
Обяснявал ли Ви e някой, въз основа на
Библията, как можем да знаем със сигурност,

че след смъртта ще отидем в Рая?

Дългово 

задължение

ЕвангелиеЕвангелие

Изплатено 
напълно

Изплатено 
напълно
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Защо днес чуваме как повечето хора по различен път 
представят тази новина? Нима има няколко Евангелия? 
Какво точно е библейското „Евангелие“?

Авторско право 1988, принадлежащо на Роналд Р. Шей, Кандидат на 
Теологичните науки. Всички права запазени.
Преведено от Анна Георгиевна Милчевская

Думата „Евангелие“ означава „Добрата новина“. Тази добра 
новина ни дава обяснение как можем да се присъединим 
към прекрасна  лична връзка, която изпълва живота Ви 
със смисъл,  а също така Ви дава сигурност в това, че ще 
живеете винаги с нея в Рая!
Мнозина хора днес твърдят, че проповядват Евангелието, 
обаче всички те казват различни неща:

Покани Исус в 

сърцето си!

Прочети 
молитва за 
покаяние!

Покай се и 
се кръсти!

Дай си сърцето 

на Бог!

Излез и изповядвай Христос сред хората!Посвети се на Христос!

Откажи се от себе 
си, вземи кръста и 

следвай Христос!

Направи Исус господар 

на живота cи!

Мол
и се

 и 

при
ем

и И
су

с!

Направи Христос 

господар на живота си!

Сложи Христос на 

трона на живота си!
Откажи се от 

греховете, за да 
приемеш Бог!

Преди да започнем, моля отговорете на три спомагателни 
въпроса:

1. Как преди сте обяснявали Евангелието?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

2. Представете си, че днес сте починали. Вие идвате 
при Господ, и Той Ви пита: „Защо трябва да те пусна при 
мен в Рая?“  Какво ще отговорите?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

3. Имате ли абсолютна сигурност, че ако бихте 
починали точно сега, щяхте да сте в Рая?

q

q

Да! Аз съм убеден, че бих отишъл в Рая.

Не, аз нямам абсолютна сигурност, че бих 
отишъл в Рая.
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Отделяне от Бог
Последиците от греха са очевадни:

но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и 
вашите грехове са скрили лицето Му от вас, и Той не 
иска да чува.        Исая 59:2

Грехът създава бариера, която отделя
 човека от Бога

Господ не само е свети (духовно чист), но и е безкраен. 
Следователно, Той е свети безкрайно! Затова най-малкият 
грях е безкрайна обида за него. По този начин Библията ни 
учи, че дори най-малкият грях е достатъчен, за да отдели 
човек от Бог завинаги. Бог не може да позволи на греха да 
бъде в негово присъствие.

Грях
За да разберете добрата новина как  трябва да бъде 
възстановена взаимовръзката между Господ и човек, първо 
трябва да разберете как тя е  била унищожена.
Божието слово ни учи:

Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се 
прославят от Бога.    Римляни 3:23

. . . даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията 
си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте 
спасени)          Ефесяни 2:5

Господ е свят (духовно чист), а човек е грешен (духовно 
нечист). Също както чист човек нe може да се намира близо 
до миризлив гниещ труп на животно, по същия начин и 
светият Бог не може да позволи на грешен несъвършен 
човек да се намира в негово присъствие.  Човек е мъртъв в 
греховете си!

Гниещ труп на 
животно

Чист човек

Светият Бог 
(Духовно чист)

Грешен човек
(духовно нечист)

Бариера  на греха



Всички усилия на човека са 
безполезни!
Човек винаги е търсил път да преодолее бариерата, която 
го отделя от Бог. Той се е опитвал да я премине с помощта 
на кръщението, добрите дела, любовта към ближния човек, 
ритуалите, встъпването в някоя църква или деноминацията 
и т.н. Но Библията ни казва, че никакви постъпки на 
грешния човек не могат да разрушат        бариерaта на 
греха, която го отделя от Бог.

     Библията казва:
Защото всички станахме като човек нечисти и 
цялата ни правда е като омърсена дреха; ние всички 
вехнем като лист.         Исая 64 6

Да се опитваш да измиеш греховете си с лични усилия е 
толкова безполезно, колкото да се опитваш да измиеш 
мръсно лице с мръсен, мазен парцал. Човек нищо не може 
да направи, за да се отърве от греховете си и да преодолее 
бариерата, която го отделя от Бог. (Прочетете също така 
Агей 2:12-14; Лука 18:10-14; Римляни 3:20, 3:27-28, 4:5; 
Галатяне 3:10-11, 21.)

76

Евангелие
Думата „Евангелие“ означава „Добрата  новина“. Тъй като 
ние заради греховете ни никога няма да  можем да дойдем 
при Господ, Той ни изпрати Исус, за да умре за греховете 
ни, а на третия ден го възкреси от мъртвите.

Напомням Ви, братя, според Евангелието...че 
Xристос умря за греховете ни според Писанието, 
че беше погребан; че беше възкресен на третия ден 
според Писаниeтo.  1-во Коринтяни 15:1-4

Повечето хора наистина вярват, че Исус умря за греховете 
ни и беше възкресен от мъртвите. Но какво точно има 
предвид Библия като казва, че Исус умря за „греховете ни“? 
По какъв начин смъртта му елиминира бариерата между 
Господ и човек?

