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Информация за Франсис Шейфър

Франсис  Шейфър  (1912-1984),  американски  теолог,
философ  и  презвитериански  пастор.  Получил  е  международно
признание за неговата дейност в областта на християнството и
културата. Автор е на повече от 20 книги, които са преведени на
много езици и са отпечатани в милионни тиражи в много страни
по света. Заедно с жена му Едит се преместват да живеят като
мисионери  в  Швейцария  през  1948  и  създават  в  Алпите
фондацията „L'Abri Fellowship“ - „Подслон“ - място за обсъждане
и изучаване на християнството и на Библейската истина,  което
впоследствие  отваря  клонове  и  на  други  места  по  света.
Посещавано е от много студенти и хора, които искат да разширят
знанието си за Христос и най-важното – да се научат да прилагат
в живота си учението на Христос и търсят отговори на важните
въпроси на нашата епоха.
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Въведение

от Удо Миделман,  президент на фондацията „L'Abri Fellowship“

Изследването на първите 8 глави на писмото на Павел до църквата в Рим, което държите в ръцете си,
принадлежи на най-ранните систематични изследвания на д-р Франсис Шейфър.  Тези изследвания са от
специално значение, защото те изразяват повечето от най-важните идеи и истини, които са в основата на
всички работи на д-р Шейфър и на съдържанието на книгите, които той е написал по-късно. Поради това
тези изследвания предоставят свежи проникновения в работата на д-р Шейфър, но и нещо много повече от
това – те ни помагат да видим вечното значение на Божието Слово за всяко ново поколение.

В  по-непосредствен  смисъл,  тези  изследвания  произлизат  от  личната  връзка  на  д-р  Шейфър  със
студентите и с обсъждането на важните теми на нашето време. Задълбочените обсъждания, в които всеки от
участниците споделя вижданията си и приема вижданията на другите, са много характерни за метода на
работа  на  д-р Шейфър във всичко,  което той правеше.  Поради това,  прозренията  на д-р Шейфър бяха
изработени по време на тези жив обмен на мнения, където бяха задавани искрени въпроси – независимо от
това колко са объркващи и озадачаващи, и на тях бяха давани честни и изпълнени със съчувствие отговори,
основаващи се на непроменимата истина на Библията.

Тези изучавания в началото бяха провеждани в един студентски апартамент в Лозана,  Швейцария
през  1960-те.  В  един  и  същи  ден  всяка  седмица  д-р  Шейфър  слизаше  от  планината,  за  да  участва  в
обсъждането сред студентите в университета, които се срещаха за да обядват в “Café Vieux Lausanne,” което
се намира само на няколко крачки от катедралата, построена през 12-я век. В тази катедрала, около 1526 г.,
френските  реформатори  противопоставяли  виждането  си  за  римокатолическата  църква  с  учението  на
Библията.  В  един  прочут  диспут  гражданите  на  Лозана  изслушали  и  двете  спорещи  страни,  и  после
гласували в подкрепа на учението на реформаторите. 

Техните гледни точки се основавали на Библията, освободени от изопачените традиции на Рим. Точно
до катедралата се намира старата Академия, където по-късно същите реформатори създали Университета.
Университетът  продължавал  да  е  на  там,  когато  Шейфър  давал  библейски  отговори  на  въпросите  в
намиращото се наблизо “Café Vieux Lausanne.”  Вечерта той преподавал в курс за изучаване на „Посланието
до римляните“ в апартамента на Сандра Ерлих, а след това бързал да хване последния влак и после –
автобус за  планината.  Харолд,  холандски студент по икономика и студенти от много националности се
присъствали в този вечерен курс. На оригиналният магнетофонен запис човек може да чуе „Харо,“ както го
наричали, да превежда разговора за един швейцарски студент и самият той често да задава въпроси. Марио
от Ел Салвадор, едно момиче от Южна Африка, един студент по изобразително изкуство, един чех, един
американец и моята съпруга Дебора  (Коментар: Която е третото от 4-те деца на семейството на Шейфър. Д.Пр.),
били някои от другите присъстващи, които всяка седмица прекарвали 2 часа в подробното изучаване на
Посланието до Римляните стих след стих. 

Д-р Шейфър винаги правел изучаванията да са интересни, като обяснявал практично посланията в
писмото на Павел, като отговори на интелектуалните въпроси от времето на Павел, както и в нашето време
и често пъти те били същите, които били обсъждани в миналото от атеистите и агностиците-студенти в
“Café Vieux Lausanne.” Защото в основата на проблемите на човешкото съществуване и свързаните с тях
въпроси почти няма никаква разлика между епохата на гръцката цивилизация и нашия 20-и век. Когато
оригинално  били  произнасяни,  тези  лекции  са  били  в  стил  на  свободно  обсъждане  между  лектора  и
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студентите, в който д-р Шейфър се представял отлично. Този текст беше редактиран за да бъдат премахнати
повторенията  и  коментарите  от  публиката,  но  е  запазен  стилът  и  съдържанието  на  оригиналните
магнетофонни записи.

Посланието  до  римляните  отговаря  на  основните  въпроси  на  човека  от  всяка  епоха,  свързани  с
неговия  произход,  с  проблема  на  моралния  Бог  и  злия  свят,  и  въпросите  за  значимото  и  истинско
човеколюбие.  По систематизиран начин Посланието до римляните засяга въпросите, които всеки мислещ
човек  си  задава  в  свят  като  нашия,  където  често  пъти  проблемите  са  разпознавани,  но  предлаганите
решения рядко стигат по истинския причинител на болестта. Шейфър посочваше, че доскоро Посланието
до римляните е било изучавано в юридическите университети в САЩ, с цел да се научат бъдещите юристи
как да представят и да защитават своята теза в публичен спор. Обсъжданият случай е създаден, за да бъде
направено едно фундаментално твърдение. Противоположните твърдения са разгледани едно след друго и
са опровергани.  Посланието до Римляните не е написан с цел читателят да прави „скок във вярата със
затворени  очи,“  а  представя  разбираема  обосновка  на  централното  твърдение:  „Аз  не  се  срамувам от
Евангелието,  понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва: първо за юдеина, а после и за
езичника. Защото в Евангелието е разкрита праведността от Бога, праведност, която е чрез вяра от
началото до края, така както е написано: Праведният чрез вяра ще живее“ (Рим.1:16-17 – мой превод).

Авторът Павел, ръководен и вдъхновяван от Божия Дух, говори за нашето отношение с Бога, давайки
истински отговори на истинските въпроси. Това, което мислим, че знаем за вселената, за човека, за смисъла
и за морала, се нуждае от постоянно хранене и поправяне. Без поправянето и порицанието, намиращи се в
Божието Слово, греховният човек ще наследи глупост във всички важни области на живота. Това винаги
започва от представата за Бога, в която хората вярват.

Шейфър  е  разбирал,  че  Посланието  до  римляните  е  цялостна  и  свършена  проповед  на  Павел,  и
прилича много на други проповеди, които той е представял, когато е проповядвал. След въведението следва
твърдение, а след това – обяснение на това твърдение. Ние виждаме това в Деян. 17, където Павел не успял
да завърши една подобна проповед в Атина. После той отишъл на юг в Коринт, където написал Посланието
до римляните. Във всеки град, който посещавал, Павел поучавал пълния цикъл на истината, обхващайки
основните  неща  по  един  завършен  и  обединяващ  начин.  Посланието  до  римляните  е  просто  същото
систематизирано учение, което Павел изпратил до църква, която той лично не познавал. Църквата в Рим
била  създадена  по  почти  същия  начин  като  църквата  в  Антиохия.  И  двете  църкви  започнали  чрез
свидетелства на вярващи, които присъствали в Йерусалим по време на събитията, описани в Деян. 2, където
3000 човека станали християни в денят на Петдесятница.

Корнилий, за който се разказва в Деян 10, започнал да вярва в Бога чрез разговори с вярващи хора.
Във всеки от тези случаи, създаването на църквата не е било резултат от работата на „професионални“
учители, а от свидетелстването на вярващите, които разказвали за вярата си пред невярващите. Посланието
до римляните се различава от всички други писма в Новия Завет по един важен признак.  Нито едно от
другите книги в Новия Завет не показва по такъв систематизиран начин учението на Евангелието . Всички
други писма са написани до църкви или хора, които са чували проповеди, когато апостолите лично са ги
посещавали.  Всички  други  писма  се  занимават  с  конкретни  проблеми,  с  конкретни  нужди  или  с
подозрителни практики. Те запознават вярващите с конкретни учения и предупреждават за опасностите,
пораждани от неща, за които авторът е чул, че се случват в църквата. 

Обаче в църквата в Рим никой от апостолите  не бил проповядвал и обяснявал цялостното учение на
Евангелието.  Следователно можем да кажем, че Посланието до римляните е обобщено изложение за това,
което ни казват Стария и Новия Завети относно нашата ситуация пред Бога и в заобикалящият ни свят.
Цялата  истина  е  обобщена  в  следните  основополагащи стихове:  „Аз  не  се  срамувам от Евангелието,
понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва: първо за юдеина, а после и за езичника.
Защото в Евангелието е разкрита праведността от Бога, праведност, която е чрез вяра от началото до
края, така както е написано: „Праведният чрез вяра ще живее “ (Рим.1:16-17 – мой превод). Останалата
част  на  писмото  представлява  разясняване  на  смисъла  на  тези  два  стиха:  защо  те  са  истина;  каква  е
дилемата;  какво  е  решението;  и  как  да  живеем  сега.  Павел  обявява,  че  няма  никаква  причина  да  се
срамуваме от християнството, нито интелектуално, нито като начин на живот, живян в покорство към Бога.

През  годините  след като д-р  Шейфър произнесъл тези  лекции и съпровождалите  ги обсъждания,
хиляди студенти са  изучавали аудио записи на  тези  негови лекции и  са  напрягали слуха  си  да  следят
направеният на живо запис в лекционната зала, поради което качеството на записа не е било много добро.
Те  били  магнетично  привличани  към  тези  записи,  защото  д-р  Шейфър  разяснявал  фундаменталните
ученията  на  Павел,  които  са  приложими  и  валидни  за  всяка  епоха  и  ги  разглеждал  в  светлината  на
фундаменталните въпроси на Човека.  Самият Шейфър често се  връщал при Посланието до римляните,
когато обсъждал интелектуалната измамливост на  съвременния живот.
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Това  е  подробно изучаване  на  стиховете  един  по  един.  Вплетени  в  изучаването има  указания  за
основните проблеми, с които трябва да се справя нашето поколение. Всеки човек, който се тревожи поради
предполагаемата липса на Бога или за верността на Бога и за Неговата морална правота, открива Бог в
Библията,  който  тъгува  заради  греховете  на  хората,  но  Който  не  е  отговорен  за  техния  грях.  Ние  се
изправяме лице в лице с Божият гняв, пораждан от нашия грях, както и с Неговото състрадание, тъй като
Той предоставя справедливост, спасение и бъдещо възстановяване чрез Христос. Всяка личност в Троицата
– освен че е обект на теологичен интерес – е интимно включена в нашето изкупление през цялата човешка
история. 

Същевременно е  интересно да  видим какво  голямо значение  отдава  Шейфър  на  греховността  на
човека, която провокира Божия гняв. Но въпреки това няма никакъв намек, че тази греховност унищожава
човечността и разумността на човека, който е създаден по образа на Бога. Бог не е автор на злото и злото не
смалява  задължението  на  Човека  да  търси  и  да  избира  Бога.  Шейфър  не  пада  в  капана  на  крайно
реформираните защитници на твърдението, че покварата е премахнала човечността от Човека, и по този
начин е освободила Човека от задължението да се покайва или да търси Бога. Също като Павел, Шейфър
умолява своя ближен да се поклони пред познаваемия Бог и да приеме „свършената работа на Христос“ за
неговото собствено спасение и за неговата собствена битка срещу злото в живота на християнина, както и
да има надежда за възкресение накрая и за справедливост  в Денят на Господа.

Човекът е пропаднал, но той не е нула, той не е без стойност.  Човекът има огромна цена, защото е
създаден по образа  на  Бога.  В  същото време обаче,  цялото ни същество  е  било трагично увредено от
Грехопадението, включително и нашата воля и интелект.

Тук е Бог, който воюва за нас. Няма никакво деспотично решение или тайнствена мистерия. Павел не
бяга от трудните въпроси.  Той им отговаря,  стъпквайки на фундамента на цялостната работа на Бога в
историята. Канейки хората да вярват в Бога – че Той съществува, че Той е личност и че Той е обещал Божие
решение на нашата вина заради греха в свършената работа на Исус Христос – Павел показва, че Бог е
Единственият, който е морално справедлив и Единственият, който ще оправдае онези, които вярват.

Глава 1

Въведение и темата в Рим 1:1-17

Посланието до римляните (по нататък ще го наричам Римляни) се подразделя на две ясно различими
части: Глави 1-8 и Глави 9-16.  През годините е имало задълбочен разговор сред християните дали има
връзка между тези две части. Някои хора намират такава връзка, но това не е важното нещо. И двете части
сами за себе си заслужават да бъдат изучавани. В това изучаване ние ще се занимаваме само с първата част,
Гл.1-8. 

В няколко книги от Библията има един или няколко стиха, в които е написана разглежданата тема и
това е много ясно видимо в Римляни. Ключът за разбирането на тази първа част на Римляни се намира в
Рим.1:16-17:  „Защото  не  се  срамувам от евангелието  на  Христос,   понеже то  е  Божията  сила  за
спасение на всеки, който вярва: първо за юдеина, а после и за гърка. Защото в евангелието е разкрита
праведността от Бога,  праведност, която е чрез вяра от началото до края,  така както е написано:
Праведният чрез вяра ще живее“ (мой превод). 

Помнейки  това  тематично  твърдение,  ние  ще  започнем  нашето  изследване  на  Римляните,  като
погледнем във встъпителните думи в Рим. 1:1-15. 

„Павел, слуга на Христос Исус, призован да бъде апостол, отделен да проповядва евангелието на
Бога“ ( Рим.1:1 – мой превод). 

Павел  са  оприличава  на  слуга  или  роб  на  Исус  Христос.  Той  казва  това  специално  и  с  голямо
внимание. Той пише на църквата в Рим, а Рим знае много неща за робите. Робството е било узаконено в
Римската империя. Светът е разбирал какво означава да бъдеш роб и Павел започва, обявявайки себе си, че
е роб на Христос.  Обаче има голяма разлика между робството в Римската империя и робството на Павел
към Христос. Робите в Римската империя са били роби не защото са искали да бъдат такива,    а защото са  
били принудени. Тежка желязна верига била прикрепена на врата на роба, която той не можел да свали от
себе си. Тя показвала, че той е роб дотогава, докато продължавал да е роб.

А робството на  Павел към Исус  Христос  било нещо много  по-различно.  Той е  роб не  защото е
принуден да бъде роб,   а защото иска да бъде роб  . Павел е имал желязна верига на врата си, не защото някой
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го е принудил да я носи,  а защото той я е държал там чрез пръстите на собствената си воля.  Ние също
трябва да възприемем това поведение, ако искаме да бъдем верни последователи на Бога.  Така, както робът
трябва „да желае“ волята на своя господар, така и нашата полезност за Исус зависи от нашето желание да
вършим волята на Бога. Ние не сме роботи.  По-скоро, поради любовта,  ние избираме да се върнем при
положението на покорната зависимост от Бога, в която Той ни е създал. Това може да изглежда неприятно
на някои хора, но като Божий създания, това „робство“ е единственото място на радост и единственото
място на ползата за Създателят от нашето съществуване. 

