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-16 окт. е ден на благодарността и ще трябва хората да носят 

плодове и други неща, за да благодарим на Бога за щедростта 

Му към нас 

-неделята на 30 окт службите ще бъдат водени от служители 

на "студентски живот". Ще трябва да ги подпомогнем със 

средства, затова да сме готови да дадем щедър дискус за 

студентското служение 

-на 16 окт. неделя, ще имаме гост говорител от Сиидър Крест          

        -Америка 

- трябва да се попълнят бланки за Европейска инициатива, 

свързана със семейството, която църквата  подкрепя 

1. УВОД- 

Хубаво е отново да сме събрани около 
Божието слово. Днес искам да обсъждаме 
една изключително важна тема. Тема която 
за приелите Христос е позната, но за хората 
от света е странна и звучи непознато.  

Думата е „спасение” и има връзка с 
проповедите от предните две недели. Вече 
размишлявахме върху факта, че Бог може 
всичко. Ние само трябва да Му се Доверим, 
да не Го Забравяме, да Му се Подчиним. 

След това, прочетохме историята на 
Тесвиеца Илия и се уверявахме, че Бог може 
да задоволи всяка наша нужда. Знаете ли, че 
Бог отговаря на молитвите и на хора, които 
много, много не Му обръщат внимание. Аз 
често питам хора в света: Ти, някога молил 
ли си се? Отг. винаги е: Да, молил съм се! 

Въпрос: Бог отговарял ли е на 
молитвите ти? 
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Отг.: А бе … , знаеш ли!? Аз не вярвам 
много, ама сякаш настина Провидението ли 
е, Какво е … но съм имал отговори!?!    

И ако Бог отговаря на молитвите на 
онези, които не Го взимат на сериозно и 
скоро след като са се молили, забравят за 
Него и за отговора, колко повече Той ще 
отговаря и снабдява нуждите на онези, които 
Го обичат и уповават на Него.  

И поради това, че и днес има много хора, 
които не взимат Бог на сериозно, аз искам да 
говорим за най-важната крачка в живота на 
всеки човек: крачката която те превежда от 
опасния живот на робство на греха, към 
благословения живот на свободата от това 
робство в нов живот с Бога, в готовност да 
преминем към Вечността за която сме 
създадени и живеем. И това е възможно, 
отново защото Бог Може! 

И кой може да го направи ли? 
Вече трябва да знаем отговора- Бог 

може!  
Тези дни отворих кратки филми за 

чудеса, извършени от хората 
Рам Вах Джан е 15 годишен индиец, 

който след трудни години в семейството си 
отива в хиндуиски манастир и след време се 
отдава на дълга медитация. Той застива 
неподвижен в хиндуиска поза и стои така 
цели …10 месеца. Това нямаше да е толкова 
чудно, ако не знаехме и факта, че той не яде 
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храна, не пие вода, не ползва тоалет. Стои 
неподвижен денем и нощем.  

Извода на учените е, че това  или вид 
измама, или той усвоява въздуха и от него 
извлича нужната храна и вода. 

Извода на индийците, е че той е бог. 
Усилията на Сатана са били винаги да 

отклони вниманието на хората от Бога и да 
ги накара да търсят бога в себе си. Истина е 
че в човека са скрити много и различни 
заложби и таланти, но Бог ги скрива и не 
иска от нас да ги търсим в себе си, именно 
поради това, че нашето греховно естество 
веднага ни повдига на пиедестал да се 
обожествяваме.  

Целта на Бога не е да ни държи далеч от 
Себе Си, нито да ни кара да се възприемаме 
като богове. Той иска ние да Го търсим и 
чрез Него да вървим към нашето Вечно 
предназначение.  

Никой човек обаче не може да достигне 
до Бога, без да мине през тесния път на 
спасението. Нека тази сутрин да се опитаме 
да открием този път. Защо ли?  

Защото има хора, които искат да им бъде 
показан този път! 

Защото има  и други хора, които са 
минали, но поради различни причини, не 
могат да водят други по него! 

Заради тези два вида хора искам да 
разсъждаваме тази сутрин по темата за 
спасението:  
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

I. Бог може да спаси- Той има 

Обещание 

Чуйте! Спасението на човека е обещано 
още в началото при сътворението: 
Бит 3:15  Ще поставя и вражда между тебе и жената и между 

твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани 
главата, а ти ще му нараниш петата.  

Спасението е промислено отдавна,  
1Пет. 1:18  като знаете, че не с временни неща - сребро или 

злато - сте изкупени от суетния живот(разбирай живот 
на робство под властта на греха), предаден вам от 
бащите ви, 19  но със скъпоценната кръв на Христа, като 
агнец без недостатък и пречист, 20  Който наистина беше 
предопределен преди създанието на света, но се яви в 
окончанието на времената за вас, 

Можеш ли да разбереш приятелю, че 
нашето спасение е обещано още при 
Сътворението, а е аранжирано още преди 
Сътворението.  

Стария Завет на Библията също не мълчи 
по повод спасението на човеците: 
Иса 43:11  Аз, Аз съм Господ; И освен Мене няма 
Спасител  
 
И още  
Иса 45:22  Към Мене погледнете и спасени бъдете 

всички земни краища; Защото Аз съм Бог, и няма 
друг.  