Евангелието се състои 
в това, че Христос умря 

заради греховете ни 
и беше възкресен от 

мъртвите.

Бог

Исус Христос

Човек

Исус унищожи бариерата на греха, като умря за греховете 
ни и беше възкресен от мъртвите

Бариера

греха
на 

Бар
иер

а
на

гр
ех

а 

Тайнствата

     Изпълнение на
   Десетте Божи
Заповеди

   Любов към 
ближния

     Посещение
на църква

Кръщение



Проблемът: Господ трябва да накаже 
тези, които са се провинили в грях
Библията ни казва, че тъй като Господ е свети и справедлив, 
Той е длъжен да накаже провинилите се в грях.

Никой да не ви мами с празни думи; понеже поради 
тези неща идва Божият гняв върху синовете на 
непокорството.         Ефесяни 5:6

Защото Божият гняв се открива от небето против 
всяко нечестие и неправда на човеците, които 
ограждат истината с неправда.    Римляни 1:18

Божията справедливост изисква тези, които са се провинили 
в грях, да понесат вечно Божие наказание. (Прочетете също 
така 2-ро Тесалоникийци 1:8:9; Матей 25:46; Откровение 
20:10.) Нататък идва обяснението как чрез смъртта си Исус 
ни освободи от Господния гняв ( стъпка 1, 2, 3).
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Стъпка 1  ПРИСПАДАНЕ:
Христос поел греховете ни върху себе си
Първата стъпка в Господния план за изкупление на 
човечеството беше това, че Исус Христос е взел греховете 
на целия свят. Когато Исус е бил прикован на кръста, 
Господ е взел греховете на целият свят (минали, настоящи и 
бъдещи) и ги е възложил на Христос ( ги е дал на Христос).

и Господ възложи на Него (Исус) беззаконието 
(греховете) на всички ни.  Исая 53:6

Който сам понесе c тялото Си нашите грехове на 
дървото.     1-во Петър 2:24

Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше 
грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.

2-ро Коринтяни 5:21

В съда на небето Исус е бил обявен за 
виновен за греховете на целия свят

Ако Господ е бил длъжен да накаже провинилите се в грях, 
тогава кого трябвало да накаже?

Бог трябва да 
излее гнева си 

на греха.

„Виновен за 
греховете на 

света.“
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Стъпка 3:  Удовлетворение
Христос със смъртта си напълно изплати  греховете 
ни, като по този начин удовлетвори Господния гняв 
и справедливост.
Тъй като Исус умря за греховете ни заради нас, Божията 
справедливост била удовлетворена. Исус платил за греховете на 
всичките хора, заради това всеки, който избира да приеме това 
плащане, никога няма да изпита Божия гняв върху себе си, който 
гняв Господ ще доведе за всеки грях. Исус напълно е платил за 
греховете на всичките хора!

Но Господ благоволи Той да бъде бит, предаде Го на 
печал; когато направиш душата Му принос за грях, ще 
види потомството, ще продължи дните Си и това, в 
което Господ благоволи, ще успее в ръката Му. . . Ще 
види плодовете от труда на душата Си и ще се насити;             

Исая 53:10-11
А Исус, като прие оцета, каза: Извърши се, и наведе 
глава, и предаде дух             Йоан 19:30

В Рим, по времето на Христос, думата „стана“ се е произнасялa 
в тези случаи, когато дългът бил напълно изплатен. (Кител , 8, 
стр. 57, 60) Исус, като казал тази дума миг преди смъртта, по 
този начин е казал, че извършил пълно и крайно плащане за 
греха. (Гледайте също така Колосяни 2:13-14)

По този начин Исус унищожи бариерата между Бога и 
човека, като плати със смъртта си за греховете ни

Но дали може смъртта на Исус да бъде толкова ценна, за да плати 
не само за всички ваши грехове, но и за греховете на всички хора 
за всички времена и народности?  Защото . . . 

Сметката на 

всичките грехове

Болезнени думи

Застрахователни 

измами

Кражби

недо
бр

ож
ела

тел
ност

кръвосмешение

Лъж
а

Провокирана 

злобност

Начални 

аргументи

изневяра

пиянство

хомосексуализъм

клевета

изнасилване  Лъжовни 

обвинения

цупене

обида

Физическо

 насилие

  над деца в

   семейството

Използване 

на бедните

Стъпка 2:    ЗАМЕСТВАНЕ
Христос умря заради нас
Тъй като Бог е бил длъжен да ни накаже  за греховете, вместо 
на нас той изля гнева си на Исус. Исус ни е «заместил». Той е 
бил наказан за греховете ни и е умрял вместо нас.

Но Той беше наранен поради нашите престъпления, 
беше бит поради нашите беззакония; върху Него 
дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с 
Неговите рани ние се изцелихме.          Исая 53:5

А около деветия час Исус извика със силен глас: Ели, 
Ели, лама савахтани?, т. е.: Боже Мой, Боже Мой, 
защо си Ме оставил?        Матей 27:46

Бог наказа Своя 
Син, Исус, на 
наше място.

Изплатено 

напълно

   Осъждане преди 

събиране на факти

убийство

Накърняване 

на чуждо 
достойнство

Наркотици

ненаситност

кражба

Незаконно 
присвояване

Въоръжен 
грабеж

Изтезания

Тероризъм

порнография
Военни 

престъпления



12 13

Вяра (доверие)-ръка, която подаваме за да приемем 
вечен живот, предложен безплатно от  Исус Христос.