Павел е бил човек. И него го е боляло така, както би ни боляло и нас, ако бъдем бити и затваряни в
затвора  заради вярата  ни.  И него  го  е  боляло така,  както би ни боляло и  нас,  ако  бъдем хвърлени на
зверовете. Неговото корабокрушение е било точно толкова намокрящо и точно толкова ветровито, и точно
толкова  неудобно,  колкото би било и  за  нас.  Процедурата  на обезглавяването със  сигурност не  е  било
приятно да бъде очаквана. И Павел е можел да избегне всички тези неща,  просто като забрави за своето
робство. Следователно, когато Павел се представил по такъв начин, това не е било лицемерно набожно
твърдение.  По този начин той обявява централната тема на Римляните:  след като приемем Исус като наш
Спасител,   ние трябва да живеем за Него  .

...отделен да проповядва евангелието на Бога (Рим.1:1б). 
Като слуга на Христос, Павел е „отделен да проповядва евангелието.“ Отделянето винаги се състои от

две действия: отделяне ОТ едно нещо и отделяне ЗА друго нещо. Първото действие -  отделяне ОТ е лесно
разбираемо. Много неща могат да ни държат далече от Бога и е невъзможно да бъдем отделени   ЗА   Бога,  
освен ако не сме отделени от такива неща. Смисълът на това отделяне на Павел е, до края на живота си да
бъде отделен за Бога, за да проповядва евангелието („добрата новина за спасението“) на езичниците (т.е. на
неевреите).  Павел  бил  отделен от  нормалното удобство  на  живота,  като  женитбата  (1Кор.7:8).  Това  не
означава, че всеки християнин ще бъде призован да предпочете да не се жени, за да служи на Бога, но всеки
християни трябва да желае да направи това, ако е призован. Не всеки християнин ще бъде призован да умре
заради евангелието, но всеки християнин трябва да е готов да направи умре. Готовността, желанието – това
е най-важното в тези случаи.

Павел  е  наричал  себе  си  „слуга  на  Исус  Христос,“  но  после  говори  за  „евангелието  на  Бога.“
Евангелието се отнася за всичките три личности в Троицата. То е добрата новина (благата вест) на Троицата
към изгубения и пропаднал свят. Исус е Господ на нашето изкупление, но евангелието е добрата новина на
цялата Божествена същност, на Троицата.

(„което отнапред Той беше обещал чрез пророците Си в святите Писания“) (Рим.1:2)
Фразата е поставена в скоби, въпреки че всъщност няма никакво прекъсване на мисълта в първите 3

стиха, а ст. 2 е важен. Той изразява единството между Стария и Новия Завети, а това е тема, която постоянно
се подчертава в Библията. Павел казва, че Бог е обещал евангелието „отнапред,“ предварително, в святите
Писания. Колко по-рано Бог е дал това обещание? Рим. 16:20 ни дава указание: „А Бог на мира скоро ще
смаже  Сатана  под  краката  ви.“  Със  сигурност  това  се  отнася  за  Бит.  3:15,  където  се  казва,  че
„потомството“ на жената ще  смаже главата на змията. Исус Христос е потомството на жената (сравнете Бит.
3:15  с  Бит.  22:28  и  Гал.  3:16).  Исус  е  този,  който  е  смазал  главата  на  змията. И  още  нещо  -  чрез
оприличаването си с Исус,  ние очакваме Второто Идване и също ще смажем Сатаната под краката си .
Евангелието се връща назад буквално дотам, докъдето можем да стигнем и ние. Веднага щом човечеството
извършило грях в Райската градина, още преди да са изминали 24 часа, Бог обещал идването на Месията. И
човечеството очаква Второто Идване въз основа на свършената работа на Христос.

Често пъти хората се опитват да противопоставят един срещу друг Стария и Новия Завети. За тези
опити се говори в проповедите на Христос, в Деянията на Апостолите, в писмата на Павел и в другите
писма. Няма две послания, има само едно. Божиите хора в Стария Завет са очаквали Месията да се разкрие
напълно в Новия Завет. Павел е знаел, че в църквата в Рим има както юдеи, така и езичници, поради което е
било важно да им се напомни, че има само едно послание.

„За  Неговият Син Исус  Христос,  нашия Господ,  който беше  направен  от потомството на
Давид по плът, а беше обявен, че е Божий Син със сила, по духът на святост, чрез възкресението от
смъртта.“ (Рим. 1:3-4 – мой превод)

Павел показва както човешката, така и божествената страна в Превъплъщението. Той уверено вярвал
в божествеността на Христос, но факта, че Той наистина е бил божествен не променя факта, че освен това
Христос е бил истински човек, който произлиза от родословието на Давид. Тук отново се вижда, че Павел е
имал предвид своите еврейски читатели. Изключително важно за тях е било да се напомни, че Христос
наистина  е  бил  син  на  Давид,  защото  Стария  Завет  предрекъл  специално,  че  Месията  ще  бъде  от
родословието на Авраам и Давид.

...от потомството на Давид  по  плът...(Рим.  1:3б)  Очевидно,  чрез  изразът  „по плат“  Павел има
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предвид „човек.“ Той няма предвид греховното значение на тази дума, както ще видим по-късно в Рим. 7:5.
Павел не казва нищо за това, че Христос е потомък на Давид чрез Соломон, синът на Давид. Обещанието на
Бога към Давид е абсолютно безусловно: Той ще бъде прародител на Месията (2Ц. 7:16). Соломон е искал
да  получи  безусловно  обещание  от  Бога,  но  Божието  обещание  към  Соломон  е  било  условно.  Казано
накратко, Бог му казал: „Ако ти направиш това и това, тогава ти ще продължиш родословната линия“ (3Ц.
9:4-5).  Но Соломон не направил това и това,  не направили това и неговите потомци,  поради което Бог
отказал той да бъде включен в изпълнението на обещанието. Ако приеме родословието в евангелието на
Матей като отнасящо се за Йосиф и родословието в  евангелието на Лука като отнасящо се за Мария, тогава
човек установява, че Исус е потомък на Давид и от двете страни. Исус е потомък на Давид откъм страната
на Йосиф чрез Соломон, установяващ законно връзка с Давид. Но тъй като всъщност Исус е бил заченат от
Светия Дух чрез Мария, Исус е потомък чрез Натан, друг син на Давид, а не Соломон. По този начин както
безусловното обещание на Бога към Давид, така и условното Му обещание към Соломон са били изпълнени
до последната подробност.

Следователно, от човешката страна Христос е дошъл от Давид. Но той е бил нещо повече от човек.
Освен това, Той  „беше обявен, че е Божий Син със сила“ (1: 4 а). По-добре е тук думата „обявен“ да бъде
преведена като „определен.“  Определен означава сигурен.  Сигурно е,  че  Христос е Божият син.  Защо?
Поради специалната Му „сила“ (1:4).  За да вярват хората в Него, божествеността на Христос, трябва да е
доказуема.  Това  нещо,  което  със  сигурност  доказва,  че  Христос  е  Бог  е  било  възкресението (Му)  от
смъртта. (1:4).

Преди да разсъждаваме за възкресението, забележете, че Възкресението е било по духът на святост
(1:4). Духът на святостта може да бъде разбиран или като работа на Светия Дух или Самият Свети Дух. В
Новия Завет  са казани много неща за взаимоотношението на Исус Христос с Третата Личност в Троицата.
Резултатът от това взаимоотношение е святостта в живота на Христос. Павел навсякъде казва, че Христос е
бил  „потвърден  в  Духа“  (1Тим.  3:16).  Авторът  на  Евреи  казва,  че  Христос  „принесе  Себе  Си  без
недостатък на Бога...чрез вечния Дух“ (Евр. 9:14) и говори за Христос, който „в дните на плътта Си,
когато принесе със силен вик, и със сълзи молитвени и молби на Този, който можеше да Го избави от
смърт и  беше  чут поради  благоговението  Си...(Евр.  5:7).  Когато  бил  на  земята  като  истински  човек,
Христос действал чрез обвързването си към Светия Дух. И понеже Исус правел това, Бог Го чувал.

Исус бил обявен, че е Божият Син чрез  възкресението (Му)  от смъртта.  (1:4) Този израз може да
бъде  преведен  или  като  „възкресението  от  смъртта“  или  като  „възкресението  на  умрелите.“  Каква  е
разликата? „Възкресението от смъртта“ би означавало, че се отнася само за собственото възкресение на
Христос,  а „възкресението на умрелите“ би означавало, че се има предвид и нашето бъдещо възкресение.
По  който  и  от  тези  два  начини  да  бъде  направен  този  превод,  това  ще  е  достатъчно  да  докаже
божествеността на Христос – Той е определен да бъде, обявен е, че е Божият Син чрез чудният факт, че Той
беше съживен телесно от смъртта и това ще бъде бъдещето възкресение на християнина от смъртта.

„Чрез  когото  получихме  милост  и  апостолство,  за  подчинение  към  вярата  сред  всичките
народи, заради Неговото име: сред които сте и вие, призовани от Исус Христос“ (1:5-6) 

(Коментар: Смисълът на думата „апостол“ е „изпратен, пратеник, мисионер“ с цел да разпространява евангелието -
„добрата новина за спасението чрез Исус Христос“ сред  народите по света. Д.Пр.)

Павел и неговите колеги са получили милост и апостолство с една конкретна цел: „за подчинение към
вярата сред всичките народи, заради Неговото име.“ Мисията на  Павел не се ограничава да служи само
сред юдеите, а „сред всичките народи.“ Той ни отвежда до 1:7, където казва, че сега пише до Рим, столицата
на неговия познат свят. Сега той загърбва самия себе си и „ние“ в 1:5 и се обръща към онези, на които
пише:  „сред  които  сте  и  вие,  призовани  от  Исус  Христос.“  Те  са  християните,  както  юдеи,  така  и
езичници, които са създали църквата в Рим. Всички те имат място  „сред народите,“ до които Павел е бил
призован да достигне.

„До всички в Рим...“ (1:7а)
Сега ние виждаме църквата в Рим, която вероятно се е събирала в някакъв дом, църква, която може би

е  създадена  от  миряни,  а  не  от  някой  апостол.  Павел  не  е  ходил  в  Рим,  нито  пък  Петър,  въпреки
традиционното  твърдението  на  католическата  църква.  Ако  Петър  беше  посещавал  Рим,  щеше  да  е
невъобразимо Павел да не го спомене в това писмо.  Но въпреки това, църквата била там, църква, в която са
събрани юдеи и езичници, и то в столицата на Римската империя! И това не би трябва  да ни изненадва,
защото  църквата  в  Антиохия  в  Сирия,  може  би  най-голямата  сред  ранните  църкви,  която  е  изпратила
първите мисионери, също е била създадена от миряни (Деян. 11:19-20). Логично е да считаме, че същото
нещо се е случило и в Рим. Ако днес идете в Рим, можете да видите възстановеният в традиционното му
състояние дом на Присцила и Акила,  където са  се  провеждали събранията  на църквата.  За  мен това е
идеалът. Това е начинът, чрез който църквата би трябвало да продължава да функционира, ако на Святият

7



8

Дух му е било позволено да работи – където и да отидат християните, те разгласяват евангелието и малките
църкви поникват.

„До всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призовани...светии.“ (1:7а)
Вие ще забележите, че изпуснах думите да бъдат в тази фраза. Вариантът на превод на Библията KJV

(King James Version) е включил превода на тези думи в скоби, но те липсват в оригиналния гръцки текст; те
са  били  добавени  от  преводачите,  за  да  бъде  по-гладък  английският  текст.  Но  когато  го  четем  като
„призовани светии“ ние сме правени да осъзнаем факта, че тук, в Рим, в столицата на света, е имало хора,
които в очите на Бога са били светци. На първо място, това се дължи на пасивната работа на Исус, на
Неговото пасивно подчинение при поемането на наказанието заради нашите грехове. Но освен това, това се
основава  и  на  Неговото  активно  подчинение  при  съвършеното  спазване  на  закона  заради  нас.
Посредническата работа на Христос заради нас започнала с Неговото кръщение, когато започнало Неговото
публично служение. След този момент, каквото и да е правел Той, Той го е превел не само за Себе си,   но и  
заради нас.  Когато ние Го приеме като Спасител,    Неговото активно подчинение означава,  че ние имаме  
позитивна праведност с Бога. Нашата вина е изчезнала въз основа на Неговата свършена работа на кръста и
на Неговото пасивно подчинение. 

Но  освен  това  ние  сме  облечени  с  Неговата  съвършена  праведност,  основаваща  се  на  Неговото
активно подчинение. И тъй като това е така, ние, също като римляните, можем да бъдем призовани светци
още сега. По същият начин, Павел се обръща към християните в Ефес и Филипи, наричайки ги “светци“
(Еф. 5:3; Фил. 1:1). Текстът в Ефесяни е особено интересен: “А разврат и всякаква нечистота или алчност,
нека нито веднъж да не се споменават между вас, както подхожда на светии“ (мой превод). Това говори
за нещо доста по-различно от традиционната гледна точка на римо-католическата църква,  според която
светията е някакъв специален човек. Новия Завет учи, че ти си светец, веднага след като приемеш Христос
за твой Спасител. Христос е взел твоя грях и ти си облечен с Неговото съвършенство. Ако едно малко
момче облече балтона на баща си и закопчае копчетата му догоре, вие, които го гледате отстрани, няма да
видите нищо, освен балтона. По същият начин, когато Бог гледа към нас, Той не вижда нищо друго, освен
праведността на Исус Христос, която ни покрива. Но в Ефесяни Павел казва, че ти си светия и поради това
трябва да живееш като светия. По същият начин той казва навсякъде: „Ако живеем в Духа, нека и да ходим
в Духа“ (Гал. 5:25). Бъди такъв, какъвто си, когато Бог те гледа. Това е същината на антитезата на идеята за
спасението чрез дела.  Всичко зависи от свършената работа на Христос. Призивът към нас е да живеем,
придържайки  се  към  това,  което  вече  сме,  когато  Бог  ни  гледа  –  и  каквито  един  ден  в  историята  на
човечеството ще бъдем, при Второто Идване на Христос. Това е великият урок на Рим. 6, където Павел
обяснява смисъла на освещаването. Там ще научим повече за тази велика истина.

„Милост за вас и мир от Бога, нашия Отец и Господ Исус Христос. Първо, благодаря на моя Бог
чрез Исус Христос за всички вас, че за вашата вяра се говори по целия свят.“ (1:7б-8 – мой превод)

Новината  за  малката  църква  в  Рим  и  репутацията  на  тяхната  вяра  станала  известна  за  целия
християнски свят. Трябва да е било голямо окуражение, когато се разчуло, че в Рим, столицата на света, има
вярна църква, състояща се от юдеи и езичници.

„Понеже  Бог  ми  е  свидетел,  на  когото  служа  с  моя  дух  в  евангелието  на  Неговия  Син,  че
непрестанно ви споменавам в молитвите си; молейки се дано по някакъв начин най-после да имам
благоприятно пътуване с Божията воля сега да дойда при вас.“ (1:9-10 – мой превод)

В молитвата на Павел има три стъпки за римските вярващи: Той благодари на Бога за тях (1:8), после
се моли от тяхно име (1:9) и  после отправя специална молба: той да може да ги види скоро (1:10).

