
БОЖИЕТО СПАСЕНИЕ 

от Радостин Марчев 

Проповядвана на 20.12.2015 във 

Втора евангелска баптистка църква, Варна 

Днес е вече четвърти адвент – последната седмица преди Рождество на 

този месец, в който ние говорим за въплъщението. Миналия път аз ви 

казах, че вниманието на християните не е съсредоточено толкова върху 

това КОГА празнуват, а върху това КАКВО празнуват. Ние говорихме 

също за това какво представлява въплъщението – то не означава, че 

Христос идва в света само (ако можем да се изразим така) предрешен като 

човек, не означава дори, че Христос облича човешко тяло така както ние 

обличаме дреха – въплъщението означава, че Христос без да престане да 

бъде Бог става напълно човек.  

Днес аз искам да продължим нататък и да зададем още един въпрос – Защо 

Христос се въплъти? Защо Бог стана човек? И аз искам да започнем да 

търсим отговорът в историята на един човек наречен Симеон.  

Симеон е възрастен човек, на когото Бог е открил, че няма да умре докато 

не види с очите си Христос. Лука описва срещата по следния начин: 

Лука 2:27-31 когато родителите внесоха детенцето Исус той Го взе на 

ръцете си и благослови Бога, като каза: - Сега, Владико, отпущаш 

слугата Си в мир. Според думата Си; Защото видяха очите ми 

спасението,  Което си приготвил пред всички люде; 

Обърнахте ли внимание какво казва Симеон –той гледа Христос, Когото 

държи в ръцете си и казва „Виждам спасението.“ 

4 века по-късно християнската църква се събира за първия всеобщ събор, 

на който са поканени да участват християни от целия свят. Тези хора 

съставят един символ на вярата, който ние продължаваме да използваме и 

днес. Когато говорят за Исус те казват: „Христос…заради нас и заради 

нашето спасение слезе от небето…и стана човек.“ 

Симеон и Никео-цариградския символ на вярата казват едно и също нещо 

– Христос носи спасение. Така че ако трябва да дадем кратък и прост 

отговор на въпроса защо Христос се въплъти той би бил – за нашето 

спасение. И аз искам да ви помоля да запомните това – въплъщението 

може да означава много други неща, но преди всичко останало 



въплъщението е нашето спасение. Това е, което ние ще празнуваме 

следващата седмица.  

Но това все още не е достатъчно. Ние трябва да продължим и да попитаме 

как ни спасява въплъщението? Когато достигнем дотук повечето 

евангелски християни вече е чувстват в свои води и веднага отговарят – 

Христос се въплъти, за да може да умре на кръста и по този начин да ни 

спаси. И това със сигурност е вярно. Но аз се чудя – дали това е всичко? 

Ние сме склонни да скачаме от раждането на Христос направо към кръста. 

Но между тези две събития стоят 33 години земен, въплътен живот на 

Христос. Имат ли те някакво значение за нашето спасение?  

Днес аз искам да ви предизвикам да търсим малко по-надълбоко. Аз 

вярвам, че кръстната смърт е кулминацията на въплъщението. На кръста 

Христос умира за нашите грехове и побеждава смъртта – нашите най-

големи врагове. Но има още много, което можем да кажем за връзката 

между въплъщението и спасението. Затова днес аз ще говоря за 4 неща, 

които ни сочат тази връзка, но за които не сещаме много често.  

1. Въплъщението на Христос е върховното откровение за Бога.  

Евреи 1:1-2 Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, 

е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни 

говори нам чрез Сина. 

Този текст ни казва, че Бог никога не е оставял хората без знание за Себе 

Си. Бог не е Бог, Който създава света и хората и след това престава да се 

интересува от тях. Преди всичко Той е Бог, Който обича хората и иска да 

общува  с тях и да бъде на свой ред обичан от тях. Затова Той винаги им се 

е откривал, за да могат те да Го познават. И тук авторът ни казва, че Бог е 

говорил „по много начини,“ но всички те остават единствено „частични 

съобщения.“ Това не означава само, че Бог не е казвал всичко, което има да 

каже, но също и че Той не е бил в състояние да предаде напълно 

разбираемо за нас всичко, което желае ние да знаем. Текста ни казва, че 

Бог е вдъхновявал специални хора, наричани пророци, които да предават 

Неговите съобщения на другите. Но ако четем внимателно пророците ние 

ще видим нещо интересно – Бог използва изключително ясен и образен 

език и в същото време постоянно търси начин да направи това, което казва 

още по-ясно, за да може да бъде разбран. 