До църквата на Бога в Коринт, до хората, посветили 
се на служба в Исус Христос, призовани да бъдат 
Божий свят народ, заедно с всички, които, където и да 
са, призовават името на нашия Господ Исус Христос 
– техния и наш Господ.                1-во Коринтяни 1:2

Вяра-отговор на човека на Христос
Исус е извършил всичко необохидмо, за да спаси човека 
от греховете му. Но за да усети всички предимства на 
жертвенната смърт на Христос на кръстта, Господ изисква 
да повярваме в Исус и в това какво Той е извършил чрез 
смъртта си.

Знаейки,  че човек се оправдава нe с делатa на закона, 
а само с вярата в Исус Христос, за да повярваме 
в Исус Христос, за да можем да се оправдаваме с 
вярата в Христос, а не с делата на закона; иначе с 
делата на закона не се оправдава никаква плът.   

Галатяни 2:16
Иначе Той заобичал Господ свято, че отдаде сина си 
единствен, за да не погине всеки, който вярва в него, 
но да има вечен живот.           Йоан 3:16

(Всъщност в Новия завет се съдържат над 160 стиха, 
съгласно които, единственото условие за получаване на 
вечен живот се явява вярата в Исус Христос. И между тях 
Евангелие от Йоан 1:7, 1:12, 3:18, 5:24; 6:29) и т.н.

Вяра

Исус е Бог
     Исус е Бог! Той винаги е бил и ще бъде във всичко равен 
с Бог! Просто той станал човек, за да умре за греховете ни, 
но Той никога не е преставал да бъде Бог!

Фома му каза в отговор: Господ мой и Бог мой!  Исус му 
каза: ти повярва, защото ме видя, благословени са тези, 
които и не са видели и не са повярвали.     Йоан 20:28-29

(Гледайте също Йоан 1:1, Йоан 8:58-8:59, Йоан 10:30; 1-во Тимотей, 
3:16; Тит 2:13, Колосяни 2:2,9 Евреи 1:8).
     Тези, които отричат божествеността на Исус, получават вечно 
осъждане каза Исус:

Исус им отговори: „Вие сте от тук – от долу. Аз дойдох от 
горе. Вие принадлежите на този свят, а аз не принадлежа 
на този свят. 24 Затова ви казах, че ще умрете с греха си. 
Да, с греха си ще умрете, ако не повярвате, че АЗ СЪМ.  

Йоан 8:23-24
(Гледайте също Йоан 11:25-27; 20:31; Деяния 9:20; 16:30-31; 1-во Йоан 5:13).

Защо Бог станал човек?
На страница 5 ние разбрахме, че тъй като Бог  е безкрайно 
свят, то дори най-малкият грях безкрайно го накърнява. 
Заради това за греховете на всеки един човек трябва да бъде 
въведено безкрайно плащане. Има два начина, с помощта на 
които можем да го направим: или смъртен човек ще изпитва 
Божия гняв в продължение на безкраен период от време, или 
безсмъртен човек ще поеме Божия гняв за определен период 
от време. С помощта и на единия, и на другия начин се внася 
безкрайно плащане за греха.
1. На смъртен човек ще се наложи безкрайно да изпитва 
върху себе си гнева Божий в случай, ако самият той ще плаща 
за греховете си. Точно заради това адът е вечен.
2. Исус Христос, безсмъртен Бог в човешко тяло, е  
длъжен бил да страда за определен период от време, за да 
внесе безкрайното плащане за греха. И тъй като Той е Бог, 
заради това мъченията, които той е изпитал на кръста, са 
станали жертва, ценността на която е безкрайна. По този 
начин смъртта му внесе безкрайно плащане за греховете на 
хората от всички времена и народности.
     Безкрайно плащане е необходимо да се внесе за всеки 
един човек. И Бог дава на всеки възможност да реши, кой 
начин за погасяване на дълга той ще избере ... 

Исус Христос или вечността в ада.

Исус Христос
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Благодат-безплатен подарък
Думата „благодат“ означава нещо подарено без плащане и 
задължение. Например, ако най-добрият Ви приятел Ви подари 
подарък, а Вие ще се опитате да платите за това, ще може ли 
след това да го наричате подарък? Много ясно, не! Ако той ще 
приеме пари от Вас, вече ще бъде задължен да Ви даде това, 
което донесе. Възможно, приятелят Ви ще бъде засегнат, ще 
скрие подаръка и ще каже: „Подарявам ти това не затова, че 
съм длъжен. Това е подарък. Искаш ли да го приемеш или не?

Подаръкът спира да бъде подарък точно в 
този момент, когато Вие предлагате нещо вместо това.

А на този, който върши дела, неговата награда не се 
зачита като дар на милост, а като дължима отпл
ата.                                                            Римляни 4:4

     Само тогава, когато ще сложете парите си обратно в джоба 
си и ще протегнете празна ръка, приятелят Ви отново ще Ви 
предложи подаръка си.
     Същото нещо става и с Божия подарък за вечен живот. Хората 
се опитват да купят вечен живот с помощта на изпълнение на 
Десетте заповеди, добродетелен живот, посещаване на църква 
или каквито и да е религиозни обреди. Но Бог никога няма да 
бъде длъжник на човек! Той на никого не е „задължен“ да  даде 
вечен живот. Той го предлага само като подарък!