„Защото копнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба, за да бъдете до край утвърдени
и така да бъдем утешени заедно с вас чрез общата ни вяра – вашата и моята.“  (1:11-12– мой превод)

Павел не е бил сдържан или отстранен от хората, на които пише. Напротив, той копнее да бъде с тях.
Той  иска  те  да  бъдат  „утвърдени,“  подобно  на  желанието  на  Лука,  приятелят  му  Теофил  „да  знае
достоверността на онези неща, в които е бил поучаван“ (Лука 1:4). Павел знае, че такава зрялост носи
сладко и чудесно приятелство между самия него и римляните. Той очаква да получи благословия от тях,
както  и  той  да  ги  благослови.  Това  със  сигурност  винаги  се  случва  между  християните.  Когато
взаимоотношението е такова, каквото трябва да бъде,   благословиите текат и в двете посоки  .

„Сега не искам да ви държа в незнание, братя, че много пъти съм имал намерение да дойда при
вас, (но досега бях възпрепятстван)...“ (1:13а – мой превод).

Обученият читател трябва да е имал някои проблеми с превода King James и преводът на думата „let”
е  един  такъв  проблем.  Тя  означава  „възпрепятстван.“  Днешното  й  значение  е  точно  обратното.
Първоначалното  й  значение  „възпрепятстван“  се  е  запазило  само  в  тениса:  когато  топката  се  удари  в
мрежата, ние имаме “let ball,” което означава, че топката е била възпрепятствана и не е успяла да мине над
мрежата. Павел е бил „възпрепятстван“ в желанието си да посети Рим.
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„за да имам някой плод и между вас, както и сред другите езичници.“ (1:13б – мой превод)
Павел изразява желанието си да даде духовна дарба на римляните (1:11), но очаква от тях жетва на

духовен плод. Има два начина да се каже същото нещо: Дарбата е причината,   а плодът е резултата  . 
„Аз  съм  длъжник  както  на  гърците,  така  и  на  варварите,  както  на  умните,  така  и  на

глупавите.“ (1:14 – мой превод)
Павел счита себе си за длъжник както към образованите, така и към необразованите, към умните и

към глупавите. Това е един напълно различен манталитет в сравнение с манталитета на повечето християни.
Повечето християни считат,  че  правят нещо специално,  когато разказват  на другите за  евангелието.  Но
Павел разбира, че това свидетелстване не е нещо специално,  защото той е „длъжник“    (1:14) или „слуга“  
(1:1) на евангелието. И ние, като Павел, трябва да считаме, че сме длъжни да проповядваме евангелието на
всеки човек. Това е дълг, от който ние никога не можем да се изплъзнем. Щом сме в Него, ние никога не сме
неутрални или удобно разположени, защото сме длъжници, които трябва да проповядват евангелието. В
края на това въведение към Римляните, Павел стига до следния извод:

„и така, доколкото зависи от мен, аз съм готов да проповядвам евангелието и на вас, които сте в
Рим.“ (1:15 – мой превод)  

Той е готов да проповядва евангелието навсякъде, където Господ го отведе, независимо от цената,
която ще трябва да плати за това. Нямало никакво съмнение, че рано или късно Павел щял да бъде убит в
Рим, поради което, заради желанието му да проповядва там, той е платил висока цена. Но въпреки това, не е
имало друг начин да се проповядва евангелието на загубеният и умиращ свят. Когато предоставяте живота
си на Господа, ще трябва да платите цена.  „Павел, слуга...“ (1:1).  „Аз съм длъжник...“ (1:14).  „и така,
доколкото зависи от мен...“ (1:15). Ние не играем детски игрички.

„Защото не се срамувам от евангелието на Христос,  понеже то е Божията сила за спасение на
всеки,  който  вярва:  първо  за  юдеина,  а  после  и  за  гърка.  Защото  в  евангелието  е  разкрита
праведността от Бога, праведност, която е чрез вяра от началото до края, така както е написано:
Праведният чрез вяра ще живее“ (Рим.1:16-17 -мой превод).

С тези стихове започваме първата основна част от Рим. 1-8.  Тези глави всъщност са тълкувание на
смисъла  на   1:16-17.  Вие  никога  няма  да  надминете  нивото  на  казаното  в  тези  два  стиха.  1:1-15  е
въведението; 1:16-17 е темата; после  1:18—8:39 са разясненията и тълкуванията на тази тема. 

Павел „не се срамувал“ от евангелието. По-нататък той ще каже, че „надеждата не посрамва“ (5:5). И
в двата случая той използва една и съща гръцка дума, но с леко различни нюанси. След като сме приели
Христос като наш Спасител (в гл. 5), ние живеем с надежда, която няма да ни разочарова или да ни направи
да се срамуваме. Но даже от самото начало, няма нужда да бъдем интелектуално засрамени от или да бъдем
разочаровани в евангелието като система. Павел не говори на умствено недоразвити или примитивни хора.
Той е заобиколен от гръцкият и римският свят, с цялото му интелектуално разбиране, но  въпреки това той
не се срамува от това, за което се подготвя да говори.

Исус ни предупреждава  да не се  срамуваме от интелектуалното съдържание на Неговото учение.
(Лука 9:26).  Като че ли отговаряйки на Исус,  Павел казва:  „Аз се срамувам от евангелието.“ Той не се
срамувал, когато застанал в Ареопага в Атина (Деян. 17). Той не се срамувал, когато се противопоставил на
религиозните лидери по неговото време. Той не се срамувал, докато проповядвал затворен в Рим.  Така и
ние, заобиколени от нашия интелектуален свят,   не трябва и не е нужно да се срамуваме  .

Много сериозно нещо е да изпитваме срам от вярата си в Исус и в Неговото учение (Лука 9:26). В
последното си писмо до Тимоти, Павел ни напомня, че в това се включва да не се срамуваме заради тези
хора,  които наистина  защитават  Исус  и Неговото слово:  „Не се  срамувай да свидетелстваш за нашия
Господ,  нито за  мен,  Неговия  затворник“ (2Тим.1:8).  Ние  трябва  с  гордост  да  оприличаваме себе  и  с
всички,  които оприличават себе си с  Христос.  Павел дава за  пример Онисифор,  който „много пъти ме
ободряваше и не се засрами от оковите ми“ (2Тим.1:16).

Павел казва на Тимоти за  своите собствени страдания заради евангелието и заключава:  „Въпреки
това, аз не се срамувам: защото знам в Кого съм повярвал и съм убеден, че Той е способен да опази онова,
на което съм Му поверил до онзи ден.“ (2Тим.1:12). „Онзи ден“ е Второто Идване на Христос. Не трябва да
се срамуваме от вярата си в Христос докато сме живи (2Тим. 4:1) или докато Той се върне, не само когато
ситуацията е добра, а даже и когато евангелието не се ползва с добро име. И не трябва да се срамуваме да
живеем според изискванията на евангелието. Със сигурност такъв е бил случаят с Павел, когато той е писал
на Тимоти от затвора. Тогава не трябва да се срамуваме на практика да живеем според християнството, а не
само от интелектуалните идеи на неговото учение. В това нещо има заповед, това не е просто една случайна
мисъл. През целия си живот не трябва да се срамуваме от евангелието.

„Защото...евангелието на Христос...е Божията сила за спасение.“ (1:16 – мой превод)
Ние често пъти употребяваме думата  спасение,  все  едно че  тя  е  аналогична  на  оправдание.  Ние
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питаме:  „Вие  спасен  ли  сте?“,  когато  по-правилният  въпрос  би  трябвало  да  е  „Вие  оправдан  ли  сте?
Премахнат ли е вашия грях?“ Има библейски основания да използваме думата „спасен“ по този начин,
въпреки че когато Павел е искал да бъде прецизен, в такъв случай е използвал думата „оправдан.“ Когато
приемем Христос като наш Спасител,  ние сме оправдавани. Оправдаването се занимава с юридическия
проблем. То означава, че Бог обявява, че нашият грях е премахнат въз основа на свършената работа на Исус
Христос.  Но  нашето  спасение  е  много  по-обхватно  от  оправданието.  Спасението  включва  3  времена:
минало, настояще и бъдеще. Римляни 1-8 обхваща всичките тези три времена на спасението. Глави 1-4 се
занимават с миналият акт на спасението за християните, който е оправданието. Рим. 5:1 – 8:17 се занимава
със сегашната страна, която е освещаването. После, накратко, но по много поразителен начин, Рим. 8:18-39
говори за бъдещата страна на спасението, която е  прославата. Спасението включва в себе си всичко това,
въз основата на свършената работа на Христос.  

„...понеже то е Божията сила за спасение.“ (1:16 – мой превод)
Буквално преведено от гръцки, евангелието е  Божият dunamis – здравина, сила, способност, то е

Неговият  динамит,  чрез  който  Той  осъществява  спасението,  всичко  включено  в  него:  оправданието
премахва вината, освещаването в сегашния живот и при Второто Идване – прославата.

„...Божията сила за спасение на всеки, който вярва: първо за юдеина, а после и за гърка. (1:16б –
мой превод)

Следващите  думи  на  Павел  за  тази  представа  за  спасението  са  много  всеобхватни,  но  и  много
ограничени.  Те  са  много всеобхватни:  „...на всеки...  първо за  юдеина,  а  после  и  за  гърка.“  Юдеите  са
считали, че спасението се отнася единствено за тях. Павел подчертава, че това не е така . Той казва, че
спасението се отнася за езичниците, както и за юдеите. Но това би било само една представа за нас да
кажем, че спасението се отнася както за юдеите, така и за езичниците. Това е един напълно отворен кръг.
Целият свят, хората с всички цветове на кожата, хората от всички националности – вратата за спасението е
отворена за всички тях.  Кръгът на спасението е толкова голям, колкото човек може да си го представи. В
него се включва цялото население на света, от всички епохи. То е тотално всеобщо. То е силата на Бога да
спасява - за всеки. По-рано Павел говори за гърците и за варварите (1:14), имайки предвид както обучените,
така и неуките. Кръгът на спасението е голям толкова, колкото много сме ние, хората. Той обхваща целия
свят. Образованите, необразованите, юдеите, езичниците; където и да намерите човек, кръгът на спасението
е толкова голям, че и той да може да влезе в него.

Павел казва, че евангелието е  „първо за юдеина“ и разбра се, неговият обичай е бил, както се вижда в
Деяние на Апостолите, че той първо е проповядвал в синагогите, а после, когато юдеите го изгонвали, той
отивал при езичниците. Днес за нещастие, християните често пъти просто оставят еврейското общество
само. Даже ако не се придържаме към примера на Павел и първо да отиваме при евреите, ние със сигурност
не трябва ги да оставяме за най-накрая или изобщо да ги пренебрегваме.

Кръгът  на  спасението  е  огромен,  но  същевременно  е  много  малък.  Има  едно  ограничение:  ...за
спасение на  всеки, който вярва.“ Кръгът е обширен колкото света,  но включва само онези, които вярват.
Всеки отделен човек има право да избере дали да приеме или да отхвърли евангелието. 

Евангелието е силата на Бога за това пълно спасение на всички, които вярват,  че на тях се полага
активното и пасивно подчинение на Христос. Но това е ограничено само до онези, които вярват.

„Защото в евангелието е разкрита праведността от Бога, праведност, която е чрез вяра от
началото до края, така както е написано: Праведният чрез вяра ще живее.“ (Рим.1:17 -мой превод).

Това  ни отвежда по-нататък за  да  видим,  че  спасението включва  в  себе  си  и  нещо друго,  освен
оправданието. Ние сме оправдавани чрез вяра, но в същото време ние трябва да живеем в настоящето чрез
същата вяра – не само относно финансовото ни положение, но и във всички области на живота. Мартин
Лутер обявявал оправдаването единствено чрез вяра и разбира се, това се твърди навсякъде в Библията и е
включено в това, което Павел казва тук. Но той отива и по-нататък: След като бъдем оправдани чрез вяра,
ние трябва да живеем чрез вяра. Това е втората страна на спасението, нашето освещаване, което Павел ще
обясни в Рим.5:1-8:17.

„Праведният чрез вяра ще живее“ е цитат от Ав.2:4 в Стария Завет и се среща на други 2 места в
Новия Завет (Гал. 3:11; Евр. 10:38). Както видяхме в Рим.1:2, има единство в посланието на Стария и на
Новия Завети. В Библията няма две религии, няма два начини за спасението  ,   има само един  . В Ав. 2:4 се
казва: „Ето, душата му, която се надигна, не е праведна в него: а праведният ще живее чрез вярата си“
(мой превод). Авакум противопоставя човекът, чиято душа „се надига“ въз основа на добрите му дела с друг
човек, който живее „чрез вяра.“ Павел прави същото противопоставяне. Това не е само противопоставяне на
ставането на християнин чрез вяра, а не чрез морален живот или религиозни дела; това се отнася и към
сегашната представа за спасението. Човекът, който очаква да бъде спасен въз основата на своята собствена
праведност, ще очаква вечно. По същият начин, ако чакаме да израстваме духовно въз основата на нашите
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собствени горделиви усилия, няма да имаме никакво духовно израстване. „Праведният чрез вяра ще живее.“
Започвайки в 4:17 и специално в гл.5 и по-нататък, животът и смъртта ще станат основни думи. Павел

постоянно ще прави сравнение между това да бъдеш умрял и да бъдеш жив. И въпреки, че той всъщност не
е започнал да разглежда тази тема дотогава, тя е в сърцевината на това, което поучава във встъпителните
стихове. Вече видяхме фразата „възкресението  от смъртта.“ (1:4)

Ако, както предложихме, тази фраза бъде преведена „възкресението   от смъртта,“ тогава Павел
разсъждава, имайки предвид нашето завършено спасение – целият живот, който е наш в Исус Христос. Ние
трябва „да живеем чрез вяра“   сега  . В гл.5 и 6 Павел ще разгледа подробно това в призива към пълнота на
живота въз основата на кръвта на Христос, чрез вяра, сега.

Това не е просто да бъдем оправдани, а е нещо много повече от това.

Глава 2

Човекът, който няма Библия: Виновен – Рим.1:18-2:16

“Защото Божият гняв е открит от небето против всяко безбожие и греховност на хората,
които скриват истината с неправедност“ (Рим.1:18 – мой превод).

Когато Павел казва, че евангелието  „е Божията сила за спасение“ (1:16), неспасеният човек може да
попита: „Защо имам нужда от спасение?“ Мартин Лутер казал, че всъщност евангелието включва в себе си
както „добрата новина,“ така и законът:  няма никаква нужда да казваме на хората,  че те задължително
трябва да бъдат спасени, докато те не почувстват, че се нуждая от спасение (а това е нужда, която законът
разкрива). Християнството учение и в Стария, и в Новия Завети е   уникално и     единствено   в подчертаването  
на нуждата от спасение. Другите религии подчертават, че човек има нужда от водач или от друг вид помощ,
за да го научи как да живее или как да умре. Но другите религии не подчертават нуждата от спасение от
греха. Нашият проблем не е свързан със свръхестественото,   а е свързан с морала  . 

В 1:18 Павел започва да обяснява защо всички хора имат нужда от Спасител. Първо той обяснява, че
тази нужда се отнася за езичниците (1:18-2:16), после, че тази нужда се отнася за юдеите (2:17-3:8) и накрая
– че тя се отнася за цялото човечество, както за юдеите, така и за езичниците (3:9-3:20). Искам да опиша
това по следния начин: Павел говори първо на човекът, който няма Библия, после – на човекът, който има
Библия. Това, в края на краищата, е била разликата между юдеите и езичниците по времето на Павел и тези
две категории хора със сигурност ще ни помогнат да прилагаме днес ученията на Павел в нашия свят.

