Т Р И СХ Е М А Т И ЧНИ И З Л О Ж Е НИ Я НА
Е В А НГ Е Л И Е Т О
1. РИМСКИЯТ ПЪТ КЪМ СПАСЕНИЕТО
Гл авният път към вз аимоотнош ение с Бога

Римският път – това е Божият план за спасение, заложен в посланието на Павел към римляните.
Следва колекция от пасажи, които изграждат добър и систематичен подход към евангелието на
благодатта от и чрез Исус Христос.
Римляни 1:20-21: „Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната
Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците
остават без извинение. Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му
благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи.“
Трябва да признаем Бог като Създател на всичко и да приемем нашата смирена позиция като Божие
творение.
Римляни 3:23: „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.”
Всички трябва да осъзнаем, че сме грешници и се нуждаем от прошка. Не заслужаваме Божията
благодат.
Римляни 5:8: „Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници,
Христос умря за нас.“
Чрез Христос Бог ни дарява начин да бъдем спасени от нашите грехове. Господ показва Своята любов
към нас като ни оставя потенциал за живот чрез смъртта на Своя Син, Исус Христос.
Римляни 6:23: „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса,
нашия Господ.“
Ако останем грешници, ще умрем. Но, ако приемем Исус като наш Господ и Спасител и се покаем от
греховете си, ще получим вечен живот.
Римляни 10:9-10: „Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето
си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава,
и с уста прави изповед и се спасява.“
Просто признай, че Исус Христос е Господ и повярвай със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите
и ще бъдеш спасен!
Римляни 10:13: „Защото „всеки, който призове Господното име, ще се спаси“.
Няма религиозни формули или ритуали – призови името на Господа и ще бъдеш спасен!
Римляни 11:36: „Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. Нему да бъде слава до векове.“
Реши в сърцето си да направиш Исус Христос Господ на своя живот днес.
Римският път: Готов ли си да приемеш Божия дар на спасението?
Ако истински вярваш в посланието на Римския път и искаш да приемеш Божия дар на спасението,
точно сега е от значение да се покаеш за греховете си и да посветиш остатъка от живота си на Исус
Христос. И отново: това не е ритуал, базиран на определени думи или молитви, а по-скоро решение на
свободна воля и искрена крачка, направена с вяра.

2. СВЪРЗВАЩА ДИАГРАМА:
М остът

БОЖИЯТА ЦЕЛ: МИР И ЖИВОТ
Бог те обича и иска да познаеш мира и живота – изобилен и вечен.




„И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос“– Римляни 5:1
„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“ – Йоан 3:16
„Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно.“ – Йоан 10:10

Защо повечето хора нямат този мир и изобилен живот, който Бог е планирал да притежаваме?
ПРОБЛЕМЪТ: НАШЕТО ОТДЕЛЯНЕ
Бог ни е създал по Свой собствен образ, за да имаме изобилен
живот. Не ни е направил роботи, които автоматично да Го обичат
и да Му се подчиняват. Бог ни е дал воля и свободен избор. Ние
избираме да не се покоряваме на Господ и да вървим по своя път.
Все още правим този избор днес. Резултатът е отделяне от Бога.
 „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от
Бога.” – Римляни 3:23
 „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен
живот в Христа Исуса, нашия Господ.“ Римляни 6:23
Хората се опитват по много начини да преодолеят тази пропаст
между тях и Бога…
 „Има път, който се вижда прав на човека,
Но краят му е пътища към смърт.“ – Притчи 14:12
 „Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви,
И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да
чува.“ – Исая 59:2
Мостовете не достигат до Бога… освен един.
БОЖИЯТ МОСТ: КРЪСТЪТ
Исус Христос умря на кръста и възкръсна от гроба.Той заплати наказанието за нашия грях и свърза
пропастта между Бога и хората.
 „Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и
човеците, човекът Христос Исус “ – 1 Тимотей 2:5
 „Защото и Христос един път пострада за греховете,
Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога“
 – 1 Петрово 3:18
 „Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато
още бяхме грешници, Христос умря за нас.“ – Римляни 5:8
Бог осигури единствения начин. Всеки човек трябва да направи избор.