Вижте например книгата на пророк Исая. Това е време на почти цялостно 

отстъпление от Бога. Хората решават да живеят както си искат – външно 



пазят някаква религиозност, но нейната същност изцяло липсва. Ширят се 

пороци, корупция и изкривено правосъдие.  

Бог им съобщава, че такова поведение ще има последствия – ако откажат 

да се променят те ще бъдат завладени от чужд народ и отведени в робство. 

Но пророк Исаяне е изпратен просто да им предаде това послание – на 

Исая е заповядано да ходи една година гол, като символ на това, което 

предстои. Не само думите, но и самият образ на Исая става Божие 

послание – толкова голям е стремежът на Бог да направи ясно на хората 

Своето послание.  

Или вижте Осия. Цялата книга на Осия има една голяма тема – огромната 

любов на Бога към Неговият народ и готовността Му винаги да им прости. 

Но просто да прочетем това като едно твърдение не е достатъчно. И за да 

запечата тази идея в умът на хората Бог прави нещо невероятно – той 

нарежда на Своя пророк да се ожени за жена със съмнителна репутация 

(днес вероятно бихме я нарекли проститутка). След няколко години тя 

напуска Осия и избягва да живее с друг мъж. И след известно време, 

когато и двамата са били наранени Бог заповядва на Осия (онеправданата 

страна) да потърси бившата си жена да я помоли отново да се върне при 

него. Това е Неговият начин да покаже как действа Бог когато Неговият 

народ се отдръпва от Него и Му изневерява.  

Опитайте се някой път да четете библията по този начин и може да 

намерите интересни неща в нея.  

Но всичко това, казва авторът на евреите са все още единствено „частични 

съобщения.“ Сега Бог прави нещо ново и качествено различно – Той 

„говори чрез Сина Си.“ 

И тогава достигаме до прологът на евангелието според Йоан: 

Йоан 1:14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме 

славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и 

истина.   

Думата преведена при нас като „пребиваваше“ буквално означава „разпъна 

шатъра си.“ Когато един евреин е чувал това той веднага е разбирал 

идеята: В древни времена еврейският народ се е срещал с Бога в една 

специална палатка за срещане. Сега, казва Йоан, Христос става такава 

шатра за срещане – мястото където Бог може да бъде срещнат. Хората, 

които Го виждат и говорят с Него на практика пристъпват не в святото, а в 

пресвятото място където само веднъж в годината е можел да влиза 

единствено първосвещеника и общуват с Бога.  



В Христос ние виждаме живото, туптящо сърце на Бога. Едно е да четем 

или да слушаме, че Бог ни обича съвсем друго да Го видим как дава 

живота Си за нас. Едно е да кажем, че взема присърце нашата болка съвсем 

друго да Го видим как плаче на гроба на Лазар. Едно е да слушаме, че Бог 

е всемогъщ съвсем друго да видим как Исус с една дума укротява бурята 

или изцелява болести.  

Исус Христос е въплътеното откровение и послание на Бога към нас. 

Никой не може да повярва в Бога ако не знае кой е Той. Но никой не може 

да разбере Кой е Бог ако гледа в посока различна от въплътения Исус. 

Когато говорим за Бога ние никога не можем да говорим абстрактно – Ние 

винаги говорим за Исус. По този начин Божието откровение в Исус ни 

показва по най-ясния възможен начин Кой е Бог и ни води към спасение 

чрез вяра и доверие в Него.   

2. Христос ни се открива не само като Бог, но и като съвършен човек. 

На всеки му се е случвало да претърпи зло от друг човек. Ние хората сме 

способни на много добри неща, но са способни и на много лоши постъпки. 