Защо всеки човек има нужда от Спасител?
На езичникът (т.е. за човекът, който няма Библия) и пита: „Защо имам нужда от спасение?“ Павел

отговаря със 1:18:  “Защото Божият гняв е открит от небето против всяко безбожие и греховност на
хората, които прикриват истината с неправедност!“ Ти ще понесеш Божият гняв – ето заради това имаш
нужда от спасение. Човечеството се нужда от истинско спасение. Ние не се нуждаем от духовен наставник
или от вдъхновяващият пример на някои мъченик. Нуждаем се от истински Спасител, защото се намираме
под съвсем реалната опасност да понесем Божия гняв. Споменавайки за Божия гняв, Павел  ни запознава с
първата  ключова  дума  в  християнският  речник:  вината.  Той  обяснява  вината  в  1:18—3:20.  После,  ще
разгледа в 3:20-4:25 втората християнска ключова дума – заместването, т.е. заместващата смърт на Христос
заради нашите грехове. 

Хората от другите религии нямат никаква представа за християнската значимостта на тези две думи.
Ние се нуждаем от спасение,  защото сме заплашени да понесем Божия гняв.  Нуждаем се от спасение,
защото сме виновни. Този Божий гняв ще дойде, за да изпълни присъдата при Второто Идване на Исус (2:5).
Второто Идване в бъдещето е нашата фокусна точка по същият начин, по който се връщаме в миналото до
денят, в който Исус е умрял.  Това е аналогия на Господната вечеря с нейното подчертаване на смъртта на
Христос в миналото   и нейния поглед напред към денят, когато Той ще дойде отново  . 

Има и друг въпрос, който неспасеният човек може да зададе. Той е бил задаван във всяко поколение,
въпреки че той никога не е звучал по-силно, отколкото в нашето поколение: „Ако Бог ме е създал, защо сега
аз съм заплашен от Неговия гняв? Ако Той ме е създал такъв, какъвто съм, как може Той да счита, че аз съм
виновен? Той не е ли несправедлив, след като прави това? Откъде дойде злото? Бог е несправедлив, ако Той
ни е създал такива, каквито сме, а сега обявява, че ние сме виновни.“

Това  ни връща директно до думите  на Библейското учение  за  историята  на Грехопадението.  Ако
премахнем  описанието  на  Грехопадението  в  Битие  ,  ние  ще  загубим  всички  контакти  с  християнското  
послание.  Без  този  отговор  за  произхода  на  злото,  Римляни  ще  изгуби  всякакъв  смисъл  и  смъртта  на
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Христос няма да има никакво значение. 
Защо би трябвало Бог да ни държи под заплахата да понесем Неговия гняв, ако Той ни е направил

такива, каквито сме? Ако Той ни е направил да бъдем високи 120 см, защо би трябвало Той да ни съди
заради това, че не сме високи 180 см? Павел отговаря на този въпрос:

„Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, е изявено в тях (на тези, които са без Библия);
защото Бог го показа в тях.“ (1:19 – мой превод)

Това, което се знае за Бога е очевидно, даже за човека, който няма Библия – защото Бог е показал това
на тях.  Преди всичко друго,  Той е  показал това чрез тяхната  съвест,  както Павел обяснява по-нататък:
„Което  показва  работата  на  закона,  написан  в  сърцата  им,  тяхната  съвест  също  свидетелства  и
техните мисли или ги осъждат, или ги оправдават“ (2:15 – мой превод). Всеки човек има съвест. Павел ще
говори по-нататък за Грехопадението на Адам и Ева, но сега започва с разясняването на положението на
читателят, който не е християнин и не е евреин,  изгубеният мъж или жена. Той се отнася към отделния
човек като към важна личност. Той говори на всеки мъж или жена, заставайки пред тях в римския свят или
към отделният мъж или жена, които четат неговите думи в 20-я век.  И той казва на този човек: „Ти питаш
защо ще понесеш Божия гняв, но я се погледни! Имаш ли съвест? Не знаеш ли много добре, че ти не си
такъв човек,  какъвто трябва  да бъдеш?“  Павел не позволява разсейването в безкрайни спорове.  Той се
придържа към нивото на отделният и значим човек.

Той казва на невярващият езичник: „Въпреки, че никога не си виждал Библия,  ти имаш съвест и
знаеш, че ти си опетнявал съвестта си. Ти не си машина. Ти не си робот. Ти не си животно. Не можеш да се
оправдаваш чрез животинска психология. Ти знаеш, че имаш съвест и знаеш, че си я опетнил.“

„Понеже  от  сътворението  на  света  невидимите  неща  в  Него  са  ясно  видими  и  са  били
разбирани чрез нещата, което са направени, даже Неговата вечна сила и божественост; така че те
(хората) са без извинение“(1:20 – мой превод).  

Невярващият  не  само  има  съвест,  той  би  трябвало  да  знае,  че  има  Бог    просто  като  наблюдава  
удивителното  творение  навсякъде  около  себе  си.  Той  не  живее  в  тъмна  пещера.   Той  може  да  вижда
творението около себе си и със сигурност се е удивлявал откъде е дошло всичко това. Но въпреки това,
хората  предпочитат  да  вярват  в  гигантската  лъжа,  че  всички  тези  неща  всъщност  са  нищо,  вместо  да
повярват в  реалността,  че  има Бог.  Библията многократно подчертава,  че  творението е  свидетелство за
наличието  на  Бог.  Както  е  казал  псалмистът:  „Небесата  разказват  за  славата  Божия  и  просторът
известява  делото на ръцете Му.  Ден  на  ден  казва  слово;  и  нощ на нощ изявява знание“  (Пс.  19:1-2).
Забележете, че творението разкрива тъкмо познанието. Както показва Павел, творението разкрива познание
за разумна личност,  която е сътворила света – човек не може да отрече нейната мъдрост,  въпреки че е
бунтовник. „Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им“ (Пс.19:3). Има един глас, който се чува, където
и да живее човека, независимо дали има или няма Библия.  Това е гласът на творението. А творението не
говори на пръчките и на камъните, не говори на животните, не говори на машините, творението говори на
разумното създание, което е бунтовник против Създателят, даже когато то все още е мислещо същество. На
оригиналният език, на който е написан, Пс. 19:3 казва: „Няма никакво говорене нито език, без техния глас
да не бъде чут.“ Това не е гладък английски, но смисълът е, че човек просто   с усета си разбира   това, което е  
казано. Казаното идва като огромна тежест срещу вас. „Няма никакво говорене, нито език, без техния глас
да бъде чут.“

Павел  цитирал  от  този  псалм  в  Рим.  10:18  и  изразил  подобни  мисли  за  свидетелстването  на
творението за Бога, когато говорил в Листра: „Въпреки това, Той не е оставил Себе си без свидетелство,
като е правил добро и ни е давал дъжд от небето и плодоносни сезони, пълнейки сърцата ни с храна и
веселие“ (Деян. 14:17 – мой превод). Тук Павел не се фокусира толкова в сътворението като минало събитие,
а в творението като сегашно добро нещо, предоставено ни от Бога. По подобен начин Исус говори за дъжд,
който  вали  върху  праведните  и  неправедните  (Мат.  5:45).  Павел  призовава  невярващите  не  само  въз
основата на свидетелството на сътворението като минало събитие, но и въз основата на свидетелството на
сътворение, което ги облива със слънчевата светлина и напоява нивите им с дъжд и роса.  Много често
християните спорят интелектуално относно съществуването на Бог, използвайки доводи, като нуждата от
първопричина и този довод е съществен;  но истината е много по-дълбока от  това.  Истината не е само в
това,  че  нашия  свят  има  първопричина,  но  и  че  ние  сме  заобиколени  от  добрите  неща  на  Бога.  Той
задоволява всяка човешка нужда и това трябва да е предостатъчно свидетелство за Неговото съществуване. 

Павел ясно казва, че въпреки, че човечеството е отделено от Бога поради Грехопадението, човекът все
пак е  морално и разсъждаващо същество.  Той не е  лишен от човешката  си същност.  Той все  още има
съзнание  (1:19) и все още може да оценява чудото на сътворението около себе си (1:20). Той не е станал
машина, въпреки че той може да избере да гледа на себе си като на машина, вместо да признае наличието на
Твореца. Една книга за холандския художник Ван Гог твърди, че от времето на пристигането му в Париж до
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момента на неговото самоубийство,  неговите автопортрети стават все по-малко и по-малко човешки. Но
Грехопадението не е спряло Ван Гог или който и да е друг човек да бъде човешко същество. 

Всеки човек все още е носител на образа на Бога и ние можем да говорим на него за евангелието. Той
все още е личност, въпреки че той убива човешкото в себе си. Ако вследствие от Грехопадението мъжете и
жените не са нищо повече от машини, те нямаше да бъдат виновни пред Бога. Но все пак, независимо дали
в този живот или в ада, човека продължава да бъде разсъждаващо и морално създание. Той никога не се
превръща в машина.

Ние  се  удивляваме  на  чудесните  неща,  които  грешните  хора  могат  да  правят  –  в  изкуството,  в
творчеството,  в  технологията  –  даже  когато  се  бунтуват  против  Бога.  И  въпреки  това,  понеже  те
продължават да са хора и да разсъждават, те са осъдени и понасят Божия гняв. Те могат да си извадят
заключение  (че  има  Бог)  от  това,  което виждат в  света  около тях,  но  те  не  го  правят.  Това  е  тяхното
осъждане. Бог не е просто недоволен от тях. Това, което ги разделя от Бога не просто някаква мъгла. Те са
изложени на Божия гняв,   защото са виновни  .  В 20-я век цялата ни представа е, че хората са отчуждени от
Бога...ако има Бог. Но гледната точка на Павел е много по-различна:  понеже хората са виновни, Бог ги
държи изложени на реалната опасност от Неговия гняв.   Поради това човека се нуждае от Спасител  .

Павел ще трябва да измине дълъг път – от 1:18 до 3:20 – за да обясни на гърците и на римляните, а
после и на юдеите, а после и най-общо - на човечеството, че те са изложени на опасността да понесат Божия
гняв и имат нужда да бъдат спасени; След това ще му трябват само няколко стиха, за да им обясни как да
биват спасени (3:21-30). След като човек знае, че се нуждае от Спасител, няма нужда от много думи, за да
му се каже, че има Спасител. Те бързо ще признаят, че се нуждаят от водач, че се нуждаят от помощ, че се
нуждаят от по-голяма техническа опитност. Но Павел ги предупреждава да разберат, че те се нуждаят от
Спасител.

„Защото, когато познаха Бога, те не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; а станаха
безплодни в техните фантазии и тяхното глупаво сърце се помрачи“ (1:21 – мой превод).

Тогава човекът без Библия може да попита: „Ако всичко това е истина, защо сме в бъркотията, в която
сме? Какво се случи?“ От  1:21 до 1:31 Павел обяснява какво се е случило. По-нататък той говори ясно и
фокусирано върху Грехопадението на Адам и Ева (5:12-21), но в настоящата глава той има предвид както
първото  историческо Грехопадение, така и множеството „грехопадения,“ които се случват отново и отново
в историята, в живота на всеки мъж и жена от всяко поколение.

Вие  можете  да  мислите  за  Грехопадението  по  3  различни  начини.  Първо  е  имало  рай-ранното
Грехопадение на човечеството, което се намира в основата на обяснението, защо хората тук и по цял свят не
познават истинския Бог. Освен тома можете да мислите за Грехопадението от гледна точка на народите,
които през човешката история са познавали истината, но после са се отделили от нея. Ако преди 60 години
се намирахте на Трафалгарския площад или в Кръгът на Колумб   (  Коментар  : Първото в Лондон, а второто – в Ню  
Йорк.  Д.Пр.  ) и попитате 1000 души какво е евангелието,    повечето от тях щяха да ви отговорят правилно.  
Може би не всеки от тях го е приел, но въпреки това той щеше да ви каже какво е евангелието. Но ако сега
застанете на Трафалгарския площад, или  в Кръгът на Колумб, или пред Университета за изобразителните
изкуства  в  Чикаго  и  попитате  1000  души  какво  е  евангелието,    много  малко  хора  биха  ви  отговорили  
правилно. Миналите поколения са имали много повече знание за християнството. Днес ние живеем в пост-
християнски свят.

Трето, възможно е хората да преминат през този кръг – да познаят истината и после целенасочено да
се отдалечат от нея.  Винаги съм се удивлявал на огромният брой прочути хора, които са били родени и
възпитани в семействата на свещеници и мисионери, които са познавали евангелието,   но въпреки това, по-  
късно, обмислено са се отделили от него. Следователно, отделният човек може да отпадне и да обърне гръб
на истината. Връщайки се в миналото можем да видим цели култури, които са обърнали гръб на истината. В
началото се намира първото Грехопадение. Павел има предвид и трите варианти.

И така, защо сме в бъркотията? Какво се случи? Павел започва отговора си, говорейки за времето,
когато човечеството „познавало Бога. “Разбира се, това е абсолютно вярно, когато те живеели в Райската
Градина.   Адам  и  Ева  познавали  Бога  и  общували  с  Него.  По  подобен  начин,  имало  е  време,  когато
европейската и американската култура е познавала Бога. Разглеждайки по същият начин отделните хора,
има голям брой невярващи, които като деца са получили познание за Бога. Така че,  когато човекът без
Библия пита: „Защо съм изложен на Божия гняв? Как се случи това?“, Павел започва, казвайки, че или те
самите, или някой друг от предците им е познавал Бога. Невярващите не са просто камъни, разпръснати по
света. Всички те са дошли от някой друг, който е познавал Бога и после обмислено се е отдалечил от Него –
даже и ако в техния случай този някой е бил Адам. Вие не започвате с незнание. Накрая можете да намерите
незнанието, но вие не започвате с незнание. Вие сте потомък на мъже и жени, които са познавали Бога.

„Защото, когато познаха Бога, те не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха...(1:21а – мой
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превод).
Обаче тези хора, които са познавали Бога – Адам и Ева или техните потомци, или самите ние - са

избрали да не Го прославят като Бог, и да не Му благодарят като Бог. Философите, които не са християни, не
са станали известни поради техният интелектуален призив,  а  защото хората избрали да се  разбунтуват
против Бога. Те се разбунтували и отказали да прославят и да благодарят на Бога като Създател. Чак след
това те потърсили логично основание за техния бунт в мистериите или в обещанията на други религии.

...а станаха безплодни в техните фантазии и тяхното глупаво сърце се помрачи“ (1:21б – мой
превод).

Когато хората откажат да благодарят на Бога и да Го прославят, техните сърца и въображения стават
мрачни и безплодни. Това не е суетата на момиче, което прекарва по 2 часа пред огледалото, решейки косата
си.  Това е суетата на  създанието, което не иска да бъде създание,  а самото то иска да бъде създателят на
центъра на вселената. Тази суета, кара хората да „стават глупаци“(1:22). Те стават пълни глупаци, които не
разбират нито самите себе си, нито вселената, в която живеят. Това е причината, поради която много хора в
20-я век не виждат разлика между себе си и машините. Те заявяват, че са мъдри (1:22), в смисъла, че считат,
че самите те са центъра, около който се върти всичко на света.  Това не е истинската мъдрост на ученият,
истинското умение на художникът, а е суетата на глупакът, който се намира на погрешно място.

Псалмистът казва: „Глупакът каза в сърцето си: Няма Бог“ (Пс. 14:1 – мой превод). Това е вярно в
два смисъла: Човек би бил глупак, ако каже, че няма Бог;  но след като вече е казал това, той става пълен
глупак. Грехопадението на човечеството не е било същото като падането на човек, защото се е препънал в
бордюра или в нещо друго. Хората са в бъркотията, в която се намират, защото те обмислено избраха да се
разбунтуват против Бога и вследствие на това станаха пълни глупаци.

