
№3 
Божият спасителен план 

 
От последния урок научихме, че всички ние сме грешници, нуждаещи се от 

Спасител. Научихме, че никога не бихме могли да достигнем със собствени сили 
висшите стандарти, които осигуряват достъп до небето. Но тъй като не по своя вина се 
раждаме в грях, Бог не ни е оставил да загинем, а е изковал специален план, чрез който 
всички да можем да се избавим. 

 
1. Какви са последствията от греха? Римляни 6:23 
 

 
2. Откъде знаем, че всички сме грешни? Римляни 6:23 
 
 

Бележка: Очевидно е: в крайна сметка всички умираме! Става ясно, че 
причинно-следствената връзка между грях и смърт е толкова непоклатим принцип на 
Божието царство, че и самият Бог не може да я измени заради нас. Ако Бог си 
позволи да пренебрегне проблема с греха у нас, как да очаква ред и хармония в небето? 
Затова той разработва спасителна акция и възлага на апостол Павел да ни 
информира относно хода й. Думата „евангелие” означава „добри вести”. И когато 
откриете какво точно представлява Евангелието, ще се съгласите, че то е наистина 
добра новина. 

Четейки посланията на Павел, ще откриете една фраза, която преминава през 
всички тях. Тази фраза е „в Христос” или „в Исус Христос”. Идентични са и 
съчетанията „в Него”, „във Възлюбения”, „в Когото” и т. н. – всички те изразяват 
същата идея. Ако не схванем какво означава тази фраза – „в Христос” – на езика на 
Библията, никога няма да съумеем да разберем напълно добрата вест на Евангелието. 

 
3. Кога е изготвил Бог плана за нашето спасение? Ефесяни 1:4,5 
 

 
4. Какво е направил Бог? Ефесяни 2:4-6; 1:9,10 
 

 
Бележка: Смъртта засяга всеки от нас, тъй като човечеството е било „в 

Адам” – затова Бог започва операция, в която всеки един да може да бъде спасен „в 
Христос”. Отец съединява съвършено човешката раса със своя Син. За да се случи 
това, е необходимо Христос да отговаря на определението за представител и 
спасител на човешката раса, т.е. да приеме да стане човек. В утробата на Мария Бог 
Отец слива живота на своя Син с нашето човешко естество. 



Ето защо Исус е наречен втори или последен Адам. Единственият начин 
Христос да заеме мястото на Адам е бил да се съгласи да стане един от нас. И 
когато – в качеството си на наш нов представител – Той умира, цялото човечество 
среща „в него” последствията на своите грехове. Неговите праведни дела стават 
наши праведни дела. Ние сме оправдани пред всички закони! 

 
5. В кого ни полага Бог, за да ни спаси? 1 Коринтяни 1:30 
 

 
6. Какво ще се случи с онези, които са в Христос? 1 Коринтяни 15:21,22 
 

 
7. Какво се случва с цялото човечество вследствие греховната постъпка на 
един човек – и какъв е резултатът? Римляни 5:18а 
 

 
8. Какво се случва с цялото човечество вследствие праведното дело на един 
човек – и какъв е резултатът? Римляни 5:18б 
  

 
Бележка: Точно както всички умират, защото са съгрешили „в Адам”, така и 

всички са били покорни на Бога „в Христос” и са оправдани за живот в Него. Чрез 
своя съвършен живот и жертвена смърт той удовлетворява от наше име всички 
изисквания на закона. В Христос човечеството има нова история, която прави всеки 
вярващ пригоден за живота в небето.  

Много хора смятат, че спасението е просто опрощаване на греховете. Все 
едно греховете ни са написани на черната дъска и смъртта на Исус е гъба, която ги 
изтрива без остатък. Но не това учи Библията! Да, историята на нашите грехове 
действително е записана на черната дъска и Исус действително я изтрива като с 
гъба, но плочата не остава празна! Всички добри, свети и праведни дела, които 
Христос е извършил през живота си, сега са прехвърлени на наша сметка и са 
записани на нашите черни дъски. Това е невероятната добра вест на Евангелието! 
Но, моля, обърнете внимание, че онова, което Бог поднася на цялата човешка раса 
чрез Христовото покорство, е безвъзмезден дар, който не може да премине в наше 
владение, докато не решим да го приемем. 

