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1. УВОД- 

Слава да бъде на Бога. Ние сме във 
сезона, който спокойно можем да неречем: 
Сезон на Божията Благодат. Чрез страданията, 
смъртта и възкресението на нашия Спасител – 
Исус Христос- Божия Син, ние можем до насита 
да се възхищаваме, на това чудо, тази тайна, 
наречена Божия благодат. 

Как подхождаме към Възкрасението на 
Христос? 
(СЛ 2) Пр. Спомням си разказа на един мой 
познат, който със семейството си са били 
мисионери в Етиопия. Една вечер със съпругата 
си седяли и спокойно се възхищавали на 
прекрасен залез. С очи отправени към 
скриващия се зад хоризонта, кърваво-червен 
кръг на слънцето, те попивали всеки миг 
изпълнен с красота и величие. Спокойствието 
им било нарушено от стъпките на младеж. Той 
ги гледал удивен, и когато те му обърнали 
внимание, той задал въпроса си веднага: 

„Какво гледате толкова?“ 
„Залеза! –отговорили те, не по-малко 

изненадани от естеството на въпроса- Той е 
толкова величествен!“ 

Младежа кимнал с глава и с чувство на 
недоумение изкоментирал: 

„Ами, че той си е там всяка вечер!?“ 
За едни хора залеза може да спира дъха 

им с красотата и величието си, а за други да е 
поредната привечер. 

Защо ви казвам това? 
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Защото за едни Възкресенските 
събития, може да са неизчерпаем източник 
на удивление и възхита, докато за други да 
са нищо повече от поредния почивен ден в 
годината.  

За някои жертвата на Христос, може да 
е много личен, животоопределящ, повратен 
момент, докато за други въпреки, че се 
определят като християни, да не е нищо 
повече от поредното наяждане и излежаване 
пред телевизора.  

Какво са за теб, страданията, смъртта и 
възкресението на Христос? 

В навечерието на празника, аз много 
искам това да не е само един празник за нас. 
Искам Възкресение да бъде откровение, да е 
повратен момент, да е време не само за думи 
или чувства дори, а да е време на волеви 
действия в правилната посока. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 3) Заставайки под Кръста, ние често го 
гледаме и си мислим, какво означава той за нас 
и можем да изброяваме: 

-той ми отваря вратата за рая 
-той ми дава достъп до Божията святост 
-той ми дава достъп до Христовата святост 
-той ми осигурява откуп от робството на 

греха 
-той … 
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И така ние подреждаме дългия списък с 
онези неща които са ни бонус, чрез Кръста на 
Христос. 

Ние можем да помислим, какво е Кръста за 
нас, за самия Христос, за ангелите, за 
невярващите, за демоните, за сатана и т.н. 

С оглед на темата от миналата неделя, 
отнасяща се до доктрината за Бога, аз искам 
днес да се опитам да ви заведа при кръста и да 
погледнем как Бог-Отец гледа на кръста.  

 За да вникнем с увереност в темата, няма 
къде другаде да търсим информация освен в 
Писанията. Ап.Павел ще ни помогне: 
(СЛ 4) Римл.3:23-30 
Римляни 3:21  А сега и независимо от закон се яви правдата 

от Бога, за която свидетелстват законът и пророците, 3:22  
сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исус Христа, за 
всички [и на всички], които вярват; защото няма разлика 
3:23  Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се 
прославят от Бога,  3:24  а с Неговата благост се 
оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа 
Исуса,  3:25  Когото Бог постави за умилостивение чрез 
кръвта Му посредством вяра. Това стори за да покаже 
правдата Си в прощаване на греховете извършени по-
напред, когато Бог дълготърпеше, -  3:26  за да покаже, 
казвам правдата Си в настоящето време, та да се познае, 
че Той е праведен и че оправдава този, който вярвя в 
Исуса.  3:27  И тъй, где остава хвалбата? Изключена е. 
Чрез какъв закон? чрез закона на делата ли? Не, но чрез 
закона на вярата.  3:28  И така, ние заключаваме, че човек 
се оправдава чрез вяра, без делата на закона.  3:29  Или 
Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на 
езичниците е.  3:30  Понеже същият Бог ще оправдае 
обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра.  3:31  
Тогава, чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде! но 
утвърждаваме закона.  
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Аз ще се опитам да изтълкувам думите на 
Павел в тази част на Римляни. 