Откъм позитивната страна, ние четем в Псалмите какво се случва, когато хората изберат да се върнат
при Бога: „Всички краища на земята ще си спомнят и ще се обърнат към Господа: и всички родове на
народите ще се поклонят пред Теб...неговото потомство ще му слугува; то ще бъде държано отговорно
пред Господа за поколението. Те ще дойдат и ще обявят Неговата праведност на хората,  които ще
бъдат родени“ (Пс. 22:27, 30-31 – мой превод). Онези, които се върнат при Бога,   се превръщат в тези, които  
не са глупаци. Те стават Божите хора. Те се връщат при мястото, за което човечеството в началото е било
създадено.

Павел засяга същата тема в Еф.4:17-18:  „  И така,  това ви казвам и свидетелствам в  името на
Господа: вие да не постъпвате вече така, както постъпват и другите езичници в суетата на техния ум, с
помрачената им способност за разбиране, понеже са отчуждени от живота на Бога чрез невежеството,
което  е  в  тях,  поради  слепотата и  (закоравяването)  на  сърцето  им“  (мой  превод).  Когато  приемем
Христос като наш Спасител, ние се връщаме като семе на Бога. И тук Павел се обръща към християните и
казва:  „Вижте,  вие  бяхте  в  тази  суета  (същата  тема  той  е  използвал  и  в  Римляни),  но   сега  станахте
освободен дял от човечеството, вие сте това човечество, което се връща при целта, заради която то е било
създадено. Следователно, не живейте в суетата – не се връщайте на пътя на гледането към нещата, по който
върви света. Не поставяйте отново себе си в центъра на вселена. Вместо да правите това, в мисленето си и в
живота си дръжте Бога в центъра на Неговата вселена и намерете смисъла на своето съществуване, което е
съобразено с  Него.“  Вие  сте  „семето“ на Бога,  поради свършената работа на  Христос и  повече  не  сте
„глупаци“ относно Бога, относно самата вселена или относно целта на вашия собствен живот.

Тъй като сме като онези, които са спасени от суетата на този бунт против Бога, ние имаме послание
към онези хора, които все още са бунтовници: „И понеже светът чрез своята мъдрост не позна Бога в
Божията мъдрост,  Бог  благоволи  да  спасява  вярващите  чрез  глупостта на  това,  което  проповядва.
Защото  юдеите  искат  знамения,  а  гърците  търсят  мъдрост;  но  ние  проповядваме  разпънатият
Христос, който за юдеите е препъни-камък, а за гърците – глупост. Но за онези, които са призовани, и
юдеи, и гърци, Христос е  Божията сила и Божията мъдрост. Защото Божията глупост е по-мъдра от
хората и Божията слабост е по-силна от хората“ (1Кор. 1:21-25 – мой превод).

Когато хората познаха истинският и живият Бог, те обмислено се отделиха от Него и станаха изцяло
суетни – изцяло суетни, защото искаха да считат себе си, че са животни, или машини, или че са нищо,
вместо да признаят Създателя, да Му бъдат благодарни и да Го прославят. 

Как стигаме до този загубен свят? Павел ни предупреждава,  че те ще считат, че нашето послание е
глупаво. Въпреки това, той ни призовава да занесем тази „глупост“ след тях. Ние трябва да стоим сред
светът  на  20-я  век,  с  целият  натиск,  който  той  упражнява  върху  нас,  с  пълната  тежест  на  неговото
противопоставяне на християнската вяра и да разгласяваме евангелието. Има истина за вселената. Човекът
обмислено се е отдалечил от нея. Той все още разсъждава, той има морал и има съзнание. Ние сме длъжни
да му дадем същото послание, което Павел дава в първите 8 глави на Римляни. И даже за кратко време
нашето послание да изглежда глупаво на света, който вярва, че това послание е безсмислено, въпреки това
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Бог ще го използва, за да говори на някои от тях. Трябва да бъде съобщавано съдържанието на евангелието.
Разбира се, понякога обявяването на това евангелие пред бунтовния свят може да му изглежда глупаво. Ние
можем да бъдем съкрушени от трудността и размера на задачата. Но въпреки това, да сме благодарни, че
Бог ни е дал да правим само три неща, с което нашата отговорност се изчерпва.

Първо, да проповядваме евангелието колкото е възможно по-ясно, да отговаряме на всички въпроси
колкото се може по-ясно, докато представяме истината за вселената, за човека и за нашата дилема.

Второ, да се молим индивидуално за всеки човек, който чува посланието ни.
Трето, според Божията милост, чрез вяра в свършената работа на Христос, да живеем живот, който по

някакъв сиромашки начин ще препоръчва евангелието, което ние сме проповядвали. Когато сме направили
тези три неща със състрадание, сред този свят, който се е отдалечил от Бога и е изцяло мрачен и суетен,
някои хора ще отговорят положително.

“Представяйки себе си за мъдри, те станаха глупаци“(1:22 – мой превод).
Отдалечавайки се обмислено от Бога и вследствие на това не разбирайки нито самите себе си, нито

вселената, мъжете и жените станаха абсолютни глупаци. Те се опитват да живеят във вселена, която не е там
и то по начинът, какъвто те го виждат – без Бог, без човешки същества. А това е пълна глупост. Библията
поставя в скоби светът, който низвергнатото човечество, в своята бунтовност, обмислено е избрал.  Точно
това е направил Адам по-рано. Той излязъл от живота и избрал смъртта. Това е животът, които нашите
предшественици в западноевропейската и американската култура избраха. Този трагичен избор е може би
най-ясен  в  САЩ,  защото  се  случи  най-скоро,  след  около  1890-те.  Все  още  има  някои  хора,  които
свидетелстват  как  протече  целият  този  процес.  Това  е  тъмнина  в  свят,  който  човека  не  разбира.  Във
Второзаконие  Моисей  говори  как  Божиите  хора  могат  да  запазват  Божията  мъдрост  в  свят,  който  е
отхвърлил Бога и поради това е станал глупав. Говорейки за Божиите закони, Моисей заповяда на Израел:
„Пазете ги (законите) и ги изпълнявайте; защото в това се състои вашата мъдрост и вашето разбиране,
които виждат народите“ (Втор. 4:6 – мой превод).  Няколко века по-късно Йеремия казва на Израел, че е
забравил  Божия  закон  и  тъжният  резултат  от  това  е,  че  „Мъдреците  са  посрамени,  те  са  ужасени  и
заловени: вижте, те отхвърлиха Господното слово; и каква мъдрост има в тях?“ (Йер.8:9 – мой превод). 

Когато отхвърляме Божието откровение, каква мъдрост има в нас? Какво знаем ние? Каква е основата,
за да знаем изобщо нещо? (Коментар: Сократ (469-399 пр. Хр) е казал: „Аз знам, че нищо не знам, но има такива, които и

това  не  знаят.“  Д.Пр.)  Заинтригуващо  е,  че  този  въпрос  -  „Как  знаем  ние?“  -  играе  ключова  роля  в
съвременната  философия.  Понеже  са  отхвърлили  Божието  откровение,  съвременните  философи  са
прекомерно обсебени с изучаването на  „епистемологията“ - наука, която изучава темата „Как ние знаем
нещата, които знаем.“ А тук, в Библията, Бог пита: „Каква е основата на вашата епистемология, след като
сте се отказали от Моето Слово?“ 

„И замениха (размениха) славата на нетленния Бог срещу образ, приличащ на нетраен човек,
на птици или на четирикраки животни и на влечуги“ (1:23 – мой превод).

Огромно подчертаване е направено на думата „образ.“ След като били направени по образа на Бога,
мъжете и жените се разбунтували и, искайки да станат център на тяхната вселена, обмислено обърнали
процеса в обратна посока   и направили Бог по техния образ  ! Те били създадени по Божия образ – да могат да
разсъждават, да имат морал и да имат значимост. Но понеже отказали да приемат себе си като създания, те
намерили за нужно да създадат Бог по техния собствен образ и да си мислят, че са много умни да забележат
това. Но Павел забелязал това в първия век. Няма нищо ново! Това е същият проблем с основата. Или Бог
съществува и е създал човека по Неговия образ, или човекът е излязъл от мъглата и е превърнал себе си в
бог по своя образ. Библията казва, че Бог е бил там. Неограничената личност на Бога е била там с всичките
й чудесни качества и човекът обмислено е заменил истинският образ на Бога и е направил Бога според
нетрайният образ на хора, на птици или на животни. Човекът разменил огромно богатство и истина, и в
замяна получил бедност, мъка и невежество.

Спомнете си, че Павел отговаря на човека, който пита: „Защо сме в бъркотията, в която сме?“ Павел
казва,  че  причината  е  следната:  Човечеството  знаело  истината,  но  обмислено  се  отдалечило  от  нея.
Човечеството преценило, че е по-добре да бъде в невежество и да бъде в центъра на вселената, отколкото да
знае отговора и да признае Бог като свой Създател като творение. Живеещият в първия век Павел е имал
същият отговор, който и ние днес трябва да даваме.

„Поради което Бог също ги изостави на нечистотата чрез страстите в собствените им сърца, за
да опозорят телата си между самите тях“ (1:24 – мой превод).

Обърнете внимание на логическата последователност: Човекът се нуждае от спасение, защото той  е
изложен  на  Божия гняв  (1:18).  Той  ще  трябва  да  понесе  Божия  гняв,  защото  въпреки своята  съвест  и
въпреки, че е бил заобиколен от чудното Божие творение, той обмислено е вършил грехове и се е отдалечил
от Бога (1:19-23). Следователно, положението в което се намираме не е резултат от някаква грешка, а е
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резултат от истински бунт. Резултатът е тъжен и банкрутирал човек, живеещ в борба срещу своя ближен.
Човекът  не  просто  се  нуждае  от  промяна  на  посоката,  защото  той  е  виновен.  Това  разбиране  лежи в
основата  на  много  различната  гледна  точка  на  социологията,  на  психологията  и  на  образованието  за
християните.  И  сега  ние  виждаме  Божият  отговор  към  човешкия  бунт  против  Него  (1:24).  Той  „ги
изостави.“ Можем да си представим човечеството като едно лошо куче. Човечеството се разбунтувало и
само определило посоката, в която ще върви. То иска да се отдалечи от Бога, своя Господар. Поради това
Бог постъпва с човечеството така, както се постъпва с лошо куче – то бива отвързвано от каишката и бива
оставяно  да  върви,  където  иска.  Спомням  си,  че  съм  наблюдавал  обучение  на  граничарски  кучета  в
Швейцария. Те обучават тези кучета да придобият ужасен характер и после ги отвързват и ги пускат на
свобода, сами да избира накъде да вървят и това е страховита гледка. Това е картината, с която Павел описва
човечеството. Това се случва в нашата държава. Хората избират да изоставят истината и Бог ги изоставя.

Павел отново изрича тази ужасна истина в 1:28: “Понеже те не искаха да запазят Бога в познанието
си, Бог ги предаде на развратен ум, за да вършат онези неща, които са неприлични“ (1:28 - мой превод). 

Отказвайки да признае Бога, човечеството избрало своята посока. Поради това Бог оттеглил своята
защитаваща ръка от тях – отвързал им каишката и им позволил да вървят по своя бунтовен и неморален път.
Това не е просто логично решение, а е обмислено въстание. Бог изоставил хората и те тръгнали да вървят
след техните желания чрез всевъзможни неморални постъпки. Всички грехове и всички човешки проблеми
са последица от нашия избор    да не поставяме Бог в центъра на Неговата вселена  .  Като християни ние
никога не трябва да подценяваме усилията на социолозите или криминалистите да назовават болестите на
обществото. Но трябва да разбираме,   че повечето от тези усилия лекуват последиците  , а не болестта. Днес
има силна и основателна тревога относно провала на морала и културата и ние натрупваме купчини от
всевъзможни  предлагани  лекарства.  Тези  неща  може  да  помагат,    но  не  очаквайте  те  да  излекуват  .  Те
приличат на прахчета, мехлеми и маски. Ако някое момиче има пришка на лицето, понеже е яло твърде
много сладкиши, то може да я покрие с мехлем и това малко ще й помогне, но единственото лечение е да
престане да яде сладки неща. 

Ако проблемът на човечеството е неговия бунт против Бога, тогава никакво лечение няма да доведе до
истинско излекуване.  Човек трябва  да лекува  директно болестта,  която е  бунтът против Бога.  Никакви
козметични мехлеми няма да предоставят нужното лечение.

„Които замениха Божията истина с лъжа и се покланяха, и служеха на създанието повече,
отколкото на Твореца, който е благословен завинаги“ (1:25 – мой превод).

След  като  обсъдил  причината  за  бунта  на  човечеството  (1:19-23)  и  после  накратко  обсъдил
резултатите от този бунт (1:24), сега Павел ни напомня връзката между причината (1:25) и логическите
резултати (1:26-31).  Хората  „замениха Божията истина с лъжа.“  Правейки това те не само загубили
истината за Божието съществуване, но и истината за вселената, и истината за самите тях. Когато човек се
разбунтува и излезе от основната си връзка с Бога, от правилното си взаимоотношение с Бога, всичко се
превръща в лъжа. Човекът не знае кой е той. Истината е изчезнала. Човекът не само оспорва наличието на
Бога. Той оспорва и собственото си съществуване, както и всичко, което произлиза от съществуването на
Бога.

Ако негодуването против Бога  беше изцяло логично,  човекът щеше да  се  отрече  от всички свои
човешки стремежи – от стремежите си да намери истината, както и от всичките си други стремежи. На
иврит в Йеремия 10:10 се казва: „Господ е Богът на истината“ (мой превод). Хората  „замениха Божията
истина с лъжа“, но „Господ е Богът на истината“. Няма друга истина или друго разбиране във вселената.
Когато хората изхвърлят Богът на истината,   цялата истина изчезва  . Всичко друго, което остава, са поредица
от мнения, от лични богове и удоволствия.

 ...и служеха на създанието повече, отколкото на Твореца...(1:25b) 
Гръцкият текст на този стих всъщност, че те  са служели на създанието,  вместо на Твореца – не

просто  „повече  отколкото“,  а  „вместо.“  Те  обърнали  всичко  наопаки.  (Коментар:  Сегашните  ни  тревоги  за
Глобалното затопляне не са ли израз на това прекланяне пред създанието – природата, а не пред Твореца? След като Бог е създал
всичко, Той контролира всичко и самото Глобално затопляне става с Неговото позволение – с цел хората да се върнат при Бога и
да го помолят за помощ. Д.Пр.) Може би е било по-лесно това да бъде разбрано по времето на Павел, защото
тогава хората се покланяли пред идоли, правейки богинята Венера в образа на жена, а Херкулес – като
силен мъж. Но всъщност от тогава до сега нищо не се е променило; сега това покланяне пред творението е
само по-рафинирано. Човечеството просто постави себе си в центъра.

Когато днес невярващите употребяват думата Бог, те обикновено имат предвид техния собствен бог в
образа на човек, по същият начин, както са правели това древните гърци. Има два начини да се направи бог
по образа на човек: единият е от камък - да се издяла нещо с длето или да се нарисува нещо с боя. Другият е
да седнете удобно във вашето кресло и просто да прожектирате собствения си образ, образът на творението
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върху някакъв далечен екран и да си кажете „Ето, такъв е Бог!“ Човекът не се нуждае от камък или боя, за
да си направи бог.

Всъщност, много хора се покланят пред същото създание, което най-добре познават – на самите себе
си! В Исая четем за трагичните резултати от идолопоклонството, включително от покланянето пред самите
нас. Исая казва, че идолопоклонникът „се храни с пепел: измамното му сърце го заблуждава и той не може
да освободи душата си, нито да каже „Не е ли лъжа това в дясната ми ръка?“ (Ис.44:20 – мой превод).
Хората, които не могат да разпознаят лъжата в дните на Исая са били същите, каквито са били хората в
дните на Павел, които са заменяли Божията истина с лъжа. И какъв е бил резултатът? Те се хранели с пепел.