Благодат-тя трябва да е безплатна
Когато човек се опитва да спечели вечен живот с помощта 
на добри дела, той не приема Божия подарък за вечен 
живот, който Бог дава безплатно, т.е. с „благодeтeл“.

А ако се съди по постъпките, това вече не е благодетел.
Римляни 11:6 б

И все пак това е само  неговата “благодат”, че Той (Бог) ще ни 
спаси!

Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от 
самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се 
похвали никой.  Ефесяни   2:8-9

Затова Писанието ни учи, че Божието предложение за вечен 
живот губи силата си за тези, които се опитват да го спечелят с 
помощта на постъпките си и по този начин унижават Бог, като го 
правят длъжник на грешния човек.

Станали сте отделени от Христос, които се опитвате да 
се оправдавате със закона, отпаднахте от благодатта.

Галати 5:4

Бог предлага вечен живот като безплатен подарък. Ние 
трябва или да го приемем като подарък, ИЛИ да не го 

приемаме изобщо.
Следователно, да се опитаме да получим вечен живот чрез 
изпълнение на закона, значи да отхвърлим единствената 
предложена от Бог възможност да го получим по неговата 
благодетел.

Не! Това
е подарък!

Приемете го 
такъв или не 
го примайте 

изобщо! Не! Това е
 подарък!  Приеми го 
такъв единствено чрез 

вяра или не го приемай 
изобщо!

ВЕЧЕН  ЖИВОТВяра

Предимство

Десетте 
заповеди

Работи

ВЕЧЕН  ЖИВОТ

Тогава той се 
превръща в дълг!
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на едно място и да извърши праведния си съд върху тях. 
Но, ако това е било така, тогава това би означавало, че Бог 
съди хората, равнявайки се на мнозинството, и само най-
лошите сред грешниците заслужават Божие осъждение. 
Останалите жители на Иерусалим (тези, които не са били 
убити от падналата кула) очевадно са имали достатъчно 
праведен начин на живот, тъй като не са се оказали под Божия 
съд. Обаче, ако човек мисли така, той вярва, че спасение 
се печели с изпълнение на закона. Исус предупреждавал 
тези, които са се придържали към подобно мнение, че 
могат да получат вечно осъждение от Бог. Той им  казал 
да се покаят, тоест да оставят всякаква надежда за това да 
станат праведни в очите на Бог с помощта на изпълнение 
на закона, и да повярват само в Исус заради спасението си.
     В послание към Евреите 9:9-14. Библията нарича 
религиозните обреди, чрез изпълнение на които хората 
се опитват да дойдат при Бог, „Мъртви постъпки“. 
Преди това в шеста глава, първи стих, авторът на същото 
послание казва, че „начало“ на християнската вяра се 
явява „обръщението  от мъртвите работи и вярата в Бога“. 
Тоест човек е длъжен да престане да вярва в „мъртви дела“ 
(различни религиозни обреди и т.н.), за да прояви истинска 
спасяваща вяра в Бог.
       Библейската заповед е ясна. Ако чoвек вярва, че 
религията ще му помогне да отиде в Рая, той е длъжен да 
се покае (Матeй 3:7-9). Ако той мисли, че подчинението на 
Божиите закони е задължително условие, за да отиде в рая, 
той е длъжен да се покае (Лука 13:1-5). И ако човек вярва, 
че той е длъжен  да извършва някакви религиозни обреди, за 
да се спаси, той е длъжен да се покае и да спре да вярва във 
всички тези неща като в средство за спасение (Евреи1:6).
Като човека от илюстрацията на стр. 14 той трябва да сложи 
парите пак в джоба си и да приеме вечен живот като подарък!
       Вярата в Исус няма да  ви спаси в случай, ако Вие като 
сте повярвали, че Исус е умрял за греховете Ви, при това 
смятате, че Вие ще трябва да се кръстите, ходите на църква 
или изпълнявате Десетте заповеди, за да  „помогнем“ на 
себе си да отидем в Рая. Тези постъпки нямат никаква 
ценност във въпроса на спасението, заради това трябва да 
се откажете напълно от тях и да вярвате само в Христос.

Покаяние
Покаянието е може би една от най-тежко 
разбираемите думи.

Какво не е покаяние за спасение?
1.  Покаяние за спасение-това не е съжаление за греховете си..
2.  Покаянието за спасение не е отказ от грехове и промяна  
начина на живот..
3.  Покаянието за спасение не е желание да отдадем живота си 
на Бог, за да го управлява той.
   Покаянието за спасение няма нищо общо със съжалението 
за греховете си или с решение да се откажеш от тях.  Библията 
казва:

