалните грижи или блага?  

Исус ни съветва: 
(СЛ 21)Maт. 6:19  Недейте си събира съкровища на земята, 

гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци 
подкопават и крадат.  6:20  Но събирайте си съкровища на 
небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци 
не подкопават нито крадат;  6:21  защото гдето е 
съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.  

Сола Фиде- Спасение само по вяра и живот 
на дела на вярата! 

АМИН.  