От тези стихове разбираме, че Бог и само 
Бог е мислил, планирал и осигурил спасението 
за човеците. Няма къде другаде да отидем за 
да искаме и търсим спасение. 
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Но, чакай пастирю! Защо ми е нужно 
спасение? Та аз не се чувствам застрашен от 
никого и от никъде не се чува заплаха към мен!? 

Аз отново ще ти отговоря със стихове от 
безценната Библия: 
Рим. 3:23  Понеже всички съгрешиха и не заслужават да 

се прославят от Бога,  

Павел ни открива, че във всеки от нас без 
изключение има грях. А щом има грях, тогава 
над нас тегне осъждение: 
Рим 6:23  Защото заплатата на греха е смърт; …  

Добре-казваш ти- умирам и край! 
Смъртта е само миг и след това, нищо. Пара, 
дим- изчезвам от този свят! Какво ме 
застрашава и от какво да се плаша, та да търся 
спасение.  

Истината е по-различна. Библията ни 
говори за втори живот след смъртта, но 
стряскащото е че тя говори и за втора смърт.  
Отк 20:14  И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото 

езеро. Това е втората смърт.  
И още 
Отк 21:8  А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, 

убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и 
всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, 
което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.  

Приятели, ако първата смърт е нещо, за 
което никой от нас не иска да говори или да 
мисли дори, трябва да ви кажа, че Втората 
Смърт е нещо което не може да се сравни и с 
най-страшния филм на ужасите. Слава Богу не 
съм имал възможност да видя какво е там, но от 
описанието на Библията, това е сякаш място 
където са освободени всички пороци и страсти 
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да въздействат върху човешката душа, без тя 
да получи и капка задоволяване или секунда 
почивка. Ада няма земен еквивалент. И ако 
мога някак да го опиша, ще използвам едно 
изречение: Място без Бог! Място без светлина, 
неугасим(ще си позволя да кажа „душевен”) 
огън, липса на милост и надежда, смазващи 
спомени, без край , заобиколен от хора за чието 
страдание човек ще се чувства отговорен и 
виновен. И ако това е всичко, може да си 
кажеш, че не е толкова зле, но това не е и 1% от 
целия ужас на ада. Аз не искам да съм там! 
Боже спаси ме от това място! Повярвай ми, ако 
днес нямаш уверение, че ще избегнеш това 
ужасно място, ти наистина имаш нужда, не от 
друго, а именно от спасение. 

Бог е обещал спасение. Това обещание е 
по старо от света, но то продължава да е 
валидно и през вековете на човешката 
история, защото Всемогъщия Бог стои зад 
него. То е еднакво валидно днес, колкото е било 
в деня на неговото произнасяне.  
Йоан 5:24  Истина, истина ви казвам, който слуша Моето 

учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил(че Ме е 
пратил), има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е 
преминал от смъртта в живота.  

И още: 
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:  

Заедно: 
Деяния 16:31  А те казаха: повярвай в Господа Исуса (Христа), 

и ще се спасиш, ти и домът ти.  
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Обещание, което никога не е прекъсвало и 
до сега още има великата сила да променя 
съдби. 

Днес има групи вярващи, които си мислят, 
че са единствените и уникалните избрани да 
бъдат спасени. Обещанието обаче е валидно за 
всички, които го приемат : 
Рим. 10:13  Защото "всеки, който призове Господното 

име, ще се спаси".  

Днес има хора, които мислят, че ще се 
спасят защото са добри или религиозни. 
Спасението не се дава поради заслуги, а 
поради смирение. Смирен може да бъде само 
осъзнаващия, че е грешен и търсещ спасение 
човек:  
Maрк 2:17  А Исус, като чу това, каза им: Здравите нямат 

нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова 
праведните, но грешниците (на покаяние).  

Пр. Бирника и фарисея в храма. Кой 
получи опрощение? 

Мислиш, че можеш да разчиташ на милост 
от Бога, защото си добър човек ли? Нека 
Словото ти каже нещо важно: 
Гал. 3:22  Но Писанието затвори всичко под грях, та 

обещанието, изпълнено чрез вяра в Исуса Христа, 
да се даде на тия, които вярват.  

Спасението се дава не на добрите, а на 
вярващите. Ако ти си един от „добрите”, 
Словото Божие ти казва, че тяхната правда, 
доброта, човечност и всички други добродетели 
които могат и искат да извадят във своя полза, 
за Бога са толкова ценни колкото е мръсната 
дрипа: 
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Иса 64:6  Защото всички станахме като човек нечист, И 
всичката ни правда е като омърсена дреха; Ние всички 
вехнем като лист, И нашите беззакония ни завличат 
както вятъра.  

И така, Бог е обещал спасение и е казал 
кои ще получат това спасение. Ти разбра ли, 
какво се иска от теб? ….Разбра ли? 

Пса 51:17  Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце 
съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш. 

Да Бог може да спаси, и е обещал да го 
направи. Довери се на Неговото обещание! 