НАШИЯТ ОТКЛИК: ПРИЕМАНЕТО НА ХРИСТОС
Трябва да вярваме на Исус Христо като на Господ и Спасител и да приемем Неговата лична покана.
 „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори
вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.“ –
Откровение 3:20
 „А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада,
сиреч, на тия, които вярват в Неговото име“ — Йоан 1:12
 „Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и
повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще
се спасиш.” — Римляни 10:9
Къде се намираш ти? Ще приемеш ли Исус Христос сега?
ТУК Е ПОСОЧЕНО КАК МОЖЕ ДА ПРИЕМЕШ ХРИСТОС:
• Признай своята нужда (Аз съм грешник).
• Бъди готов да се отречеш от греха си (покай се).
• Вярвай, че Исус Христос умря за теб на кръста и възкръсна от гроба.
• Чрез молитва покани Исус Христос да дойде и да поеме контрола над твоя живот чрез Святия Дух.
(Приеми Го като Господ и Спасител.)

3. ДВА НАЧИНА НА ЖИВОТ


Бог е любящият владетел на света. Той създаде света. Бог ни създаде да бъдем владетели на
този свят под Неговия контрол.
Първата част от християнското послание е, че Бог управлява света. За разлика от човешките
владетели, Господ винаги прави това, което е най-добро за Неговите поданици. Бог управлява света,
защото го е създал.
Също така Той е създал и нас. Бог сътвори хората и ги постави отговорни за света – да го
управляват, да се грижат за него, да са отговорни към него и да се наслаждават на цялата му
прелест и доброта. Господ определи човечеството да ръководи и да се грижи за света, но под
Неговата власт, почитайки Го и подчинявайки се на Неговите повеления.
Това звучи твърде идеалистично – Бог на небето, хората управляват света според Неговите
повеления и всичко е наред със земята. Обаче е очевидно, че нищо не наред : нито с нас, нито със
света.



Ние всички отхвърлихме владетеля (Бог) като се опитваме да ръководим живота си по наш
собствен начин без Него. Но се проваляме в опитите си да управляваме себе си, обществото и
света.
Тъжната истина е, че от самото начало мъжете и жените навсякъде по света отхвърлят Бога като
правят нещата по свой собствен начин. Всички го правим. Не ни харесва някой да ни нарежда какво
да правим или как да живеем, като най-малко искаме това да е Бог, затова Го игнорираме и не Му се
подчиняваме. Всички сме бунтовници, защото не живеем по Божиите стандарти. Предпочитаме да
следваме нашите собствени желания и да правим нещата по собствен начин, без Бог. Това
непокорно, самонадеяно отношение е наречено в Библията „грях“.
Проблемът е, че отхвърляйки Бога ние объркваме не само нашия живот, но и нашето общество и
света. Цялата планета е пълна с хора, склонни да правят неща, които са им угодни и да не следват
Божиите повеления. Всички ние се държим като малки богове със свои собствени корони,
състезаващи се един с друг. Резултатът е нещастие. Страданието и несправедливостта, които
виждаме около нас, се коренят в нашия бунт към Бога.



Господ няма да допусне да се бунтуваме вечно. Наказанието на Бога за непокорството е смърт
и осъждение.
Бог достатъчно много го е грижа за човечеството и затова възприема бунта ни на с ериозно. Той ни
призовава да вземем под внимание нашите действия, защото за Бог има значение, че се отнасяме с
Него и с другите хора лошо. С други думи, Той няма да остави бунта да продължи вечно.
Присъдата, която Бог ни определи, е напълно справедлива, защото Той ни дава
точно това, което поискахме. Въставайки срещу Бога, ние му казваме: „Махни се.
Не искам да ми казваш какво да правя. Остави ме сам.“ И точно това е, което Бог
прави. Неговото осъждение за бунтовниците е да се оттегли от тях, да ги
отдели от себе си завинаги. Но тъй като Господ е източникът на живота и на
всички добрини, да бъдем отлъчени от Него означава смърт и ад. Божията
присъда към непокорните е вечна смърт без Господ. Това е нещо ужасно – да
попаднем под Божието осъждение. Това е и перспективата, пред която всички
се изправяме лице в лице, защото сме виновни за бунта спрямо Бога.