Kогато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
  Римляни 5:8

Какво е покаяние за спасение?
       Покаяние за спасение става тогава, когато човек спира да 
вярва във възможността да получи вечен живот чрез религия, 
религиозни обреди или изпълнение на Божия закон.
    Думатa „покайвам се“ идва от гръцки език и означава 
„променям мнение“. На тези, които вярват, чe вечен живот 
могат да спечелят с добри дела Писанието казва  да се 
преосмисли и да се „покаят“. На тях им е казано да престанат 
да вярват в постъпките си и да дойдат при Бог, въз основа на 
неговата благодeтел, само чрез вяра и нищо повече.
     В Евангелие от Матея 3:7-9 се казва за някои религиозни 
хора, вярващи, че ще отидат в Рая, защото са потомъци на 
Авраам, баща на еврейския народ. Самият Бог е избрал 
еврейския народ и е основал религията им. Тези хора са 
смятали, че тъй като те принадлежат към правилна религия, 
тоест те трябва да спрат да вярват, че религията им ще им 
осигури място в Рая.
     В Евангелие от Лука 15:1-5 се казва за кулата в Иерусалим, 
която е паднала и убила 18 души. Всеки евреин се е опитал 
да разбере защо  става  тази трагедия.  Осъзнавайки, че Бог 
знае всички тайни мисли и постъпки на хората, възможно 
те са решили, че тези 18 души, върху които е паднала 
Силоамската кула, са били най-големите грешници в 
Иерусалим. Бог е могъл да събере тези хора едновременно



Нека да обобщим всичко:
Тъй като грехът отделя човек от Бога, и тъй като Исус е платил 
за греховете ни на кръстта, човек може да изгради връзка с Бог 
само чрез Исус Христос.

Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; 
никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.   Йоан 14:6

Дали сте вярвали някога, че за 
да отидете в Рая е необходимо 
да съответствате нa определени 
мерки на добродетел или да 
извършвате някакви религиозни 
обреди.
Вие все още вярвате, че това ще 
Ви спаси?

Вие разбирате какво Исус е 
направил за Вас на кръстта? 
Бихте ли могли да обясните 
това сега със свои думи?
Можете ли да го обясните 
сега с ваши думи?
Обяснявал ли Ви е  някой 
точно това преди?

Точно сега вярвате ли от все сърце, че на кръста 
Исус е направил всичко необходимо, за да измие 
греховете Bи и да Bи открие пътя към Рая?

1918      q   Да          q   Не

1.
Се покае от 
мъртви дела

Исус Христос

2.
И вярвания

СПАСЕНИЕ
(обявен за “невинен” 
за всичките си грехове 
и заслужава  вечен 
живот в рая)

Pелигия
Bодене на добър 
начин на живот 

Bодно кръщение
Любов към ближния 

Xодене на църква
Подчинение на 
Десетте Божи 

заповеди
Tайнства

A.
че Исус е Бог,

B.
че той 

умря за 
греховете 

ни,

C.
че той 

възкръсна 
от 

мъртвите.

Е дадено 
свободно 
на всеки, 

който

Ако вярата е ръка, която приема спасение чрез Исус 
Христос, тогава покаянието е ръка, която отхвърля 

каквито и да е други средства за спасение.
Вярата за спасение не само утвърждава, че смъртта на 
Исус е „необходима“, а също утвърждава, че смъртта му е 
достатъчна! Да, самата му смърт е достатъчна, за да плати 
за греховете ни без участие на каквито и да е усилия и 
извършване на добри постъпки от човек. Това е безплатен 
подарък, който се дава само чрез вяра, без участие на 
каквито и да е усилия и извършване на добри постъпки от 
човек. (Гледайте също Галати 2:21; 3:10-14; 5:1-5).
Нека да се върнем към трета страница. Как отговорихте 
на въпроса: „Защо Бог е длъжен да Ви пусне в Рая?“. 
Ако сте отговорили, че трябва да се кръстите, да водите 
праведен живот или нещо друго освен обикновенна вяра 
в Христос, Вие трябва да се покаете. Bие сте длъжни да 
спрете да вярвате в каквито и да е религиозни неща, които 
сте направили в миналото или ще направите в бъдеще и да 
вярвате само в Христос.

    Не, благодаря!
  Нямам нужда от
    тези неща, за да 
        бъда спасен!

Съхранение на покаянието

Спасение чрез
Pелигия

Bодене на добър 
начин на живот 

Bодно кръщение
Любов към ближния 

Xодене на църква
Подчинение на 
Десетте Божи 

заповеди
Tайнства

Спасение чрез



Можете да бъдете сигурни, 
че наистина сте били 
спасени, ако вашият живот 
започва да се променя, 
което показва, че Бог 
наистина влезе в живота 
ви.

Можете да бъдете 
сигурни, че наистина сте 
били спасени, ако берете 
плодовете на добри дела.

Можете да бъдете 
сигурни, че наистина сте 
били спасени, ако много 
години от сега сте все 
ощe с Христос.

Можете да бъдете 
сигурни, че наистина 
сте били спасени, ако 
сте чули евангелието и 
вярвате в това.

Според този стих, как може да сте сигурни, че наистина сте 
били спасени?

Истина, истина ви казвам

който слуша Моето учение 

и вярва в Този, Който Ме е 
пратил . . . 

Има вечен живот . . . 

И няма да дойде на съд . . . 

Но е преминал от смъртта 
към живота. 

Колко сигурен в това е той 
(Исус)?

Чували ли сте за думите на 
Христос на страниците на 
тази книжка?

Вярвате ли, че Бог изпрати 
Исус да умре вместо Вас?

Дали  това означава, че ще  го 
получи  по-късно, или че вече 
го има?

Какво казва Библията - “не 
може” или “не трябва?”

В кой момент е едно 
преминаване от смърттa към 
животa?

Сигурност
Ако сте повярвали само в Христос дали знаете, че ще отидете в 
Рая, ако бяхте умрели днес?      Исус каза:

Истина, истина ви казвам, който слуша 
Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е 
пратил, има вечен живот, и няма да дойде 
на съд, но е преминал от смъртта в живота. 