По същият начин днес, когато се покланяме и превръщаме в идоли себе си, ние също се храним с
пепел. Човешкият род казва: „Ще поставя себе си в центъра на вселената,“ но накрая се оказва, че се храни
с пепел, защото това е единственото нещо, което е останало: пепел в областта на морала, пепел в областта
на красотата, пепел в областта на любовта, пепел в областта на истинският смисъл.

Какво е  решението на  този проблем? Исая го  дава:  „Запомнете това и  покажете,  че  сте хора“
(Ис.46:8 – мой превод).  Иначе казано:  „Бъдете разумни!“ И ако сте разумни,  вие трябва  да се  върнете
обратно при Бога. Бог ви е направил да разсъждавате и да имате морал. Ако се подчинявате на истинският
разум и на истинския морал,    вие ще се върнете при Бога  . Съветът на Исая е напълно противоположен на
това, което хората ни казват в 20-я век. 

Те казват, че вярата означава да правим скок в тъмнината. Но Исая и Павел ни казват, че разумното
търсене на истината ще ни отведе при Бога. То ще е тръгване в обратната посока от положението на човек,
който открива истината на вселената до положението на човек, който познава Бога. Истинската разумност
ще покаже, че човекът и Бога не са мъртви!

Йеремия  е  предугаждал че  ще дойде  ден,  когато  мнозина  невярващи наистина  ще се  откажат от
лъжата на идолопоклонството и ще направят разумният избор да отидат при Бога: „Господи, сила моя и
крепост моя...При Теб ще дойдат народите от краищата на земята и ще кажат: „Наистина бащите ни
наследиха лъжи, суета и неща, в които няма никаква полза. Да си прави ли човек богове, ако те не са
богове? Затова, ето, ще ги направя да познават Моята ръка и Моята мощ; и те ще знаят, че името Ми е
Господ“ (Йер. 16:19-21 – мой превод). 

И  Йеремия,  като  Павел,  говори  за  „лъжите“  на  идолопоклонството.  И  Йеремия,  като  Павел,
подчертава, че тези лъжи са предавани като наследство от едно поколение на следващото. Греховните мъже
и жени отхвърлят истината, но те все пак са значими човешки същества и оказват влияние върху онзи, които
вървят след тях. И въпреки това, казва Йеремия,   Бог винаги призовава хората да се върнат при Него  .

Какво е наследило нашето собствено поколение от нашите предшественици? Те са наследили лъжи.
Веднъж  в  моят  курс  дойде  един  младеж и  каза:  „Всички  днес  считат,  че  няма  Бог.“  Той  просто  каза
категорично това. Той не се замисли, преди да го каже, а просто повтори лъжата, която беше наследил. Той
беше доста удивен, когато аз казах, че неговото твърдение е предположение, което той трябва да изследва.
Осия добавя: „Те прибавят грях към грях, правейки идоли по своя собствен образ“ (Ос. 13:2 – мой превод).
Ние  правим  тези  идоли,  когато  говорим  какъв  е  Бог  и  какъв  Той  не  е.  Това  не  е  многообразие  на
религиозното чувство,   а е истински акт на бунт  .

„Затова Бог ги предаде на срамни страсти: защото даже жените им замениха естествената
употреба  с онова, което е противоестествено“ (1:26 – мой превод).

На това място можем да видим какви са резултатите от бунта на човечеството против Бога. В  1:27
Павел ще говор и за хомосексуализма, и това може би е и смисълът на казаното в 1:26, но аз мисля, че тук
той говори и за още нещо. Исая казва: „Защото сионските дъщерите са горделиви и ходят с вирната глава и с
палави очи, със ситни и бързи крачки, дрънкайки с верижките на краката си“ (Ис. 3:16 – мой превод). На иврит
смисълът на „палави очи“ всъщност е „мамейки с очите си.“ Изглежда, че Исая описва жени, които използват
женствеността си, за да измамват и аз си мисля, че точно това казва и Павел. 

Жената е използвала това, което тя е като жена не по начинът, предвиден от Бога,   а за да измамва  . Лъжата,
в която  човечеството е  вярвало  (1:25) е  била толкова всеобща лъжа, че всяко нещо в живота,  даже най-
красивите неща в живота, са извратени. Нещата, които би трябвало да създават най-интимна връзка на една
личност  с  друга  личност  на  човешкото  ниво,  са  унищожени.  Ние  сме  загубили  връзката  с  основната
пътеводна звезда, с личността на Бога. Когато загубим тази връзка, следващото по-долно ниво на връзка,
интимната връзка на един човек с друг човек, която би трябвало да е много красива и много чудесна, също
се превръща в нещо гадно.  Мъжът и жената, стоейки в присъствието на Бога, би трябвало да се свързват
като личност с личност на едно дълбоко ниво  . Но поради бунта на човечеството,   тази връзка се превръща в  
стока, която се продава и купува.

„По  същият  начин  и  мъжете,  изоставяйки  природната  употреба  на  жената,  пламнаха  в
тяхната страст един към друг; мъже с мъже вършеха това, което е непристойно и получаваха в себе
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си отплатата за тяхната заблуда, която заслужаваха“ (1:27 - мой превод).
С  правдивост,  който  виждаме  навсякъде  в  Библията,  Павел  обсъжда  темата  на  мъжката

хомосексуалност. Религиозните хора не винаги харесват да обсъждат истината за такива неща, но Библията
никога не прикрива реалността. Тя ни показва човечеството такова, каквото то е. 

Павел говори за „отплата,“ за автоматичния резултат, вследствие на такъв начин на живот. Ако вие
служите сред хора като описаните в този стихове – хомосексуалисти или жени, които са превърнали своята
женственост в стока за продан – вие ще срещнете хора, които са се превърнали в абсолютни мизерници,
след  първоначалното  измамно  привличане.  Предоставяйки  задоволство  на  някакво  ниво  на
взаимоотношението,  хомосексуалността  представлява  пълно  отхвърляне  на  реалния  свят.
Хомосексуализмът не създава никаква трайност и противоречи на идентичността на личността като дете на
баща и майка. Тъжният живот завършва с шепа пепел, хвърлена във вятъра. Разбира се, грехът донася мъка
и нещастие на всяко ниво, надолу по линията, но тук Павел показва ужасните му резултати в три конкретни
области.

„И понеже те не счетоха, че си струва да имат истинско познание за Бога, Бог ги предаде на
неспособен ум... (1:28a – мой превод)

Може би е по-добре изразът  „не счетоха, че си струва да имат истинско познание за Бога“ да бъде
преведен така: „не  счетоха, че си заслужава преценката да признават Бога.“ Отново Павел подчертава
важността  на  интелектуалното  съдържание  на  това,  в  което  вярваме.  (Коментар:  Едно  от  най-прочутите
стихотворения  на  Вапцаров  е  стихотворението  му  „Вяра.“  То  е  харесвано от много  хора,  но  разгледано в  светлината на
Божието учение се вижда, че то е перфидно измамно, просто защото в това стихотворение не е определен обектът на тази
вяра. А безадресната вяра е изстрел встрани от целта. Ценна е само вярата в Бога, а не вярата в някаква комунистическа или
друга химера. Защото точно поради тази погрешно насочена вяра са извършени огромни жестокости и злини. Д.Пр.) Понеже те
не избрали да признаят Бога в областта на познанието, Бог ги предал на „неспособен“ ум – ум, който е
неспособен да прави верни преценки – във всяка област на живота.  Веднага щом се отдалечите от живия
Бог и поставите нещо друго в центъра на вселената,   вие незабавно отваряте широко вратата към умствената  
си неспособност за разумна преценка във всяка област от живота си. 

Човекът  на  20-я  век  върви  по  този  път.  Поради  това  той  преценява  всичко  по  различен  начин.
Моралът  изглежда  различен.  Бракът  изглежда  различен.  Взаимоотношението  между  родител  и  дете
изглежда различно. Нито една област от живота не остана незасегната от тази умствена неспособност за
разумна преценка.

...Бог ги предаде на неспособен ум, за да вършат онези неща, които са неподходящи.(1:28б – мой
превод)

Тези бунтовници „не счетоха, че си заслужава преценката да признават Бога.“ Поради това Бог ги
предаде на умствена неспособност да правят разумна преценка. Вследствие на това, тяхното поведение във
всички области на живота е неподходящо. Павел назовава поименно някои от тези неподходящи поведения:

„Изпълнени  с  всякакъв  вид  неправедност,  разврат,  порочност,  алчност,  зложелателство,
завист,  убийство,  злоба,  клеветници,  изобретатели  на  злини,  спорещи,  измамници,  сплетници,
мразещи Бога, горди, самохвалци, непокорни на родителите си, неразбиращи, нарушители на завета,
лишени от естествена обич, непреклонни, немилостиви“ (1:29-31 – мой превод).

Поставяйки себе си на мястото на Бога в центъра на вселената – натам върви човекът на 20-я век – без
самият той за знае защо. По-възрастните американците казват: „Какво става с нашите млади хора? Ние им
дадохме всичко – и вижте ги какви са!“ Престъпността се разпространява навсякъде в обществото, не само
в ситуациите, в които можете да обясните това на базата на социалните условия, но и сред онези хора, които
са преуспели и образовани. Все по-млади и по-млади хора избират този начин на живот и техните родители
казват:  „Какво  е  сгрешено?  Какво  можем  да  направим?“  Но  те  не  могат  да  намерят  лекарството  –
лекарството, което Павел вече е предписал в   1:16 –   защото те не знаят каква е  природата на болестта  .

„Които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи
заслужават смърт, не само вършат същото, но и одобряват онези, които ги вършат. Затова и ти си
без извинение, о, човече, какъвто и да си, когато съдиш някой друг; защото в каквото съдиш другия,
себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото“ (1:32-2:1).

Въпреки, че този откъс включва края на гл. 1, той всъщност започва една нова част. Сега Павел говори
директно на читателя. Човек може да чете 1:18-31 с теоретична настройка на ума, без да се чувства лично
докоснат от думите на Павел. Но Бог никога не позволява истините на учението му да останат абстрактни.
Те винаги са сваляни долу, до нивото на отделния човек. Божията истината винаги е правена разбираема за
отделния  човек.  На  човекът  без  Библия,  който се  чуди:  „Как  е  може Бог  да  ме  счита  виновен заради
бъркотията, в която е света?“ или „Защо имам нужда от спасение?“ Павел казва: „Ти знаеш, че тези неща са
неправилни, но въпреки това одобряваш онези, които ги вършат...и даже самият ти ги правиш!“
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Бог  е  справедлив,  когато  съди  хората  без  Библия,  защото  те,  имайки  съвест  (1:19)  и  бивайки
заобиколени от чудесата  на творението, които ясно разкриват Бога (1:20), са отхвърлили Бога и Неговия
морален закон. И освен това, те съдят другите хора, които нарушават Божия закон, въпреки че самите те
правят същите неща (1:32—2:1). Ние щяхме да се чудим, защо Бог ще съди онези хора, които не са приели
Христос, ако те никога не са чували за Исус, защото такова осъждане би било несправедливо. 

Но тези хора няма да бъдат съдени заради това,    че не са приели Христос  . Те са отхвърлили Бог и
Библията  по-рано и  са  наследили лъжите.  Поради  това,  те  ще бъдат  съдени  заради  насилието им  над
собствената им съвест. Когато хората без Библията се появят пред Божия съд, Той ще ги попита: „Спазвахте
ли същите морални стандарти,    според които съдехте другите хора  ?“ Все едно, че всеки от нас е роден с
малък магнетофон, прикрепен към шията му, който записва всяко наше морално осъждане против другите
хора:  „той греши...тя греши...той греши...“ - и така през целия ни живот. Тогава, при Последния съд, Бог
просто ще включи магнетофона, за да чуем собствения си глас, с който сме осъждали другите хора и ще ни
попита:  „Ти самият спазил ли си тези морални стандарти?“ Очевидно е,  че  всеки от нас ще трябва да
отговори отрицателно. В живота на всеки от нас е имало прекалено много случаи, в които ние обмислено
сме избирали да направим нещо,   което знаем че не трябва да правим  . Даже ако Бог изтрие тези записи на
магнетофонната лента, за които ние можем да предложим логично извинение за постъпките си, Той все пак
ще  бъде  справедлив,  осъждайки  ни  за  случаите,  в  които  ние  обмислено  сме  избирали  да  постъпим
неправилно.

„Затова и ти си без извинение, о, човече, какъвто и да си, когато съдиш някой друг; защото в
каквото  съдиш  другия,  себе  си  осъждаш;  понеже  ти,  който  съдиш,  вършиш  същото.  А  ние  сме
сигурни, че Божието осъждане наистина е против онези, които вършат същите неща. А мислиш ли,
о, човече, който осъждаш другите, които вършат такива неща, че ти ще избегнеш осъждането на
Бога?“ (2:1-3 – мой превод).

Когато Бог казва: „Ти си неоправдан,“ много хора казват едно от следните две възражения. Те могат да
кажат: „Аз може би съм грешник, но поне съм по-добър от повечето други хора.“ Или може да кажат: „Аз
може би съм грешник, но съм достатъчно добър, за да бъда оправдан. Със сигурност Бог няма да ме осъди.“

Веднъж, когато бях отседнал в хотел на италианската „Ривиера,“ имах няколко разговори за Господа с
двама английски бизнесмени, които бяха атеисти. Първият настояваше, че колегата му e нечестен в бизнеса
си.  Една вечер той каза:  „Добре,  ако има Бог,  той е  длъжен да ме приеме,  защото аз съм по-добър от
другите.“ Аз го попитах: „Какво искаш да кажеш?“ Той каза: „Виж този мъж, ето там. Той е един гаден и
мръсен бизнесмен. Аз съм по-добър от него.“ След около 5 минути, докато говорех с другия бизнесмен и
той каза:  “Ако има Бог, аз ще бъда добре.“ Попитах го защо мисли така и той ми каза: „Виж, аз съм по-
добър от другите. Имам две болни сестри и съм посветил живота си да се грижа за тях.“

 Когато разговаряте с невярващи хора за духовните неща, те много често ви казват точно това: „Аз съм
по-добър от другите хора, поради това аз ще вляза в Рая.“ 

В 2:1-6  Павел отговаря на тези две възражения. Бог казва: „Ти няма да няма да влезеш в Рая“; ти няма
да  избегнеш осъждането на Бога?“  (2:3).  Ние не можем да влезем в Рая,    защото Бог отсъжда според  
изискванията  на  стандарта  за  съвършенството.  Ние  не  бихме  могли  да  влезем  в  Рая  даже  според
изискванията  на  нашите  несъвършени  човешки  закони,  защото  когато  осъждаме  другите  хора,  ние
оправдаваме  себе  си,  въпреки,  че  самите  ние  вършим  „същите  неща.“  Бизнесменът,  който  осъждаше
другият си колега заради неговата нечестност, със сигурност също беше правил някои съмнителни сделки.

Всеки човек си има своя собствена представа за морала. Всички хора „знаят Божията справедлива
присъда.“ Веднага  щом  детето  усети  угризението  на  съвестта,  то  започва  да  се  бори  против  нея  и
извършвайки греховете, то осъзнава, че има смислен морален закон във вселената. Веднага щом детето каже
„Аз  трябва  да  направя  това,“  но  направи  точно  обратното,  то  осъзнава  наличието  на   морален  закон.
Огромен брой съвременни мислители, психолози, антрополози, социолози – всички те са се опитвали да
обяснят този морален закон. И въпреки това, всеки от тях е усещал угризението на собствената си съвест.
Подобно на притиснат нерв, тяхната съвест ги е предупреждавала да не правят много от нещата, които те са
направили. 

