
ГЛАВА І  
СПАСЕНИЕ 

Как да бъдем спасени? 

“... за да знаете, че имате вечен живот ...” 1 Йоан 5:13 

Къде отива човек след като умре?  Има ли задгробен живот?  Как може 
някой да знае, че най-накрая ще е на небето? Това са въпроси, с които 
всеки се е сблъсквал в даден момент от живота си. Библията говори 
много ясно как можем да знаем къде ще прекараме вечността. 

1.  Състоянието на човека. 
Съгласно Римляни 3:23 “___________ съгрешиха”.  Това означава, че 
всеки човек е ____________.  Никой човек _________________ да бъде 
прославен от Бог (небето). 

Ако си представим двама души, които играят 
Дартс (уцелване на мишена със стрелички), 
стреличката на единия би могла въобще да не 
улучи мишената, а стреличката на другия би 
могла да се забие на 2-3 сантиметра от центъра 
на мишената.  Обаче само една точка върху 
мишената е “целта”. Състоянието на човека е 
като на стреличка, която не е улучила целта. 
Някои хора са “улучили” много далече от 
съвършенството, а други хора са добри и 
морални, но все още не са съвършени. И едните 
и другите не са улучили целта. 

В Римляни 3:10 се казва: “Както е писано: “Няма _________________ 
ни един”.  Праведността може да се определи като справедливост в 
характера и поведението, като невинност, като святост. Да сме праведни 
би означавало следователно да сме без грях или съвършени. 

2.  Последицата от греха 
Римляни 6 : 2 3 з аявява : “Защото заплатата за греха е 
_______________”.  Тази смърт се отнася до вечното отделяне от Бога в 
ада.   

Откровение 20:14: “И _____________ и адът бяха хвърлени в огненото 
езеро. Това е втората смърт.” 



Ако човек получеше своята заплата за греха, той би заслужил да умре и 
да прекара вечността в _____________.   

3.  Христос на спасението. 
Нарисуваната дотук картина е мрачна. Човекът е грешен и заслужава да 
заплати за своя грях в място, което се нарича Ад. Историята обаче не 
свършва дотук!  Римляни 6:23 казва: “...а Божият  ________ е живот 
вечен в Христа Иисуса, нашия Господ.”  Онзи, Който дава дара е 
_________. 

Римляните 5:8 обяснява как Христос е показал Своята любов: “Но Бог 
показва Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, 
Христос __________ за нас.” 

По време на Рождество се дават често подаръци.  
Подаръкът винаги се дава безплатно, защото 
иначе не би бил подарък. Онова, което е велико 
във връзка със спасението, е че спасението е 
подарък! Точно както онзи, който дава подарък 
по време на Рождество, не връчва на получателя 
квитанция и не иска заплащане, така и Христос 
не иска хората да заплатят за пътя си до небето. 
Христос вече е платил за техните грехове.   

Ефесяните 2:8-9 “Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не 
от самите вас; това е ________ от Бога; не чрез __________, за да се не 
похвали никой.” 

Тит 3:5 също показва, че „...не поради праведните ______, които ____ 
бяхме сторили, а по _______ милост...“ 

Този Христос, който умря за грешните човеци, не остана в гроба!  1 
Коринтяни 15:4: “че бе погребан; че беше ________________ на третия 
ден според Писанията.”  

4.  Изборът на човека. 
Както при всеки друг дар, така и дарът на спасението трябва да бъде 
приет. Въпреки че Той има властта да принуди човеците да приемат 
Неговия дар на спасението, Бог е оставил всеки човек сам да избере. 



Дарът може да бъде получен като просто поискаме от Бог да ни го даде.  
Римляни 10:13 “Защото всеки, който ___________ Господното име, ще 
се __________.” 

Римляни 10:9 показва, че човек трябва ______________ с устата си и да 
__________ в сърцето си, за да получи дара на вечния живот. 

Дарът на вечния живот е в действителност помилване или опрощение; 
опрощение за греха, който човекът е извършил. По време на 
управлението на американския президент Ендрю Джексън се случило 
нещо твърде странно!  Един пощенски служител към железницата убил 
свой колега и се завързал, за да изглежда все едно, че във влака е бил 
извършен грабеж. По време на рутинните разпити обаче били установени 
някои проблеми в неговото свидетелство и той не издържал и признал, че 
е извършил престъплението, което довело до смъртна присъда. След 
поредица от необичайни събития, президент Джексън го помилвал. 
Тогава дошла световната новина, че затворникът е отказал да приеме 
помилването! Тъй като не знаели какво да направят със затворника, 
случаят бил предоставен за разглеждане от Върховния съд и съдия Джон 
Маршал написал в решението:  “Помилването е документ, чиято 
стойност зависи от това дали човекът, за който става дума, го е приел. 
Много трудно е да се допусне, че човек, на когото е издадена смъртна 
присъда, би отказал да приеме помилване, но ако бъде отказано, то НЕ Е 
ПОМИЛВАНЕ.  Джордж Уилсън трябва да бъде обесен.”  Г-н Уилсън 
умрял за своя грях.  Не е по-различно и с човека, който отхвърли 
опрощението, което Христос предлага днес даром.   

Библията ясно учи, че има два вида хора: онези, които вярват, и онези, 
които не вярват.  Йоан 3:36: “Който ___________ в Сина има вечен 
живот, а който __ __________ Сина, няма да види живот и Божият 
гняв остава върху него.” Всеки човек трябва да избере дали да приеме 
и л и д а о т к а ж е помилването. 

помилване