Йоан 5:24

q

q
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Bечна безопасност
Може ли да изгубите дара на вечния живот, ако ще грешите 
утре или след месец?     Библията казва:

Съгласно тази воля сме свети ние, като 
еднократно донесхоме тялото на Исус Христос.
И всеки свещеник всекидневно стои в служение и 
многократно принася една и съща жертва, която никога 
не може да унищожи греховете. Той, като принесе 
една жертва за греховете, завинаги (бивши, настоящи и 
бъдещи), седна отдясно от Бог,... Тъй като Той с едната 
жертва завинаги е направил съвършени осветените.

Евреи 10:10-12, 14
Съгласно Библията, за какви грехове Исус е платил със 
смъртта си?

q    За миналите ви грехове.

q    За миналите и настоящите ви грехове.

q    За всичките ви грехове завинаги: минали, настоящи, 
 бъдещи.
Съгласно този стих, колко често се осветявате (се правите 
свети) със смъртта на Христос?

q

q

q

q

Веднъж 
седмично. 

Веднъж на 
месец

Всеки път, като изповядвате 
последния си грях и молите 
за прошка от Бог

Веднъж и завинаги.
Вечна безопастност: пряко следствие от смъртта на 

нашия Господ.
Човек не губи дара на вечния живот като греши. Тъй 
като точно по тази причина Христос умря- за да плати за 
греховете ви. Благодарение на това, че той умря за всички 
грехове веднъж и завинаги-за бивши, настоящи и бъдещи-
Той е способен също така веднъж и завинаги да обяви вас 
за невинни...не само за бившите ви грехове, а за всички: 
бивши, настоящи и бъдещи! Като се отказвате да вярвате 
в това-значи се отказвате да вярвате в самото Евангелие! 
(Гледайте също страница 7-11)

q

q

Гледайте също 1-во Йоан 5:10-13.)



Вечна благодeтeл-
пряко следствие на благодeтелта
Ако след  като сте повярвали в Христос, от вас ще се 
изисква да  изпълнявате законите Божии, за да „запазите 
спасение“, то . . .            

Следователно, ако човек наистина решително отрича 
библейското учение за вечен живот на вярващия, по този 
начин той всъщност се опитва да достигне Бог- чрез 
благодетел или с помощта на делата на закона?
____________________________________
Може ли някой да бъде оправдан (спасен) по този начин? 
(Гледайте страница 15-16)

Как човек се оправдава според Библията? (Гледайте 
Римляни 3;28).
____________________________________
Следните думи в Библията са били казани от Исус:

Овцете ми, които слушат гласа ми, и аз ги знам; 
и те идвaт след мен. И аз им давам живот вечен, 
и те няма да загинат никога; и никой няма да ги 
отвлече от ръката ми. Баща ми, който ми ги даде, 
най-много; и никой не може да ги отвлече от ръката 
на Баща ми.    Йоан 10:27-29

Според този стих какъв живот давa Исус?

q  Временен          q  Условен          q  Bечен
Ако този живот наистина е вечен, както е казал Исус, дали 
е възможно да го загубим?

Можете ли да отговорите честно, че 
вечен живот се дава по благодeтел (като 
безплатен подарък)
  или
Това значи, че в крайна сметка 
спасението ви зависи от изпълнение на 
делата на закона?

q   q

q  q
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Според този стих, кого Исус е нарекъл „най-големият от 
всичките“?

Колко велик трябва да бъде човек, за да се отърве от ръката 
Божия?

А дали вие сте повече от Бог?  

В света на този стих, ако бихте повярвали в Евангелието за 
спасение, дали е възможно, че заради някакви постъпки да 
сте изправени пред Божие осъждение? __________
(В допълнение към гореказаното гледайте следните стихове в 
Библията, където се казва за вечната безопасност на вярващия: 
Римляни 8:37-39; Ефесяни 1;13-14; Йоан 6:37-40; Евреи13:5)

Да продължаваме ли да грешим?
Въпреки че никакъв грях не може да ни лиши от вечен живот, 
който получихме безплатно веднъж и завинаги, грехът все пак 
има сериозни последици както в този живот, така и в бъдещия.
Първо, съществуват естествени последици от греха.

Пиян човек може да загине сам в автомобилна авария или да 
загуби невинен човек. Човек, който встъпва в извънбрачна 
връзка, рискува да се разболее от СПИН или да умре. Ако сте 
познали Xристос като Спасител, Той ще Ви спаси от адa, но 
няма да Ви спаси от закономерните последици на грешния, 
неразумен живот. (Галати 6:7-8; Яков 2:14-17)

Второ, съществуват вечни последици от греха.
Безплатен билет за спортна игра ви гарантира  влизането на 
стадиона, но не ви гарантира място в първия ред. Подобно 
на това безплатният дар  за вечен живот чрез вярата в Исус 
Христос гарантира на човека входа във вечното Божие царство, 
но не гарантира високо положение в това царство! Нашето 
„положение“ на небесата и наградите, които  съответстват 
на това положение, нaпълно зависят  от светостта  на нашия 
живот и благочестивите постъпки, които правим в този живот 
( 1-во Коринтяни 3:11-17; 9:24-27; 2-ро Коринтяни 5:10-
11). Удоволствието, което носи грехът, понякога изглежда 
по-важно, отколкото отдалечената надежда на бъдещите 
награди на небесата. Но Писанието ни учи, че тези, които се 
отказват от „наследието“ си (бъдещи награди на небесата) 
заради греховни наслаждения, някога ще заплачат, като видят 
наградите с неописуема красота, които са загубили заради  
грешните желания в този живот. ( Евреи  12:14-17; Лука 19;11-
27; 2-ро Петър 1“8-11; 1-во Йоан 2:28)