Основавайки се на това вродено чувство за добро и лошо, хората без Библия съдят другите хора (2:1)
и правейки това, те осъждат и самите себе си, защото  самите те вършат  „същите неща“  (2:1).  Божията
присъда против тях е напълно справедлива, защото тя се основа не върху неща, които те не знаят, а върху
същите стандарти за  добро и  лошо,  които те  знаят  добре  и ги използват,  за  да осъждат другите хора.
Успоредно на това, в Мат. 12:37 се казва,   че ние ще бъдем съдени от Бога според думите, които самите ние  
сме казали.

В Откр.20:12 се говори за осъждането на невярващите. Те ще бъдат съдени според собствените им
дела. Осъждането на Бога е осъждане, съобразено със стандартите на изречените думи. Следователно, това
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е осъждане съобразено с това, което човека знае, а не върху онова, което той не знае. (Коментар: Всички знаят

„златното правило“: „Отнася се към другите така, както искаш и другите са се отнасят към теб.“ Д.Пр.) В отсъждането
на Бога няма нищо случайно.

„Или презираш богатствата на  Неговата благодат,  въздържаност и  дълготърпение,  без  да
знаеш, че Божията благодат те води до покаяние? Но твоята неотстъпчивост и непокаяното ти
сърце натрупват в теб гняв за Денят на гневът и откровението на праведния съд на Бога; Който ще
въздаде на всеки човек според делата му.“  (2:4-6 – мой превод)

Когато се почувства осъден от греха, невярващият може да каже: „Аз ще се справя. Ще успея да вляза
в Рая. В края на краищата, досега аз съм се справял добре.“  Но Господ, с огромна благост, му отговаря:
„Единствено чрез Моята доброта ти успя да се справиш досега.    Но въпреки това, ти презираш даже тази  
Моя доброта.“ Когато бях в един дом за увредени деца, аз гледах техните деформирани тела и си помислих,
че същото е и с човешката раса. Това е далеч по-честен образ на човешката раса, отколкото  образът на
красива жена, която отива на опера или образът на спортист в Олимпийския стадион. Но човечеството се
отвращава от такива предупреждения и казва: „Аз ще удовлетворя изискванията.“

Това е природата на човечеството - да отрича  сигурното идване на Съдният ден, както показва Петър
в 1Пет.3:3-4: „Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат присмехулници, вървещи след
техните собствени страсти и ще казват: „Къде е обещаното Му идване? Защото, откакто са починали
бащите ни, всички неща продължават да са такива, каквито са били още от началото на сътворението“
(мой  превод)  Точно  така,  както  тези  присмехулници  от  последните  дни  вярват  в  предсказуемостта  на
природата и отказват да вярват, че Бог някога ще преобърне това еднообразие на природните причини и ще
донесе Съд, така и Павел говори за човекът, който вижда Божията доброжелателност навсякъде около себе
си    и счита, че Съдният ден никога няма да дойде  . Предназначението на Божията доброжелателност е да
отведе хората до покаяние,  но поради техният отказ да отговорят така,  тези хора ще получат обратния
резултат.

„Но твоята неотстъпчивост  и  непокаяното  ти  сърце  натрупват в  теб  гняв  за  Денят  на
гневът и откровението на праведния съд на Бога...(2:5)

Това, което Бог беше предназначил да служи за тяхното добро – такива неща, като свидетелствата на
творението  и  свидетелството  на  съвестта  –  послужи единствено,  за  да  засили  техният  бунт  в  тяхното
непокорство. Това ни връща обратно при 1:16-18. Евангелието е „Божията сила за спасение.“ (1:16). Защо
имаме нужда от спасение? Защото сме изложени на „Божият гняв“  (1:18)  и тези,  които презират или
злоупотребяват с  Божието търпение,  единствено “натрупват за себе си“  повече от Неговия гняв  (2:5).
Христос  говори за  „събиране  на  съкровища на  небето“  (Мат.  6:19-20).  Онези,  които презират  Божието
търпение, по същият начин събират съкровища –   съкровищата на Божия гняв  . 

Както  вярващите,  така  и  невярващите  трябва  да  разберат,  че  всичко,  което  правят,  има  вечни
последствия. Нашият живот не продължава само от физическото ни раждане до физическата ни смърт. Чрез
всяко нещо, което казваме или вършим, ние правим вноски – за добро или лошо – в банката на вечността.
Младото момиче може да се фокусира напред в бъдещето към денят на нейната сватба и да не вижда нищо
отвъд това велико събитие. Но ако тя осъзнае до каква голяма степен качествата на нейния характер ще се
отразят на  нейния  брак,    тогава  това  ще промени начинът,  по който тя  ще изживее тинейджърските си  
години. 

Както  вярващите,  така  и  невярващите  хора  трябва  да  бъдат  в  по-голяма  степен  информирани  за
свръхестествените и вечни последствия от действията им.  Животът не свършва,    когато ние умираме  . Ние
или „събираме добри съкровища на небето“ или събираме ужасното съкровище на Божият гняв.

...Който ще въздаде на всеки човек според делата му.“ (2:6)
Тук не се говори за спасение чрез делата ни. Точно обратното, Павел казва, че ние ще бъдем съдени не

въз основа на онова,  в  което хората казват,  че вярват,  а  въз основа на това,    на което са подчинявали  
действията и делата си. Ние имаме работа с Бог, който наистина е жив. Той не зачита красивите малки
изповядания на вярата. За Него са важни тези неща, които наистина казваме и което наистина правим.  Ние
имаме работа с Бог, който наистина е жив и реагира на това, в което ни действително вярваме.

„вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие,
вечен живот; а гняв и негодувание на онези, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се
покоряват на неправдата“ (2:7-8).

Тук отново виждаме думата „гняв.“ Това е Божият гняв против хората, които имат съзнание, които
виждат творението, които са мислещи същества, които разбират принципите на морала, но въпреки това не
вярват  и  не  се  подчиняват  на  истината.  Като  християни  ние  трябва  да  сме  дълбоко  загрижени,  че
неспасените хора ще понесат гневът на святия Бог. Не трябва да сме способни да мислим за това    и да  
оставаме безчувствени и безразлични. 
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Нека  наистина  да  осъзнаем  това:  Хората  са  изгубени.  Ако  си  мислим  за  положението  на
неспасените хора като за някаква интелектуална представа и оставаме неразвълнувани емоционално,   тогава  
ние вече сме минали през вратата на умрялото православие. Тези хора са мои близки приятели и роднини,
те ще понесат ударът на Божия гняв. Опитайте се за момент да си представите, че вие сте невярващ и чувате
това за пръв път. Светият Дух се бори вътре във вас и вие внезапно разбирате, че ще понесете Божия гняв.
Помислете си как вие ще бъдете нащрек за да видите дали Бог ще направи нещо за това.

Разбира се, великото послание на Павел е, че Бог вече е направил нещо за това. Това е темата, за която
Павел започна да говори още в 1:16: Човечеството е заплашено, че ще понесе Божия гняв, но има спасение
от този гняв.  Ние ще научим за това спасение,  започвайки от 3:21.  Всички трябва да разберем, че сме
заплашени да понесем Божия гняв.  Всички ние трябва да слушаме с очакване,  за  да научим дали има
отговор за нашето отчаяно положение. И ние никога те трябва да забравяме чудото,   когато чухме, че има  
отговор. 

Веднъж някой попитал стар евангелизатор в Америка: „Защо сте толкова енергичен в проповядването
си?“  А  той  отговорил:  „Сине,  Бог  да  благослови  сърцето  ти.  Аз  никога  няма  да  забравя  чудото  на
спасението.“  Дано  Бог  да  има  милост  към  нас,  ако  някога  вярата  ни  охладнее  за  праведността  и  ние
забравим  за  чудото  на  спасението.  Не  забравяйте  чудото,  когато  самият  вие  чухте  за  Христос  и
повярвахте в Него.

Но в същото време не забравяйте, че светът е изгубен. Даже когато усещате чудото на собственото си
спасение, помнете че, подобно на Павел, вие сте „длъжник“ на онези хора, които все още са загубени (1:14).
Дано Бог да докосва сърцата ни, докато Павел продължава да описва ужасното състояние на невярващите:

„...скръб  и  неволя  на  всяка  човешка  душа,  която  върши зло,  първо  на  юдеина,  а  също  и  на
езичника.  А слава,  почест и мир на всеки човек,  който върши добро;  първо на юдеина и също на
езичника: понеже Бог e безпристрастен“ (2:9-11 – мой превод).

Бог не прави разлика между юдеин и езичник, между варварин и грък. Всички хора, по еднакъв начин
трябва да станат прави и да бъдат преброени в присъствието на Бога. 

„Защото колкото и да са хората, които са извършили грях, без да имат закон, те ще загинат без
закон; и колкото и много да са хората, които са извършили грях, имайки закон, те ще бъдат осъдени
от закона.“ (2:12 – мой превод)

Всички хора стоят осъдени пред Бога въз основата на това, което са извършили. Човекът без Библия е
осъждан въз основата на неговото морално осъждане на другите хора. Както видяхме в 2:1, той е знаел и е
изричал тези стандарти на морала, но после самият той не успявал да живее според изискванията на тези
стандарти. 

От друга страна човекът с Библия стои осъден въз основа на изискванията на стандартите, написани в
Библията,  която той притежава.  Той ще  бъде осъден от закона и от стандартите на морала,  написан в
закона.

„Защото не слушателите на закона са праведни пред Бога,  но изпълнителите на закона ще
бъдат оправдани.“ (2:13)

Каква е ползата за човека, който има Библия,   ако той не вярва в нея  ? Когато бях пастор и посещавах
хора в домовете им, аз винаги четях от Библията, преди да си тръгна и питах: „Имате ли Библия?“ Често
пъти те ми отговаряха, „Да, имаме“ и после започваха да я търсят, за да я намерят. Оглеждаха етажерката за
книги и навсякъде около нея. Ако там имаше скрита змия, тя щеше да ги ухапе! Да, те имаха Библия – за да
записват в нея имената на децата си и да изсушават цветя в нея. Но защо да се притесняват? Ако никога не
са прочели Библията, защо не записват имената си в някоя друга книга!  Няма никакво вълшебство в това
само да притежавате Библия,   ако не я четете и не й се подчинявате  .

(„...понеже  когато  езичниците,  които  нямат  закон,  по  природата  си  вършат  нещата,
съдържащи  се  в  закона,  самите  те,  без  да  имат  закон,  са  закон  за  себе  си:  което  демонстрира
работата на закона, написан в сърцата им,  съвестта им също свидетелства и техните мисли са
средството, което или ги осъжда или ги оправдава;) в денят, когато Бог ще съди тайните дела на
хората чрез Исус Христос според моето евангелие.“ (2:14 -16 – мой превод)

Павел се придвижва към следващата сцена на неговото представяне на Божия план за спасението.
Досега той говореше за неевреинът, за езичникът, за човекът без Библия. Сега той се подготвя да говори за
човекът, който е юдеин – за човекът, който има Библия. Припомнете си отново какво каза той за езичниците:
„Защото Божият гняв е открит ...“  (1:18).  И слушателят-езичник пита:  „Защо аз попадам под Божия
гняв?“ А Павел отговаря, че това е така: „Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, е изявено в
тях “ (1:19 – мой превод).  Даже човекът без Библия има съвест. Това е първото нещо, което го осъжда.
Човекът продължава да е същество, което има морал.

Сега Павел казва същото за юдеите,  за хората,  които имат Библия.  Те имат Библията (точно като
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езичниците или хората без Библия,  които все пак имат съзнание),  но те не живеят според учението на
Библията. Всъщност, казва Павел, вие намирате много езичници (хора без Библия), които живеят по-добре
отколкото тези, които имат Библията. Той не казва, че тези невярващи живеят съвършен живот. Животът на
нито един човек не е съвършен.  Всичко,  което казва Павел е,  че  относително добрият пример на тези
невярващи хора   осъжда хората, които имат Библия  .

Разбира се, това не извинява човекът без Библия. Той не живее изцяло според стандарта, който знае.
Но допълнителното осъждане на юдеите идва от сравнението им с начинът на живот на човека без Библия.
Павел просто премахва всяка друга основа за спасението, която е различна от спасението поради Божията
милост. Вие просто усещате това. Той отхвърля всички доводи, които хората използват през вековете, за да
кажат: „Аз нямам нужда от Спасител.“ Вие усещате как всички тези доводи са унищожавани. Някой може
да каже: „Виж, тези езичници ето там, те живеят по-добре отколкото хората, които имат Библията.“    Но  
както Павел вече каза, този добър живот на езичниците не ги спасява, защото те не изпълняват изцяло в
живота си даже своите собствени стандарти.

„...техните мисли са средството, което или ги осъжда или ги оправдава...“ (2:15)
Това е житейският опит на всички хора. Всички преминават през него, като клатенето на махалото.

Ние извиняваме себе си, казвайки: „Аз ще бъда оправдан, аз съм по-добър от другите.“ и тогава, съвсем
изненадващо, ние правим нещо наистина лошо и биваме потапяни в мрачността на самоосъждането,  и
започваме да „обвиняваме“ себе си. После може би вдишваме глътка свеж въздух или изпиваме чаша кафе,
или виждаме някой, който изглежда по-зле от нас и махалото се връща обратно, и ние отново започваме да
извиняваме себе си: „Аз не съм толкова лош, колкото си мислех, че бях. Справям се доста добре.“  След
това, внезапно, всичко отново потъва в мрак. Всички хора изживяват това клатене на махалото – извиняваме
се...обвиняваме  се...извиняваме  се...обвиняваме  се.  Заставаме  пред  съда  на  съвестта  си  и  се  чувстваме
обвинени; после обясняваме случая и се чувстваме оправдани.

„В  денят,  когато  Бог  ще  съди  тайните  дела  на  хората  чрез  Исус  Христос  според  моето
евангелие.“ (2:16 – мой превод)

Заставаме с лице към факта, че в историята има един ден, който наближава, когато ще има съд. Ние
вече  видяхме  това  в  2:5: „за  Денят на  гневът и  откровението на праведния  съд  на  Бога.“  Павел  не
позволява  това  съобщение  да  остане абстрактно;  той го  показва  в  неговата  най-конкретна и практична
форма; а  конкретният  и  неизбежен  факт  е,  че  наближава  съвсем  реален  ден  във  времето  и
пространството, в историята, когато Бог ще съди всички хора. „В денят,  - не е обявена точната дата -
когато Бог ще съди тайните дела на хората.

Думата „тайните“ сигурно е  ужасяваща дума за  нас.  Бог  ще съди не  само откритите неща,  но  и
тайните неща. Човекът без Библия казва: „Тази жена е неморална...този мъж е неморален,“ а после прави
същото  нещо като  тях,  често  пъти  –  тайно.  Не  е  ли  това  начинът,  по  който  хората  мислят  и  живеят?
Всъщност, те не се опитват да живеят морално, а просто се опитват да запазват нещата в равновесие; сочат с
пръст към човека, който върши крайности без да се крие, въпреки че те правят същите неща – но тайно.
Осъждат хората за нещата, които вършат открито и за които се пише във вестника.  Но в тайния си живот
живеят по същия начин.

Бог ще съди не само нещата, за които пише във вестника, а и всички тайни неща. Всички прекрасни
хора.  Всички хора,  които обвиняват другите и „хвърлят камъни срещу тях.“ Всички хора,  които пишат
статиите на първата страница на вестника. 

