
 

Серия: За Бога няма невъзможно-4 

Тема: Бог може да опази спасението 

ти 

 

 

2 Тимотей 1:7-12 

 

 

Дата:23/10/2016г. 

 

 

 

 

 

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА  

БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

 

гр.Варна;  

Бул.”Сливница 98/100 
 



 2 

1. УВОД- 

Ние се занимаваме с темата за 
всевъзможността на Бога. Бог може всичко. 
Казано с богословска терминология- Бог е 
омнипотентен. До тук В тази посока ни 
поведе Псалом 78, чрез въпроса който 
Израил си зададе докато пиеше от водата 
извираща от скалата, докато ядяха манната 
идваща всяка сутрин от небето, докато ядяха 
месото дошло им чрез пъдпъдъците.  

Да ние можем лесно да осъдим Евреите, 
а ние да сме същите, защото макар да сме 
задоволени, ние може да продължаваме да 
питаме: Може ли Бог? 

Може ли да ми снабди нуждите? 
Може ли да ми разреши проблемите? 
Може ли да ме спаси? 
Днес ще отидем по-далеко, като ще 

зададем и още един въпрос, който много 
често вярващите си задават: 

Веднъж спасил ме, може ли Бог да ме 
запази спасен в този свят на грях и 
изкушения(или да стана монах)?  

Искам да ви кажа, че много от 
протестантските деноминации отговарят на 
този въпрос с отрицание: 

Методисти, Петдесятни, Лютерани, 
Англиканска църква и дори някои видове 
Баптисти смятат, че БОГ НЕ МОЖЕ да запази 
вярващия спасен, ако: 

-вярващия греши и толерира греха в 
живота си 
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-вярващия по своя воля реши да 
отстъпи от вярата и да се върне в греха 

И вероятно още такива условия, при 
които Бог не може. Този възглед, това 
вярване се нарича Арменянско, защото се е 
защитавало от Яков Армении, един от 
протестантските богослови, обявил се 
срещу Калвинисткото твърдение относно 
спасението. Той(Яков Армении) твърдял, че 
човек има свободна воля в делото на своето 
спасение.  

Нашето Баптистко разбиране по този 
въпрос е различно от Арменянското. Ние 
вярваме, че когато Бог даде на някого 
спасението, то не може да бъде върнато, 
изгубено или отнето. Ние вярваме, че 
спасението ни се дава по благодат, и както 
не сме направили нищо за да ни бъде 
дадено, така не можем да направим нищо, за 
да ни бъде отнето.  

Ние вярваме, че вярващия е обявен за 
праведен, чрез оправдание и вечния живот е 
настояще за нас. Ние не мислим, че 
вярващия докато е на земята се колебае 
между рая и ада и разбира къде е чак когато 
смъртта отвори очите му към вечността.  

Кой е прав?Може ли спасението ни да се 
изгуби, или не? 

Аз ще заема позицията в която вярвам, 
но искам да кажа, че това е един от 
въпросите в богословието, който е разделял 
вярващите на два лагера.  
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Едните казват: Бог не може да ти запази 
спасението! 

Другите твърдим: Бог може, да ни запази 
спасението! 

С тази проповед, аз не искам да 
заклеймявам онези които държат 
Арменянската доктрина, но искам да кажа 
къде аз стоя и ще използвам това което 
Павел казва, за да защитя частично 
позицията си. Искам още да кажа, че ние като 
църква, трябва да внимаваме, да не 
попадаме в числото на онези, които обичат 
да се делят поради различно виждане.  

Да внимаваме и да не сме от онези 
църкви, които поради различия в тълкуване 
на истини от Словото, нямат друга работа и 
в споровете си дотолкова се разгорещяват, 
че вместо да благовестват, започват да се 
сърдят и да бягат от църквата си. 

Ане. Една телевизия решила да направи 
„Съвайвър” експеримент. Взела човек и го 
поставила на самотен остров. Оставили го там 
за една година. След една година екипите 
отишли на острова и какво да видят. Човека 
изглеждал много добре, построил си  хубаво 
дървено жилище, вътре си прекарал ВиК, 
Сауна, Джакузи и ред други удобства. Всички 
били възхитени. Тогава видели, че до жилището 
имало друга постройка  и попитали каква е и за 
какво му служи. Той отговорил: 

Аз съм вярващ –баптист и това е моята 
църква. Екипа не искал да обръща много 
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внимание на този факт, затова побързали да 
насочат камерите към друга постройка малко по 
настрани.  

„А онази постройка за какво е?” 
„А, оставете –казал човека- това е 

предишната ми църква. Те вярват, че веднъж 
спасен си завинаги спасен. Обиден съм и 
кракът ми вече няма да стъпи там!” 