Да         Не

___________________________

q  Да          q  Не

_____________________________

_________________________

_____________________________
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2.  Не се опитвайте да получите сигурност в това, че имате 
родствена връзка с Христос или да възраснете в духовна 
истина с помощта на някакви „мистични усещания“ или 
„тихи гласове“ вътре в нас. Това, което усещаме в сърцето 
ни, се явява толкова ненадежден съветчик във въпроса за 
духовната истина, колкото във въпроса за математиката или 
географията. Бихте ли опитали да минете стотици километри 
по селските пътища в мъглата без карта, само полагайки се 
на чувствата си? Разбира се, не! Обаче точно по този начин 
повечето хора сляпо градят християнския си живот!
3.  За да израснем в познание на духовната истина, Бог  ни 
даде верен и незаменим източник, който се казва Библия. 
Опитайте се да четете Библията всеки ден. Започнете от 
Послание към Галатианите. В това послание апостол Павел 
защитава Евангелието в учението за благодатта. Четете по 
една глава всеки ден (общо те са 6), докaто не прочетете 
цялото послание пет пъти. Това ще ви отнеме един месец. 
Следващия месец четете това послание всеки ден. Това ще ви 
закрепи в най-важните доктрини на християнската
вяра, давайки необходимо основание за здраво
християнско израстване..

Вярата идва от слушане, и слушане от думата на Бог
Римляни 10:17

4.  Когато  се укрепите в разбирането на Евангелието, намерете 
хубава църква. За да определите дали църквата е добра, питайте 
пастора как да отидете в Рая. Ако Ви каже, че за това трябва 
да водите праведен живот, като се подчинявате на Десетте 
заповеди, да се кръстите,да се изповядвате, станете член на 
църквата, или ако ви даде още някакъв неправилен отговор-
обърнете се и намерете някаква друга църква. Ако пасторът  
ви каже, че  не знае, че Евангелието се явява основа на 
християнската вяра, тогава той  не знае нищо за християнската 
вяра! За какво ви да ходете на църква, където пасторът дори не 
знае как да отиде в Рая? Намерете добра църква!

Чувствата могат да 
бъдат нашепвани от 

Сатаната.
Изгради своя 

вяра в Словото 
на Бога.

чувства
океан на емоции

мистични преживявания
гласове от небето

Kinikilabutan

Библия

Укоренявайте се във вярата си
В близко бъдеще дяволът ще започне да ви напада, 
опитвайки се да подкопава вярата ви в Христос (1-во Петър 
5:8; Ефесяни 6:16; Матей 13:3-23)
Това са някои от задачите му:
1.   Да посее семената на съмнението и отчаянието, за да открадне 
      радостта ви и сигурността в съществуването на вечен живот.
2.   Да ви въведе в заблуда, за да ви попречи да растете в познание  
      на истината, и
3.   Да ви попречи да разказвате за вярата си в Христос на други
      хора.

Да ви попречи да разказвате за вярата си в
на други хора.

Cе корени  във
 вярата си
  така, че да
    могат да
       издържат
         на
           огнените
            стрели
             на
             Лукавия.

Щит на вярата: Ефесяни 6:10-17
1.  Тъй като Евангелието е крайъгълен камък на 
християнската вяра, сатаната ще започне нападението 
си с опитване да внесе във вашето разбиране объркване  
за истинатa на Евангелието. За да устоите под натиск на 
нападките му, трябва да се вкорените в евангелската истина. 
За да постигнете това, точно сега трябва да вземете решение, 
че ще четете тази брошура всеки ден в продължение на един 
месец. Не спирайте да я четете всеки десет или петнадесет 
дни, дори ако сте я научили наизуст! И най-важното, не 
позволявайте на сатаната да ви пречи, убеждавайки ви, че 
„нямате време“ или имате по-важни дела. Това е вечната 
лъжа на сатаната. Не му вярвайте. (Матей 13:1-9, 19-23; 
8:21-22; Лука 10:38-42; 12:16-31; 14:16-20; Ефесяни 5:16)

В
Я
Р
А

Съмнение

Лъжа
Отчаяние



Благодарете на Бог всекидневно
Според Библията, много прекрасни неща щe ви се случaт 
в  момента, в който разберeтe Евангелието и повярвате в 
Христос като в свой Спасител.
è  YYou received a pardon for all the sins you will ever commit.  
(Romans 5:1)
è You received eternal life as a free gift.   (John 5:24, 10:28)
è You are assured of going to heaven.   (John 14:1-3)
è You became a child of God.  (John 1:12)
è You have a friend who understands what you are going
 through, and is there to help you in time of need.