 

(СЛ 5) А) Кръста е Божията правда за 

оправданието на всички хора -ст.21-23 

Римляни 3:21  А сега и независимо от закон се яви 
правдата от Бога, за която свидетелстват законът и 
пророците3:22  сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исус 
Христа, за всички [и на всички], които вярват; защото няма 
разлика 3:23  Понеже всички съгрешиха и не заслужават да 
се прославят от Бога,   

Ап.Павел използва израза „правдата от 
Бога“. Отбелязвам го защото когато говорим за 
оправдание на човеците, ние трябва добре да 
разграничим,  
(СЛ 6) човешка правда от Божия правда. 
Оправданието според човешките закони 
изисква или праведност(изправност спрямо 
закона) или наказание на виновника. Никой не 
трябва да наказва праведния човек, а всеки 
очаква виновния да понесе наказание.  
(СЛ 7) Човешката правда се формулира според 
изпълнението на Божия Закон. Той се състои от 
част която определя взаимоотношенията на 
човека с Бога и на човека с обществото. 
Човешката правда казва: ако сгрешиш спрямо 
Бога или човека си виновен и търпиш 
наказание. Ако си праведен спрямо Бога и 
човеците, се спасяваш като награда за 
праведността си. В целия Стар Завет, Бог 
демонстрира, онова което апостол Павел 
формулира в 23 стих 
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(СЛ 8) Римляни  3:23  Понеже всички съгрешиха и не 
заслужават да се прославят от Бога,  

Всички са грешни, няма заслужили награда. 
Така е според Човешката правда. Ако имаше 
шанс за нас, да се спасим чрез дела по Закона, 
жертвата на Исус се обезсмисля и човешката 
правда щеше да е еднаква с Божията правда- 
добър ли си, ще се спасиш! Лош ли си си 
осъден!  

Ако днес ти разчиташ, че делата ти са 
добри и могат да ти осигурят спасение, ще те 
посъветвам да си принтираш Римляни 3:23 и да 
си закачиш на видно място на стената. 
Прочитай го по няколко пъти на ден и Бог един 
ден ще ти отвори духовните очи за да видиш 
нещо важно. 

Аз няма да го направя, защото не искам да 
спра да чета текста, а той продължава: 
(СЛ 9) Римляни  3:23  Понеже всички съгрешиха и не 

заслужават да се прославят от Бога, 3:24  а с Неговата 
благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в 
Христа Исуса, 3:25  Когото Бог постави за умилостивение 
чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори за да 
покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени 
по-напред, когато Бог дълготърпеше, - 3:26  за да покаже, 
казвам правдата Си в настоящето време, та да се познае, 
че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в 
Исуса.  

 
Затова в СЗ Бог натовари Израил с толкова 

много ритуали на очистване, за да изяви колко е 
тежко и непостижимо да се постигне Божия 
правда, с човешки усилия.  
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За съжаление, ние и днес виждаме как 
различни религии, предлагат техники и методи 
за постигане на някаква човешка правда- при 
мохамеданите е чрез определен брой молитви 
на ден, при индуистите чрез нови възможности 
за корекция след поредица от прераждания, при 
други чрез многократни и задълбочени 
медитации. Всичко това с цел, човека да може с 
неимоверни усилия и изтощаващи дела да 
достигне по-голяма праведност и с това да 
заслужи приемане от Бога. Но защо да говорим 
за други религии, като Християни които вярват в 
Исус, проповядват спасение чрез добри дела. 

Не, Бог не виждаше това в кръста на 
Голгота! Разбираме ли, тази важна истина 
изявена на кръста на ХристосІ  
(СЛ 10) Божията правда ни подарява 
възможност за спасение. То не е награда за 
добрите ми дела. То не е заслуги за верната ми   
служба. То не е и поощрителна грамота за 
добрите ми опити да върша правда. То е 
ПОДАРЪК за това, че съм повярвал. Подаръка 
се получава от протегната ръка и се взима с 
протегната ръка.  
(СЛ 11) Вярата е нашата протегната ръка. Не 
просто да вярвам, че има Бог(Яков ни уверява, 
че и демоните вярват и треперят от Бога, но не 
се спасяват от тази вяра). Вярата е много 
специфична: Трябва да повярвам и да се 
доверя на Божията правда изявена в делото и 
жертвата на Христос за мен. Кръста изявява 
именно Божията спасителна правда към нас.  
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Повярвай! Повярвай и Бог има подарък за 
теб! Най-ценния подарък, който някога си 
получавал. Той няма да остарее, няма да се 
счупи, няма да ти го откраднат, няма да се 
изгуби. Този подарък се казва СПАСЕНИЕ и 
ВЕЧЕН ЖИВОТ.  