Вярващите трябва да сме широко 
скроени и не да търсим по какво да се 
различаваме или по какво да се делим, а да 
търсим сходните си неща. Не да гледаме и 
да се гордеем с това за което сме ПРОТИВ, а 
да търсим нещата за които сме ЗА. Да ни 
познават не като хора на страха  и 
разногласията, а като хора на силата, 
любовта и себевладението. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

И така казва и Павел в нашият текст: 
2Tим. 1:7  Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, 

любов и себевладение. 8  И тъй, не се срамувай да 
свидетелствуваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене - 
затворник за Него, но участвувай в страданията за 
благовестието по силата дадена от Бога, 9  Който ни е спасил 
и призвал със свято призвание, не според нашите дела, а 
според Своето намерение и благодат, която ни е дадена в 
Христа Исуса преди вечните времена, 10  а, която сега откри 
чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, Който 
унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез 
благовестието, 11  на което аз бях поставен проповедник, 
апостол и учител; 12  за която причина и страдам това. Но не 
се срамувам; защото зная в Кого съм повярвал, и съм 
уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова, 
което съм му поверил.  
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Ще използвам тази последна част от 
текста, за да водя мислите ви.  

 

1-Павловото Спасение: 

А) Личността на Спасението - Исус 
Павел говори за Своето Спасение. Той 

започва тази толкова популярна фраза с ЕДНА 
ЛИЧНОСТ: Той знае в „КОГО” е повярвал.  

Когато Павел пътува за Дамаск, той е млад 
мъж с изграждаща се кариера на духовен водач. 
Образован и според закона непорочен:  
Фил. 3:6  …, по правдата, която е от закона, непорочен.  

Неговото спасение обаче, не може да бъде 
спечелено с тези заслуги. Павловото спасение е 
резултат на личната връзка с Господ Исус 
Христос.  

Така се дава спасението на всеки човек. 
Спасение получава онзи, който призован от 
Бога отива при Исус и Исус чрез благодат, му 
дава достъп до Отец. Чуйте: 
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.  

И след това: 
Йоан 14:6  Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и 

животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез 
Мене.  

Спасението идва чрез Исус : 
Деяния 4:12  И чрез никой друг няма спасение; защото 

няма под небето друго име дадено между човеците, чрез 
което трябва да се спасим.  

То е съвместно дело на триединната 
личност на Бога, за нас хората и е в резултат 
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единствено на Божията милост и любов към 
нас.  

Ако искаш да бъдеш спасен, трябва да 
търсиш Исус! 

Нашето Спасение е единодействие в 
Троицата, като Исус е Начинателя/ 
Основоположника на това Спасение! 

В Него,нашето спасение е застраховано.  
Търсиш Бога? Тогава търси връзка с Исус и 

ще откриеш Бог. Търсещия винаги е зачетен и 
възнаграден от Бога. 

Така беше възнаграден Павел! Така беше 
възнаграден Корнилии! Така беше възнаграден 
Закхей! Не спирай да търсиш! 

Спасението ни са основава на една 
Сигурна Личност, затова е сигурно! 

  
Б) Инструмента на Спасението-Вярата 
Нашето Спасение, включва  ЕДНА ВЯРА. 

Павел говори още за  
защото зная в Кого съм повярвал 
„ПОВЯРВАНЕ” 
Спасението не може да се получи, чрез 

много добри дела или чрез дълги молитви. То 
идва в резултат на ВЯРА. Чуйте Словото какво 
ни казва: 
Йоан 3:15  та всеки, който вярва в Него [да не погине, 

но] да има вечен живот. 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:  

Римл. 10:9  Защото, ако изповядваш с устата си, че 
Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог 
Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш; 10  
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Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата 
прави изповед и се спасява. 11  Защото писанието казва: 
"Никой, който вярва в Него, не ще се посрами".  

Йоан 3:36  Който вярва в Сина има вечен живот; а 
който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият 
гняв остава върху него.  

Тези стихове не ти ли подсказват, колко 
важно е да имаш вяра?  

Но какво е вярата? 
Тя се дефинира, като „пълно доверие, 

упование, отпускане”.  
Посланието към Евреите дефинира вярата 

така: 
Евр. 11:1  А вярата е даване твърда увереност в ония 

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

Вярата не е елементарна. Тя не се 
практикува с уста, като си повтаряме: Вярвам, 
вярвам. Тя се практикува със сърце. Нека си 
припомним думите на Ап.Павел: 

Римл. 10:9  … ако изповядваш с устата си, че 
Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е 
възкресил от мъртвите ще се спасиш; 10  Защото със 
сърце вярва човек и се оправдава, и с устата прави 
изповед и се спасява 

Важно е какво казваш, но още по-важно е 
какво вярва сърцето ти.  