Хората могат да лъжат, да мразят, да бъдат егоисти и дори да измъчват и 

убиват други човешки същества. Могат да го правят и масово. Ние хората 

стоим зад неща като огнестрелните оръжия, атомната бомба, клиниките за 

аборти и концентрационните лагери. И това са само големите неща. Има и 

безкрайно много малки неща, които не са престъпления, но с които си 

тровим един друг живота. Съседи в един вход не могат да се разберат как 

да ремонтират покрива понеже все някой не е съгласен с нещо и не иска да 

дава пари. Съпруг и съпруга, които са живели заедно в продължение на 

години решават да се разделят понеже повече не могат да се понасят. 

Приятели се карат. И над всичко това колкото и високо мнение да имаме за 

самите себе си ние знаем, че всеки от нас има своите слабости и 

недостатъци, с които понякога лази по нервите на другите.  

Когато става дума за такива неща реалистите просто вдигат рамене и 

казват: „Такъв е живота и такива са хората.“ Ние просто трябва да приемем 

нещата  каквито са защото просто това е реалността.  

Но истината е, че това не е съвсем вярно. Нормалната реалност всъщност 

не е нормална и нормалното зло на хората всъщност не е нормално. Бог не 

е създал хората такива. Но Той е създал хора със свободна воля, които 

могат да избират как да живеят. И когато хората изберат да живеят без 

Бога те се превръщат в едни паднали, пречупени хора, понеже ние не сме 

създадени да живеем по този начин. Този бунт и тази пречупеност се 

предава от поколение на поколение и тя дава отражение върху начина, по 



който всеки човек живее и по който обществото ни функционира. Така 

това, което наричаме нормални хора, нормални слабости на характера и 

нормален свят всъщност не са никак нормални. По един странен начин 

аномалията и изкривяването са се превърнали в норма.  

Исус Христос влиза в този свят, става човек и чрез Своя живот ни показва 

какви трябва да бъдем, какви хора сме били създадени да бъдем, но в 

момента не сме състояние да бъдем. Христос се явява прототипа, образеца 

за истинска човечност, по който всички останали трябва да се равнят. 

Христос ни показва на практика един по-добър начин да бъдем истински 

хора.  Оставени сами на себе си ние не бихме разбрали това. Но сега Той е 

дошъл ни чрез примера Си ни сочи път, който можем да следваме и да 

пожелаем да се променим. Това е средство за нашето спасение.  

Обърнали ли сте внимание колко привлекателен е образът на Христос. Той 

е привлекателен дори за тези, които не вярват в Бога. Понякога хората 

може да не искат да имат нищо общо с църквата и да са разочаровани от 

християните. Големият индийски водач Ганди казва: „Щях да стана 

християнин ако не бяха християните.“ Но в същото време той чете Новия 

Завет и вижда в Христос пример за революцията на ненасилие, която след 

това прилага с такъв успех.  

Когато споделяме своята вяра ние не трябва да говорим толкова за това 

колко хубава е нашата църква, колко добри са хората в нея или каква 

социална дейност развиваме – ние трябва да говорим за Христос. Покажете 

Христос на хората и те ще бъдат привлечени от Него и ще пожелаят да 

бъдат повече като Него.   

Приятели, Христос съвсем буквално въплъщава Божият замисъл за човека. 

И Неговият човешки образ продължава да действа като магнит за хората. 

Те са привлечени от Него. И това е още един начин, по който 

въплъщението ни води към спасение.  

3. Христос ни спасява не само чрез смъртта, но чрез живота Си. 

1 Петър 1:18-19 Виезнаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте 

изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви,  но със 

скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист. 

Когато ние четем този стих обикновено виждаме в него единствено 

описание на кръстната смърт. И тя наистина присъства, но тук има и още 

нещо. Петър нарича Христос „агнец без недостатък и пречист.“ Когато 

Го сравнява с агне той има предвид жертвената система на СЗ. Когато 

някой човек е извършвал грях Бог е заповядал да се извърши точно 



определен ритуал. Той е вземал едно агне и го завеждал при свещеника, 

който го принасял в жертва, а човекът бил считан за чист от греха си. 