 
9. В кой момент биваме приети „в Христос”? Ефесяни 1:13,14 
 

 
Бележка: В момента, в който приемеш Христос за свой спасител, разчитайки 

единствено на него за спасението си, Бог те вижда като някой, който е приет „във 
Възлюбения”. Все едно си получил от Бога специален подарък за рожден ден. Само от 
теб зависи да отвориш подаръка и да вземеш онова, което Бог ти е приготвил. 



10. Какви две възможности разкрива пред нас този Божий дар на Живота?  
1 Йоаново 5:12 
а.      б. 

 
Бележка: Ако отхвърлиш този дар, няма да получиш вечния живот, все едно 

колко добри дела си извършил. Ако го приемеш и повериш спасението си на Христос, 
вечният живот, който Бог ти предлага в Сина, е сигурен! 

 
11. В какво уверява Павел онези, които вярват в Божия Син? Колосяни 1:22 
 
 

Бележка: Макар и да си грешен, в Божиите очи сега ти си съвършен, безукорен 
и невинен. Това ни осигурява мир с Бога и ни позволява да спрем да се безпокоим за 
спасението си. 

 
12. Какви ставаме, когато вярваме в Исус? Йоан 1:11-13 
 
 

Бележка: Бог гледа на всеки човек, който вярва в Исус Христос, като на Свое 
дете. Ако вярваш в Неговото име, ти вече си получил вечния живот, макар да не 
смяташ, нито да имаш чувството, че го заслужаваш. От момента, в който 
президентът Линкълн подписва Прокламацията за освобождение на робите, всички 
роби са свободни пред закона. И все пак след десет години все още има роби, работещи 
на плантациите. Защо? Защото не повярвали на добрите новини: че са свободни. 
Когато Христос умира на кръста, той дава на ВСИЧКИ нов живот. Но ако не 
повярваме в това, то няма да бъде истина за нас. 

 
13. Какви резултати можем да очакваме, когато слушаме Божието слово и 
вярваме в него? Йоан 5:24 
 

 
14. Какво се случва, когато приемеш дара на Христовата праведност?  
2 Коринтяни 5:17 
 

 
15. Каква служба ни е поверил Бог? 2 Коринтяни 5:18-21 
 
 
 Бележка: Бог дава на всеки от нас правото на избор. Можем да решим да 
бъдем „в Адам” или „в Христос”. Средно положение няма. Не носим вина за това, че 
сме родени „в Адам”, но ако решим да не бъдем „в Христос”, вината е наша. 

 
16. Какъв призив отправя Бог към теб днес? Второзаконие 30:19 
 
 



Заключение: Няма нищо, което можем да направим със свои сили, за да 
заслужим спасението. То ни се дава само като дар от Бога. Бог е платил 
прекомерно висока цена за нас, за да пренебрегваме невероятната му жертва. 
Защо да не приемем този дар днес? 

 
 

Отговори към урок №3: 
 

1. Смърт. 
2. Защото всички умираме. 
3. Преди да е била създадена Земята. 
4. Бог Отец съединява човешката раса със своя Син чрез човешкото естество на 

Исус Христос. 
5. В Христос. 
6. Всички „ще оживеят”. 
7. Осъждане за всички хора. 
8. Оправдание, което носи живот за всички хора. 
9. Когато чуем вестта и повярваме. 
10. а) Живот.  

б) Смърт. 
11. От Божия гледна точка ние сме безупречни и не подлежим на обвинение. 
12. Божии деца. 
13. Преминаваме от смърт към живот. 
14. Ставаме ново творение. 
15. Службата на помирението. 
16. Да избереш живота. 
 