Истинската, живата, активната вяра идваща 
от сърцето, е тази която задейства Божията 
Троична Личност, да ти дари спасението. За нас 
може да звучи лесно, но Бог е дал много и 
скъпа жертва, за да можем ние да го имаме, 
това спасение. То е твърде скъпо, затова Бог не 
би го дал, някъде където след време да си го 
връща и пак да го дава. 
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И нека тук да си припомним, че и вярата не 
е наша заслуга. Тя не е дарба която ние сме 
развили и сме усъвършенствували. Вярата е: 

Евр. 11:1  А вярата е даване … 
Eф 2:8  Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от 

сами нас; това е дар от Бога;  

Дори вярата с която можем да се хвалим, 
не е от нас. Тя е от Бога. А щом Личността и 
Инструмента идват от сигурно място, защо 
резултата –спасението ни, да не е сигурно.  

Да вярваш във възможността да изгубиш 
спасението си, е все едно да вярваш в 
прераждането. Родил съм се веднъж, пропилял 
съм възможността си и се надявам да се родя 
пак и пак. Бог ражда веднъж и родения от Него, 
не може да умре или да се преражда. Роден ли 
си от Бог, си роден за да живееш вечно и не те 
грози смърт. Може да бъдеш наказван. Може да 
намалиш драстично благодатта. Може да 
пресъхнеш от наличието на Святия Дух, поради 
недостатъчно изпълване, но няма да умреш, 
защото си роден за да живееш вечно. 

Най-прекрасното на тази доктрина е, че 
можеш дори за слабостите и греховете си да се 
довериш на Исус, и Той може да ги обърне в 
добро и благословения за теб. Да, Той може! 

Някои казват, че ако вярваш в тази 
доктрина, ще правиш спокойно, каквото си 
искаш!? 

Ако аз съзнателно върша грях, като твърдя, 
че няма да изгубя спасението си, тогава просто 
не съм Христов. Чуйте думите на Христос: 
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Йоан 10:27  Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги 
познавам, и те Ме следват. 28  И Аз им давам вечен 
живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги 
грабне от ръката Ми.29  Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-
голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката 
на Отца.  

Ако си Христов, ти слушаш гласа Му! 
Ако си Христов, ти Го следваш ! 
Ако не слушаш гласа Му и ако не Го 

следваш, не можеш да твърдиш, че си Христов. 
Но слушаш ли гласа Му и следваш ли Го, тогава 
идва следващото обещание: 

Ти получаваш Вечен Живот, няма никога да 
загинеш, никой няма да те грабне от ръката на 
Исус защото тогава си в ръката на Отец, а Той е 
най-силния. Сатана ще се опитва, 
греховете(стари и нови) ти ще се опитват, 
старите приятели ще се опитват, враговете ще 
се опитват, родителите ще се опитват, но никой 
от тях няма да успее, защото ти ще успяваш, 
понеже Бог е над тях. 

Пр. Един баща се къпел със сина си в 
басейн. Те били на плиткото и сина докосвал 
дъното с крака. Тогава детето започнало да се 
движи към по-дълбоката част на басейна. 
Когато водата достигнала брадичката му, 
детето започнало да се безпокои и страхува, 
като стискало ръцете на баща си. Бащата обаче 
не давал сигнали за страх, дори когато дъното 
изчезнало под краката на детето. То скоро 
разбрало, че няма от какво да се страхува, 
защото дори в най-дълбоката част на басейна, 
главата на бащата била над водата. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Пр.Уочман Нии, разказва, как един новоповярвал 

го срещнал докато развеждал кучето си. Той се 

приближил и загрижен му споделил: 

Без значение, колко се моля, колко се усилия 

полагам, не успявам да живея верен на Бога. Мисля, че 

съм изгубил спасението си!?! 

Тогава Нии отговорил: 

Виждаш ли това куче? Това е моето куче. То е 

домашно куче и е обучено много добре. Никога не цапа 

в къщи, послушно е, то е истинско удоволствие за 

мен. Може да му сложа храна на носа, и то няма да я 

докосне, докато не му кажа „яж”. Много го обичам. 

Но в къщи имам малък син. Той не пази чисто, хвърля 

храна на всякъде, чупи и цапа. Голям пакосник. Кажи 

ми кой ще наследи това което имам? Няма да е 

кучето. Моя син е моя наследник.  

Ти си Божии наследник чрез Христос. Не защото 

си съвършен в дела, а защото по Негова милост си 

осиновен.  

Искаш ли да се довериш на този Бог? Той може 

да те спаси! Той може да те опази до вечността: 

Много хора не смеят да приемат Исус, само 

защото се страхуват, че няма да могат да живеят чист и 

свят живот, така както Исус очаква и иска от Неговите. 

Именно тази увереност, че Бог може да те опази за 

спасението, което ти дава, е достатъчна причина да се 

хвърлиш в ръцете Му.  

Той може! Отиди при Него и със сърдечна вяра, 

Му предай всичко- грехове, страхове и живота си. 

Такъв какъвто си. Хвърли се в ръцете Му. Повярвай в 

Исус от Назарет, че е Син на живия Бог, че е живял, 

проповядвал Божието Царство и умрял с кръстна 
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мъченическа смърт, че е възкръснал на третия ден и 

сега е Ходатай за нас пред Отца и като такъв, Той 

може да те спаси и пази за вечен живот.  