 

II. Бог може да спаси- Той има 

Сила 

Освен, че имаме Божие Обещание, ние 
можем да разчитаме и на Божия Сила.  Ако ти 
дръзнеш да кажеш, че Бог на тебе не може да 
ти прости, ти допускаш грешката да обвиняваш 
Бога в невъзможност. Ако има нещо 
невъзможно за Бога, тогава Той не е Бог.  

Пр. Някой ми каза, че са му задали 
въпроса: Има ли нещо, което Бог не може да 
прави? Отговора е НЕ! Тогава следва втори 
въпрос: А може ли Бог да греши?... Отговора е, 
че Бог може да греши, но не го прави. 
Интересното е, че Той очаква и от нас хората да 
правим същото! Да имаме свободната воля да 
грешим, но съзнателно и доброволно да сме се 
отрекли от греха и да живеем така, сякаш не 
можем да грешим. Това ни приближава до Бога. 

Само Бог може да извърши спасението. 
Как го прави Бог? е интересния въпрос. 
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1-Разкаяние: За да се спаси грешника, той 
трябва да е поканен от Бога. Спасението е 
Божия инициатива, не човешка. Бог може да 
използва нас, за да покани някой, но сърцето на 
поканения може да отреагира, само ако Отец го 
е поканил: 
Йоан 6:44  Никой не може да дойде при Мене, ако не го 

привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в 
последния ден.  

Между другото, ние трябва да се молим, 
за повече от тази привличаща сила на Отец да 
действа между хората. Молитвите на 
вярващите активират тази сила.  

И ако ти приятелю чувстваш, че нещо те 
подканва да направиш стъпки към Бога, това е 
самия Бог, не се бави, не се колебай. За всеки 
има време в което да почувства Божията 
покана. Бог не е пренебрегнал никого. Ако го 
чувстваш, не се бави. Забавянето може да не 
работи в твоя полза. Бог никога не е длъжен да 
повтаря Своята покана, затова не пропускай 
момента. Сатана няма да е безучастен когато 
Бог те кани. Той всячески ще се опитва да те 
държи надалеко от всичко, което да ти напомня 
за Божията покана към теб.  

2-Покаяние: Затова не се колебай, и не 
отлагай, защото когато ти поставиш вярата си в 
Господ Исус Христос, като изповядаш греховете 
си и смирено от сърце, помолиш за прошка и 
спасение, тогава настъпват велики неща, 
наречени  

3- Новорождение: 



 11 

-тогава всички грехове родови и лични, 
се прощават в миг и напълно- това означава, 
че всяко проклятие поставено върху теб по 
наследство или в личния ти живот отпада и 
няма влияние върху теб. 
Иса. 38:17  …Ти, от любов към душата ми, си я избавил от 

рова на тлението, Защото си хвърлил зад гърба Си 
всичките ми грехове.  

И още: 
Михей 7:19  … Той ще се смили за нас, Ще стъпче 

беззаконията ни; И Ти ще хвърлиш всичките им грехове в 
морските дълбочини.  

-тогава грешника става дете на Бога 
 1Йоан 3:1  Вижте каква любов е дал нам Отец, да се 

наречем Божии чада; а такива и сме. ... 2  
Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е 
станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане 
явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както 
е.  

-тогава грешника е избавен от силата и 
последствията на греха-съд и ад 
Рим. 5:9  Много повече, прочее, сега като се оправдахме 

чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез 
Него.  

И още: 
Рим. 6:14  Защото грехът няма да ви владее, 

понеже не сте под закон, а под благодат. 
-тогава грешника става сънаследник с 

Христос-  
Рим. 8:17  И ако сме чада то сме и наследници, наследници 

на Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с 
Него, да се и прославяме заедно с Него.  

-тогава получава небесен дом- 
2Кoр 5:1  Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, 

телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом 
неръкотворен, вечен.  
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-тогава грешника става свят- измити в 
Христовата кръв, ние сме облечени в Неговата 
святост  и тя ни обновява докато завърши 
времето за нас.  
1Йоан 1:9  Ако изповядваме греховете си, Той е верен и 

праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка 
неправда.  

 

III. Бог може да спаси- Той има 

Личност 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Да Бог може да спасява. Той го е обещал 
и има силата да го извърши.  

На нас ни остава да говорим за най-
важната част от спасението –Личността на 
спасението, но времето е малко и аз не 
искам да говорим кратко за тази Личност. Тя 
се казва Исус. Ако Отец е корена на дървото 
на Вечния живот, тогава Исус е стеблото. 
Вярата в Бога, се определя чрез вярата ни в 
Сина Му Исус Христос и Неговото дело на 
изкуплението ни от греха и ада.  

И така първия основен въпрос днес към 
всеки от нас е: 

Вярваш ли, че Исус Христос е Божии 
Син? Вероятно болшинството от тук 
присъстващи вярваме тази истина! 

Втория важен въпрос е: 
Вярваш ли че твоите грехове са умити и 

отнети чрез силата и действието на 
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Христовата кръв?  И тук много хора се 
запъват! Не зная! Може би! Там Бог знае!  

Не искаш ли още днес да бъдеш уверен 
че си присаден към това дърво на живота?   