 

(СЛ 12) Б) Кръста е мястото, където Бог 

плаща прескъпата цена, за нашето 

оправдание- ст.23-25   

Павел говори за една правда, която идва 
от Бога, за хората. За разлика от човешките 
разбирания за правда, тя-Божията правда, се 
дефинира по друг закон- Закона на вярата. 
Закона на вярата е уникален и много скъп: 
Римляни  3:23  Понеже всички съгрешиха и не заслужават 
да се прославят от Бога, 3:24  а с Неговата благост се 
оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, 
3:25  Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му 
посредством вяра… 

(СЛ 13) Изкуплението е вид ОТКУП-дава се 
когато някой е отвлечен и искат сума за да го 
освободят. Умилостивлението е някакаво 
действие, с което се успокоява гнева на силния. 
Чудех се как да обясня Божията правда и 
цената на умилостивлението! Тогава попаднах 
на прекрасен пример, показващ, как работи 
Божията правда. Тя не само плаща огромната 
цена, но може да промени човека, така че той 
да почита и да служи на правдата. Да разбереш 
цената платена за теб е отрезвяващ момент. 
Да, на кръста Бог изяви стойността на нашия 
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вечен живот. Аз получавам това спасение  
даром, ако не го разбера и оценя, то няма да 
предизвика никаква промяна в мен. Ако го 
разбера, то ще ме промени напълно: 
(СЛ 14) Пр. Гордия и самонадеян ученик Георги 
и неговия учител влизат в кабинета на 
директора. Учителя се оплаква на директора, че 
Георги постоянно  разваля дисциплината в 
клас, бие се с другите ученици и малтретира по-
слабите. Георги даже и в момента демонстрира 
пренебрежение и под носа си изсумтява:  

Ще ме накажете ли, ами хайде давайте! 
Тогава Директора казва на ученика нещо, 

което той не схваща напълно: 
-Днес ще ти покажа какво означава 

благодат! 
Ученика недоумява и коментира: 
-Благодат!? Дрън-дрън! Ще ме набиете 

ли? Ще ме изгоните ли? Не ми пука! 
Директора тогава разяснява: 
-Жоро, виж мойто момче,  под благодат се 

разбира незаслужено благоволение! 
Объркан младежа, се опитва да познае 

какво ще следва: 
-Какво, ще ме оставите да си ходя ли? 
-О, не- казал Директора и междувременно 

бавно извадил от бюрото си тънка и здрава 
необещаваща нищо добро пръчка- трябва да 
има наказание. Това което си извършил е 
грешно и не може да мине без да се накаже. 
Благодатта не е липса на наказание! 
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Нашия герой явно е имал опит и неохотно 
протегнал ръце напред: 

-Знаех си аз! Благодат! Хайде, че да 
свършваме! 

Директора дал пръчката на учителя, 
застанал срещу ученика, с нежно движение 
прибира неговите ръце и на тяхно място 
подложил своите. Поглеждайки към учителя, 
той казал твърдо: Наказвай, все едно са 
неговите! А на ученика казал: 

Брой всеки удар! 
Учителя се поколебал за момент, но 

строгия поглед на Директора му показал, че 
това е важно и той бърже влязъл в ролята си.  

Удар! 
-Брой синко!-през зъби изстенал директора 
Удар! 
-Хайде Георги, брой! 
Младежа явно изненадан, стоял и не знаел 

какво да прави. 
Удар! 
Изненадата била голяма. Георги очеквал 

всичко друго, но не и това. Това действие на 
директора бързо изпарило гордостта на 
малчугана.Всеки удар променял лицето му. 
Скоро бликнали и сълзи, от очите на Георги: 

-Спрете!- тихо казал Георги 
Удар 
-Спрете!-повторил той по-силно 
Удар!  
Тогава Георги почти задавен от сълзи 

извикал: 
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-Моля ви спрете! Аз съм виновен, аз 
трябва да съм наказан! 