Разбира се, жертвата на едно животно не може да заличи злото, което 

човек е направил. Нито пък това е действало по някакъв магически начин 

без значение дали човек съжалява или не. Всъщност Бог по Своята милост 

е прощавал греха на разкаялия се човек. Но този ритуал е бил даден като 

символ за нещо, което Самият Бог е щял да извърши – символ на 

предстоящата жертва на Исус Христос за греховете на целия свят. И тук 

Петър казва – агнетата нямат никаква стойност освен да сочат към 

Христос, Който единствен спасява истински. 

Понякога ние противопоставяме СЗ на НЗ като смятаме, че единия говори 

за спасение чрез дела, а вторият за спасение по благодат. В това няма нищо 

вярно. Евреите много добре са разбирали, че не могат да изпълнят 

съвършено закона, който им е даден, много добре са разбирали, че се 

нуждаят от прошка и много ясно са виждали, че Бог им е осигурил начин 

да получат тази прошка, когато с покаяние я потърсят. И СЗ и НЗ ясно 

сочат за спасение по благодат. И СЗ и НЗ сочат към Христос – единия 

гледа напред към Него и Го очаква, вторият си спомня какво Той вече е 

направил.  

Но Петър казва и нещо повече. Исус Христос не е наречен просто „агне“, 

Той е „агнец без недостатък и пречист.“ Това също е било частот 

изискванията за старозаветната жертва – хората са можели да принасят 

единствено животни без външни, физически недостатъци. И това не е било 

случайно – то  сочело към съвършенството и липсата на недостатък в 

Христос. Христос не може да умре за нашия грях ако Самият Той има грях 

в Себе Си.  

Христос е съвършен, без морален недостатък като човек и поради тази 

причина може да стане съвършена жертва. Но замисляли ли сте се 

понякога как Той може да бъде такава съвършена жертва? Той не само се 

ражда съвършен – Той остава съвършен до самата Си смърт.  

Евреи 4:15 (Христос) е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. 

Понякога ние прекалено бързаме да скочим от яслата до кръста сякаш 

всичко останало между тях няма особено значение. Искам да ви помоля – 

не бързайте толкова. Целия земен живот на Христос беше една постоянна 

ежедневна борба с изкушенията и греха. Мислете за изкушенията в 

пустинята. Мислете за огорчението да бъде предаден от един от най-

близките си приятели. Мислете за гнева поради неблагодарността на 



хората или сблъсъците с фарисеите. Мислете за изкушението да избегне 

кръста докато се моли в Гетсиманската градина.  

Всеки ден от земния си живот, 33 години подред, Христос се среща с греха 

и всеки път излиза победител. Ето затова Той може да бъде „агнец без 

недостатък и пречист,“ затова може да умре на кръста за всички нас. 

Богословите наричат смъртта на Исус на кръста Неговото пасивно 

покорство. Това означава, че на кръста Христос отказа да използва Своята 

Божествена сила, за да се противопостави на това, което правят с Него. Той 

остава пасивен и това води до Неговата смърт и до нашето спасение. Но 

преди това пасивно покорство Той живее живот на активно покорство, 

живот, в който се бои с греха.  Второто е предпоставка, за да може първото 

да има някаква сила. 

Така че искам да ви помоля – не бързайте прекалено от яслата към кръста. 

Кръстът наистина ни спасява, но не само кръста спасява. Спасителен е и 

целият земен живот на Христос, живот, в който Той късче по късче 

изработва нашето спасение – изработва го заради нас, прави това, което 

ние сами не можем да направим и след това ни го подарява наготово. Това 

е част от начина, по който работи въплъщението.  

4. Христос ни спасява като взема нашата природа.  

Някой е казал, че ние не сме грешници само защото грешим, но и грешим 

защото сме грешници. Това означава, че когато хората за пръв път 

обърнали гръб на Бога това оказало влияние върху цялото им потомство. 