Поради своята любов Бог изпрати своя Син на света: човекът Исус Христос. Исус винаги
живееше според Божията воля. Освен това, умирайки вместо нас, Той пое наказанието ни и
донесе прошка.

Заради своята голяма любов и великодушие Бог не ни остави да понесем последствията от
глупавия си бунт. Той направи нещо, за да ни спаси. Изпрати собствения си божествен Син на света
да стане човек – Исус от Назарет.
За разлика от нас, Исус не въстана срещу Бога. Той винаги живееше под Божието
ръководство. Винаги изпълняваше това, което Господ каже, и не заслужаваше смърт
или наказание. И все пак Исус умря. Библията прокънтява с невероятната вест, че
Исус умря като заместител вместо това да направят бунтовници като нас. Дългът,
който имахме към Бога, Исус го заплати като умря на нашето място. Той пое цялата
сила на Божията присъда върху себе си, за да може опрощението да е достъпно за
нас. Всичко това е незаслужено от наша страна. Това е щедър подарък от самото
начало до края.


Бог възкреси Исус за живот като управител на света. Исус победи смъртта и сега дарява нов
живот и ще се върне да съди.
Бог прие смъртта на Исус като откуп за нашите грехове и го възкреси от смъртта. Възкръсналият
Исус е това, което човечеството бе предопределено да бъде: Божият управник на света. Като Божий
управник Исус е посочен от Господ да съди света. Библията обещава един ден Той да се завърне, за
да ни призове да се отчетем за своите действия.
Междувременно Исус ни предлага нов живот: едновременно настоящ и вечен. Сега греховете ни
могат да бъдат простени чрез смъртта на Исус и можем да започнем на чисто с Бога , вече не като
бунтовници, а като Негови приятели. В този нов живот самият Бог идва да живее с нас чрез Своя
Дух. Можем да изпитаме радостта от едно ново взаимоотношение с Бога.
Нещо повече, когато сме опростени чрез Исусовата смърт може да сме сигурни, че когато Исус се
завърне, за да съди света, ние ще сме добре дошли при Него. Възкръсналият Исус ще ни дари с
вечен живот, не защото сме го заслужили, а защото Той умря вместо нас.



Два начина на живот: По нашия начин или по Божия нов начин
Можем да продължим нашето непокорство спрямо Бога и да се опитаме да управляваме живота с и
без Него. Тъжно, но това е вариантът, за който много хора упорстват.
Крайният резултат е, че Бог ни дава онова, което искаме и заслужаваме. Той ни осъжда заради
отхвърлянето на Неговото справедливо управление в животите ни. Не само трябва да се примирим
с неприятните последици от отричането от Бога тук и сега, но и да се изправим пред ужасяващата
перспектива за вечност, отделени от Него: без живот, любов или взаимоотношение.
За тези от нас, които са осъзнали безнадеждността на ситуацията, има надежда.
Ако се обърнем пак към Бога и помолим за милост, вярвайки в Исусовата смърт и
възкресение – всичко се променя. Бог очиства нашето досие. Той приема смъртта
на Исус като заплата за нашите грехове и напълно ни прощава. Бог излива Духа
Си в сърцата ни и ни гарантира нов живот, който превръща предишната смърт
във вечен живот. Вече не сме бунтовници, а част от Божието семейство: Негови
осиновени синове и дъщери. Сега живеем заедно с Исус като наш владетел.