Тогава директора застанал ниско така, че 
погледа му да се изравни с погледа на Георги и 
с разранени ръце, взел да бърше сълзите на 
детето и го прегърнал:  

-Благодат синко е друг да поеме твоето 
наказание, а на теб да ти се даде възможност 
да станеш по-добър! 
  
(СЛ 15) Да, Божията правда се отличава 
съществено от човешката такава. Тя помага на 
човека да осъзнае състоянието си и да 
поиска да се коригира. Божията правда, не е 
евтина, но е ефективна. Тя е извънредно скъпа, 
но си струва.  

Осъзнал ли си цената на твоето спасение? 
Това осъзнаване променило ли е твоя живот, 
твоя говор, твоето отношение към света и 
хората? 

Високата цена заслужава високо си 
оценяване!  

 

(СЛ 16) В)Кръста е мястото където Бог 

примирява Своята справедливост и 

Своята любов - ст.25-26  

Римляни 3:25  Когото Бог постави за умилостивение 
чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори за да 
покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени 
по-напред, когато Бог дълго търпеше, -  3:26  за да покаже, 
казвам правдата Си в настоящето време, та да се познае, че 
Той е праведен(ориг. справедлив) и че оправдава този, който 
вярва в Исуса.   
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 Павел влиза в обяснителен режим. 
Усещаме, че той изкарва аргументи за да 
защити Бог за действията Му. Той казва: 

„Бог стори това за да покаже:…“ 
Много е възможно да има неразбиращи, 

които да питат:  
-Как е възможно да пуснеш виновника 

безнаказан, а ти да поемеш неговата вина? Ако 
е така, всеки ще си върши каквото иска и ще се 
ползва от безнаказаност!“ 

Ако си склонен да задаваш въпроси от този 
род, означава, че не си разбрал предния 
пример. Няма безнаказаност. Всеки мой грях, е 
сложен на кръста и Христос е понесъл 
наказанието за него.  
(СЛ 17) Бог е любов(1 Йоан 4:8- …защото Бог е 

любов  4:9  В това се яви Божията любов към нас, че Бог 
изпрати на света Своя еднороден Син, за да живеем чрез 
Него. ) 

(СЛ 18) Същевременно Бог е и справедлив! 
Данаил го казва: 
Данаил 9:14  … защото Господ нашият Бог е справедлив във 

всичките дела, които върши; и ние не послушахме гласа 
Му.  

За хората е трудно да бъдат и любящи и 
справедливи. Или си едното или другото. На 
кръста Бог примирява и двете си божествени 
качества: и любовта и справедливостта. Като 
любящ, Той трябва да оправдае, а като 
справедлив, трябва да накаже. Как може да 
упражниш и двете? Как можеш и да обичаш и да 
накажеш? Как можеш и да спасиш и да 
погубиш? За нас е невъзможно, но за Бога няма 
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нищо невъзможно. Чрез смъртта на Исус на 
кръста, Бог наказва Сина Си, заради нас. Чрез 
вяра, в тази жертва, аз приемам и получавам 
Неговото оправдание и спасение. 
Чрез Христовата смърт, Бог показа 
справедливост спрямо моя грях. Чрез вяра в 
Христос, Той ми подарява спасение и 
демонстрира Божествената Си любов. И това го 
прави за всички, и за евреи и за езичници(ст.29-
30)чак до Адам(25-26). Да, всеки от нас е бил в 
сърцето на Бога, когато Исус е умирал на 
кръста- ти и аз. Всеки! 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Кръста през погледа на Бог означава 
отваряне на още прозорци за човечеството към 
Неговата богата Божествена същност.  
(СЛ 19) Като през мощен далекоглед, гледайки 
и учейки се от кръста, ние ще можем да 
надникнем в тайните на великия наш Бог. Ще 
разберем повече за Него: 

-Неговото постоянство/непроменимост 
-Неговата мъдрост 
-Неговия спасителен план 
-любов 
-справедливост 
-жертвоготовност 
-вярност 
 И още много други. Ще останем ли слепи за 

тези откровения през тези предпразнични дни? 
(СЛ 20)Отваряй по-често Словото с молитва и 
вяра, Бог да ти отваря прозорец след прозорец. 
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Това ще ти донесе радост, спокойствие и 
огромно задоволство от това, че ти знаеш 
истината за живота и вечността в Христос.  