Християните наричат това „първороден грях.“ Най-общо това означава, че 

ние се раждаме с нещо зло, което живее в самата ни природа. Това не 

означава, че хората са напълно зли нито, че те не могат да правят много 

добри неща и да извършват морални действия – очевидно е, че могат. Но 

това означава, че рано или късно, повече или по-малко всеки човек върши 

зло и че това зло може да се наблюдава във всяка област на човешките 

дела. Не твърдя, че разбирам напълно това, но съвсем практично можем да 

го видим всеки ден.  

Когато Христос умира на кръста Той ни носи прошка за всички лоши 

нещакъм Бога и към хората, които сме извършили. Но в определен смисъл 

това все още не е достатъчно понеже грешната природа продължава да 

живее и да действа в нас. Ние трябва да бъдем спасени не само от вината, 

но и от източника на тази вина. Затова Христос прави и нещо повече – Той 

Сам взема нашата човешка природа и, правейки я част от Себе Си, я 

очиства и изцелява. Отново, аз не мога да обясня как Адам ни заразява с 



греха нито как Христос действа като втори Адам и ни изцелява. Библията 

често не се опитва да ни обясни механизма, по който стават нещата. Но тя 

ни казва много ясно какъв е резултата. И това също е част от нашето 

спасение и следствие от въплъщението.  

Знаете ли, първите 7 века от своето съществуване църквата отговаряла на 

въпроси свързани с това Кой точно е Христос. Отначало бил поставен 

въпросът дали Христос е Бог. Да, Бог е, казали християните. След това 

попитали дали Той е и човек. Да,и човек е. Но какъв човек точно? Човешко 

тяло Христос е имал, но имал ли е човешка душа? Да, отговорили 

християните, имал е душа. А имал ли е човешки ум? Да, имал е човешки 

ум. Но освен тяло, душа и ум хората имат и воля. Имал ли Христос 

човешка воля различна от Неговата божествена воля? Да, имал е, 

отговорила църквата, макар че през целия Му живот Неговата човешка 

воля винаги се покорявала на божествената. 

На нас това може да ни изглеждат безсмислени спорове, които просто 

цепят косъма подобни на спора колко ангела могат да танцуват на върха на 

една игла. Но зад тях имало нещо много повече. Християните отговаряли 

убедено на всеки въпрос, че Христос е притежавал всичко, което 

притежава всеки друг човек – тяло, душа, ум и воля – по една много ясна 

причина. Те я изразявали по следния начин: Каквото не е прието не е 

изцелено. За да може да ни спаси Христос е трябвало да стане напълно като 

нас. Той трябвало да вземе нашето тяло, за да може да го спаси от смъртта. 

Той трябвало да вземе умът ни, за да можем да се научим да мислим 

правилно. Той трябвало да има душа, за да изкупи нашите души. Той 

трябвало да приеме човешка воля, за да научи нашата воля да се насочва 

към правилните неща. Ставайки един от нас Христос ни прави да бъдем 

като Него. Това е спасението, което ни носи въплъщението.  

Ние сме толкова свикнали с думата „въплъщение,“ че понякога преставаме 

да се чудим колко велико е това, което се е случило преди повече от 2000 

години. Бог става човек „заради нас и заради нашето спасение.“ Затова 

всяка година ние празнуваме. Затова аз си позволих да навляза в темата по-

надълбоко, за да ви покажа, че в нея има много повече отколкото 

обикновено предполагаме. Надявам се с това да съм накарал поне някои от 

вас да мислят по-задълбочено и да благодарят повече на Бога за Неговото 

въплъщение.  

След няколко дена ние ще празнуваме Рождество. Големият реформатор 

Жан Калвин говори за него по следния начин: “Ставайки Човешки Син 

като нас Той ни е направил Божии синове със Себе Си; слизайки на земята, 



Той е приготвил нашето възлизане на небето; вземайки нашата смъртност, 

Той ни е предал Своето безсмъртие; приемайки нашата слабост, Той ни е 

укрепил чрез Своята сила; вземайки бедността ни върху Себе Си, Той ни е 

дал Своето богатство; вземайки тежестта на нашите беззакония върху Себе 

Си Той ни е облякъл със Своята правда” (Институти 4.17.2.). Древната 

църква нарекла това „прекрасната размяна.” Това е празникът, който ние 

празнуваме. Желая на всички Честито Рождество Христово.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