(Hebrews 2:18, 4:15-16; Psalm 68:5)
В Евангелие от Лука 17:11-19 е написано за това как Исус изчисти десет 
прокажени и девет от тях радостни са отишли нататък по пътя си, без да 
спират, за да му благодарят! За да не последвате примера на тези десет 
неблагодарни прокажени, вие можете да изразите благодарността си 
на Бог за това какво е направил за вас той, като живеете така, както той 
повелява, като следвате заповедите му и постъпвате както казва думата 
му.  (Лука 7:40-43; 1-во Йоан 4:19; Йоан 14:21)

Сподели Евангелие
   Представете си, че както обикновено си вървите по улицата, 
без да подозирате нищо, и изведнъж  точно в този момент във 
вас лети работна кощница. Изведнъж при вас дотичва някакъв 
непознат  и ви отблъсква, за да ви спаси, но самият той загива. 
Умирайки пред очите ви, той с трепереща ръка вади от джоба си 
писмо и ви моли да го предадете на някого. Ще го предадете ли?
   Исус, който е умрял заради вашето спасение, ви остави такова 
писмо. Това писмо се казва Евангелие. „И той ви каза: идете по 
цял свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар“ Марк 16:15 
(гледайте също Матей 28:18-20; Деяния 1:8; Римляни 10:14-15) 
А вие как ще направите? Ще вземете ли писмото, което остави 
Исус и ще се опитате ли да изпълните молбата му?
   Ако да, тогава само питайте приятеля ви или познатия: 
«Обяснявал ли ви е някой въз основа на Библията как може да 
сте сигурни, че ще отидете в Рая?“ Ако ви кажат не, то само 
питайте: „А може ли аз да ви обясня за това?“ На мнозинството 
хора ще бъде интересно да разберат как те могат да знаят това 
със сигурност! Ако те са готови да ви изслушат, тогава просто 
седнете и споделете с тях какво е написано в тази брошура. Те 
ще ви бъдат безкрайно благодарни !
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За брошурата „Евангелие“
Днес, както в средствата за масова информация, така и сред 
църковните катедри се чуват различни Евангелия. Това ca 
или сантиментални повиквания, които подтикват изгубен 
грешник да „покани Исус в сърцето си“, или стряскащи 
призиви, изискващи от невярващия да се покае в греховете 
си. Не е удивително, че в подобна ситуация както вярващи, 
така и не- вярващи се объркват. Особено ако Евангелието е 
предствено в светлината на лъжовните Евангелия, които е 
чувал преди, и заради това не разбира спасяващата новина 
за Исус Христос. Заради това  брошурата „Евангелие“ е 
създадена не само за обяснение и илюстрация на такива 
съществени положения на вярата за спасението като 
заместваща смъртта на нашия Бог и учение за благодатта, 
но също така и  да ни покаже  съществуващите лъжеучения, 
които често се смесват с християнското Евангелие, и да 
ги поправи. За съставяне и редактиране на брошурата, в 
която в кратка и достъпна форма се обясняват повечето 
теологични въпроси, бяха нужни близо 5 години.  Днес ние 
не знаем друга такава брошура, която по-точно и по-ясно 
да представя Евангелието.

За автора
Рон Шей по време на службата в Група за подготовка 
на офицери от запаса на морския флот е завършил 
Университета на Виланов, специалност инженер  
електронни системи, ползвайки държавна образователна 
привилегия. Продължавайки да служи като офицер от 
морския флот на Съединените американски щати, той в 
продължение на четири години се е обучавал в Теологичната 
семинария на Далас, където е специализирал по литература 
на Новия завет и екзегетика и напълно преведе Новия завет 
от гръцки оригинал. Като завърши семинарията с отличие, 
той получи степента  кандидат на теологичните науки. 
По-късно той получи степентта доктор на юридическите 
науки в Калифорнийския университет в Гастингския колеж 
по право. Служил е като пастор в църквата в Нови Орлеан 
и Сан Франциско. Рон Шей е основател  и президент на 
„Движение за ясно Евангелие»



В кое място на човек ще бъде определено да проведе вечността, 
зависи от това как той ще постъпи с Христос; и затова няма нищо 
по-важно от това ясно да се проповядва на хората Евангелието. 
Това е задачата на тази брошура. Най-вече трябва да се отбележи 
обикновеното и, но в същото време щателно разяснение на въпрос 
за покаянието. Тази брошура ще окаже голяма помощ на всички, 
които желаят да доведат хората при Христос

Д-р. Куртис Хатсон
Президент и редактор на вестник „Мечът на Господ“

Отлично обяснение на думата „покайвам се“. Повечето 
хора смятат, че това означава да се откажеш от грях, а не да 
промениш мнението за това как човек да се спаси. Вие сте 
внесли значителен принос в тази област.  Не познавам друга 
такава брошура, която толкова добре да обяснява Евангелието.

Евангелието. Ърл Д. Радмахер, Кандидат на науките, 
Д-р на теологичните науки, Президент и професор по 
систематична теология на Западната семинария

По време, когато толкова често евангелийски призиви грешат 
с неточности, колко приятно е да се гледа Евангелие, което е 
изложено точно по този начин, както е показано в Библията, 
със същата чистота и сила. Тази брошура се явява истинcко 
откритие за тези, които се нуждаят от ясно изложено Евангелие, 
за да доведат хората при Христос.

 Джон Ф. Волвурд, Д-р. на теологичните науки
Ректор на Даласката теологична семинария

Движение за ясно Евангелие
Допълнително копие на брошурата на други езици може да поръчате, като посетите 

сайта ни в интернет
www.cleargospel.org
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