Ще  повторя  отново  –  запомнете  контекста:  Хората  казват:  „Защо  аз  ще  понеса  Божия  гняв?“
справедлив ли е Бог, когато ме осъжда?“ А Бог казва: „Няма ли добра причина ти да  понесеш Моя гняв? „О,
човече“   (2:1), погледни себе си. Осъждането не е ли справедливо (2:2-16)? Съдът ще бъде извършен от
Бога,  но  той  ще  бъде  „чрез  Исус  Христос“  (2:16).  Павел  не  е  споменавал  Христос  след  1:16,  защото
обсъждаше проблема на греха.

Но  сега  той  Го  споменава  отново,  като  Съдията  на  човечеството.  Това  може  да  изглежда  като
изненада.  Сигурно сте срещали хора,  както юдеи,  така и езичници, които казват:  „Аз вярвам в Бог.  Аз
просто не вярвам в Исус Христос.“  Но ужасната  истина е,  че  когато те  застанат пред Божия съд и Го
погледнат в лицето, те ще видят като съдия само една от личностите в Троицата ,  и това ще бъде Исус
Христос.  Една  от  най-отрезвяващите  фрази  в  Библията  е  фразата:  „гневът  на  Агнеца“  (Откр.6:16).  В
Римляни, Павел говори за Божия гняв, но в Откровение, Йоан говори за гневът на Агнето.  Личността от
Троицата, която дойде тук на земята и страда толкова много, с цел хората да не бъдат осъдени,    ще бъде  
техният съдия. Човекът, който се опитва да иде до Бога, без да премине през Исус Христос, по време на
съда ще се изправи пред Исус Христос. Със сигурност Исус „е бил във  всичко изкушен като нас, но пак без
грях“ (Евр.4:15); следователно Той разбира изкушението, разбира е нашата човешка природа. Но това не
намалява ужасната истина, че Той ще ни съди. Исус, Спасителят на света, ще бъде и негов съдия.
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Павел казва: „Аз не се срамувам от евангелието на Христос.“ (1:16) Но сега той добавя, че Христос е
и съдията. Не само няма никакъв друг начин за стигане до Бога, освен чрез Исус Христос, както Самият
Христос е казал (Йоан 14:6),  но когато човек се опита да прескочи тази бариера, той не може, защото Исус
Христос седи там като съдия. Исус казва: „Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз
ще ви дам почивка“ (Мат.11:28 - мой превод). Но когато някой каже: „Аз не искам да имам нищо общо с Теб;
аз ще отида при Бога директно сам, без посредник, без страдащият Месия,“ това е все едно, че той се
опитва да отиде на небето, заобикаляйки Исус Христос. Но той не може, защото там стои съдията Исус
Христос. Никой, който някога е живял на земята,   не може да избегне връзката с Исус Христос  . Това ще бъде
един от два възможни варианта на това взаимоотношение:  Ще бъде взаимоотношението на спасението,
което  Павел  е  описал  в  1:16,  или  ще  бъде  взаимоотношението,  което  той  е  описал  в  2:16  –
взаимоотношението на осъденият човек към съдията.

Пророк Михей е казал: „Ще нося гневът на Господа, защото извърших грях против Него“ (Мих.7:9 –
мой превод).  Исус носеше нашия грях на кръста. Но ако ние не успеем да приемем това, има само една
друга страна на уравнението – ние ще трябва да понесем гневът на Господа заради самите себе си. 

Павел каза, че езичниците са изложени на Божия гняв (1:18—2:16),  а в тези последни няколко стиха
той започва да говори за юдеите, които също са изложени на Божия гняв (2:9-16). Докато той се подготвя
сега да се фокусира върху Божият гняв срещу юдеите (2:17-3:8), ние трябва да си припомним един откъс от
Софония: „Тогава (в Денят на Съда) ще премахна измежду теб  онези, които се радват в тяхната гордост
и ти няма вече да се  превъзнасяш надменно заради Моят свят хълм“ (Соф.  3:11 – мой превод).  Чрез
Софония, Бог казал на народа на Израел, че ще дойде ден, в който   те повече няма да се гордеят, само защото  
Неговият  свят  хълм,  Йерусалим,  се  намира  на  тяхна  територия.  Онези,  които се  радват  поради такива
причини, ще бъдат осъдени така, както ще бъде осъден всеки друг. 

Но неговото предупреждение не се отправено само към юдеите или към хората от времето, описано в
Библията.  Да  се  замислим  отново  за  съвременните  равностойности  –  хората,  които  имат  Библията  и
църквата,    не трябва да бъдат надменни и да се отнасят високомерно към онези, които нямат тези неща  .
Даже хората, които днес се хвалят, че не вярват в нищо, могат да гледат презрително към другите групи и да
ги осъждат. Но Павел ни показва, че всички ние сме грешни хора. Всички ние стоим осъдени пред Бога.
Никой от нас не може да се превъзнася, поради какъвто и да „свят хълм“, който твърдим, че е наш.  Всяко
нещо, което може да ни накара да бъдем горди,   е само основание за по-строго осъждане  .

Глава 3

Човекът, който има Библия: Виновен – Рим.2:17-3:8

Тъй като в  2:17 Павел започва да говори директно на юдеите,  спомнете си,  че според сегашните
представи,  те са били представяни като хора,  които са имали Библията.  Ние,  които имаме Библията на
лавиците си, които имаме църквата сред нас, които имаме културата, която е рожба на Реформацията, трябва
да се запитаме: „Дали това е достатъчно за спасението?“

„Виж, ти се наричаш юдеин и се облягаш на закона, и се хвалиш с Бога“ (2:17 – мой превод)
„И се облягаш на закона“ трябва да ни припомни за това, което току-що четохме от Соф. 3:11. Павел

говори за хората, които са се гордеели от факта, че „святият хълм“ на Бога е сред тях. Те се облягали на
този факт.

„и че знаеш Неговата воля...“ (2:18a)
Какво всъщност имат юдеите? Те имат Библията. Както Павел ще каже по-нататък: „Тогава какво

предимство има юдеят? или Каква ползата има от обрязването? Голяма, във всяко отношение: първо,
защото на тях бяха поверени писанията на Бога“(3:1-2).  Основното предимство на юдеите пред другите
народи е било това, че те са имали Библията. Те знаели каква е Божията воля (2:18). Те се облягали на
закона  (2:17).  Но  е  имало  един  сериозен  проблем:  Притежанието  на  тази  специална  благословия  ти
направило  горди.  И  точно  в  това  положение  днес  се  намират  много  хора.  Погледнете  към  огромните
катедрали в Европа.  Хората чуват звънът на камбаните на катедралата.  Това не е ли достатъчно? Те са
кръстили децата си и те са преминали през процедурата на конфирмацията. Направили са църковни сватби.
Това не е ли достатъчно?

Същият начин на мислене намираме и у нас,  в  САЩ.  Ние имаме най-високият процент на хора,
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членуващи в църквите в сравнение с всеки друг период от историята –   по-висок даже отколкото в ранните  
години,    когато хората наистина са вярвали в нещо!   Но въпреки това Бог казва на юдеите през 1-я век, но
също и на много хора от нашето време, че цялото това юдейско (или християнско) наследство  не е по-
голямо даже от една песъчинка. Всичко това само още повече ви осъжда!

Виж, ти се наричаш юдеин и се облягаш на закона, и се хвалиш с Бога, и че знаеш Неговата воля
и изпитваш различните мнения, и отбираш най-доброто, понеже се учиш от закона, и си уверен в
себе си,  че си водач на слепите, светлина на тези,  които са в тъмнина, наставник на простите,
учител на невръстните, понеже имаш в закона олицетворение на знанието и на истината,  тогава
ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който
казваш  да  не  прелюбодействат,  прелюбодействаш  ли?  Ти,  който  се  отвращаваш  от  идолите,
светотатстваш ли? Ти, който се хвалиш със закона,  опозоряваш ли Бога, като потъпкваш закона?
Питам това, защото според както е писано,  поради вас се хули Божието име между езичниците.“
(2:17-24)

Колко ужасно е това! Това се отнася за юдеите, от които се очакваше да показват образа на живият Бог
пред изгубения свят (2:19-20),  но въпреки това,  те  виждали своята  мисия  преди всичко като основа за
гордост (2:17, 23). Днес виждаме същото сред християните. Кое според вас е най-трудното нещо, пред което
се е изправял един мисионер, когато започвал нова работа? Не познавам нито един мисионер, който да не се
съгласил, че най-големият проблем, който е трябвало да се пребори,   са хората, които са били там преди него  
и са били свързвани в умовете на местните хора с името християнин. Когато Ливингстън се опитвал да
проповядва  евангелието  в  Африка,  той  трябвало  да  справя  с  факта,  че  тамошните  хора  свързвали
християнството с португалците, които били търговци на роби в тази част на света. Доскоро най-големият
проблем за мисионерите в мюсюлманските области е бил, че мюсюлманите, (за които се предполага, че не
пият вино), свързвали християнството с търговците на вино, които богатеели от продажбата на стоки, които
били забранени да бъдат продавани от мюсюлмани. Когато хора, които имат Библията - независимо дали са
юдеи или християни – имат такова поведение,   вместо да бъдат светлина, те носят тъмнина  .

Обикновено ние  свързваме думата  „мисионер“  с  християнството,  но  самите  юдеите  в  епохата  на
Стария  Завет  се  били  в  известен  смисъл  призовани  да  бъдат  мисионери.  Книгата  Йона  е  най-добрата
илюстрация на това. Разбира се, когато мислим за Йона, ние си мислим за огромната риба,  но основното
послание  на  историята  на  Йона  е,  че  тя  е  пример  за  провала  на  Израел  да  разпространява  своето
мисионерско послание. На Йона му било казано да отиде и да проповядва в Ниневия, но вместо да приеме
този призив, той се качил на един кораб, който пътувал не към Ниневия, а  точно в обратната посока.

Йезекиил също говори за провала на Израел при изпълнението на своята мисия: „Така каза Господ
Йехова; Това е Йерусалим: Аз го поставих сред народите и страните, които са около него. Но той замени
моите заповеди с пороци,  които са  по-големи от пороците на народите и моите постановления – с
беззаконие,  което  по-голямо  от беззаконието  в  страните  около  него“  (Йез.5:5-6а  –  мой  превод).  Бог
поставил Йерусалим сред народите с определена цел – Израел да говори за съществуването на Бога и за
Неговия характер, и да призовава другите народи да отидат при Бога. Йона е отличен пример за провала на
Израел да направи това, но той в никакъв случай не е единственият пример. 

Юдеите трябвало да бъдат свидетелство за Бога, но вместо това, казва Йезекиил, те били свидетелство
на  точно  обратното.  От  времето  на  поробването  им  от  Вавилон,  юдеите  били  разпръснати  по  целия
тогавашен познат свят.  Навсякъде по тези места се изграждали юдейски синагоги.  Само ако те се бяха
държали за Бога! Но както Йона онагледява поведението им и както Йезекиил казал, и както Павел казва в
Рим.2:17-24,  те правели точно обратното. Когато Соломон посвещавал Храмът,  той декларирал,  че този
храм ще се превърне в „молитвен дом на всички хора“ (виж 2Лет.6:32; Ис. 56:7; Мат. 21:13).  Но той се
превърнал в противоположно нещо.

Храмът  трябвало да  бъде  свидетелство  пред  света,  че  Бог  съществува  и  че  Той наистина  е  там.
Реалността на Бога трябвало да бъде виждана в праведният живот на хората, които се покланяли в Неговия
дом. Това трябвало да бъде виждано чрез начина, по който Бог защитава Своите хора в битката.  Тъй като
този свят е пропаднал, избраният народ на Бога от време на време щял да има нужда от Неговата защита в
битката, Бог  имал  намерението  да  им  дава  тази  защита,  като  свидетелство  пред  народите.  Но  поради
техният грях, Бог престанал да ги защитава и другите народи можели да кажат: „Техният Бог е точно като
всеки друг бог.“ Неморалното поведение на Израел станало причина другите народи да хулят Бога (2:24) и
когато,  поради неморалността на юдеите Бог  престанал да ги защитава,  това  станало причина другите
народи още по-силно да хулят Бога. Израел трябвало да бъде жива демонстрация на факта, че Бог е там. Но
вместо това, поради техния грях и последвалата поредица от поражения в битката, другите народи казвали:
„Богът на Израел не е там.“ Разглеждайки ситуацията на Йона от гледната точка на Новия Завет поради
това, че той тръгнал в друга посока, евангелието не било проповядвано в Ниневия (това станало чак след
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като  Йона се покаял.)  Поради често извършваните от Израел грехове,    добрият характер на Бога не бил  
демонстриран пред света. Според думите на Исая, вместо да роди нещо, което да прилича на раждане на
истина, Израел родил само вятър (Ис. 26:18).

За нещастие, често пъти същото може да бъде казано и за днешните християни. Твърде често хората,
вярващи в други религии, които влизат в контакт с християни, се отдръпват отвратени от тях. Почти всички
велики  богохулни  лидери  на  света  са  били  обучавани  в  нашите  университети  и  са  излезли  от  тях
недокоснати от християнската вяра,  и даже отвратени от нея.  В същото време Бог често пъти оттеглял
закрилящата си ръка и позволявал хора, родени в християнски семейства, да попаднат под влиянието на
идеологии, като атеистичния комунизъм или езическите религии на Изтока. 

Състоянието в което сме,   напълно прилича на състоянието на юдеите от времето, описано в Библията  .
Както тогавашните юдеи, така и днешните християни се провалиха в демонстрирането пред невярващите
хора на факта, че Бог наистина съществува. Следователно, както казва Йезекиил: „И така, това ще бъде за
укор и присмех, за поука и удивление на народите, които са около теб, когато извърша над теб съд с гняв,
с ярост и бяс, и с необуздано разобличение. Аз, Господ, казах това“ (Йез. 5:15 - мой превод).

Колко тъжна е тази ситуация. Тук са народите; те трябва да гледат към Израел и да виждат, че Бог
съществува.  Но  вместо  това,  Бог  трябва  да  осъди  Израел.  Всъщност,  Той  използвал  същите  езически
народи,    за да осъди Израел  . Вместо да гледат към Израел и да научават от него за Бога, другите народи
унищожавали Израел, когато юдеите богохулствали против своя Бог. И точно това казва Павел в Рим.2: „Във
всяка област на живота,  където вие трябваше да бъдете свидетелство, вместо това вие бяхте греховни и
горди, и поради това Бог трябваше да ви наказва. А това на свой ред караше другите народи да хулят Бога.“

Какво можем да направим ние, които сме част от християнството на 20-я век, освен да се облечем с
власеница,  да  посипваме  главите  си  с  пепел  и  да  казваме:  „Амин.  Ето  докъде  пропаднахме.  Ние  сме
причината за богохулството. Бог повече не може да ни защитава.“ Всички големи „християнски“ народи - от
миналата история до наши дни –  знаят истината, но обмислено й обърнаха гръб и я изоставиха.  Всичко,
което е можело да бъде казано против юдеите от времето на Павел,   може да бъде казано сега и срещу нас  .
Вместо да бъдем мисионери, ние накарахме невярващите да богохулстват. Ние не само не проповядвахме
позитивното послание  на  спасението,  вместо това  ние  проповядвахме негативно послание  и  накарахме
невярващите да се отдръпнат от Бога, когото ние вече не почитаме. 

Няколко глави по-нататък Йезекиил казва това на хората на Юда, южното царство на Израел: „Също и
Самария  (северното царство на Израел) не е извършила дори и половината от твоите грехове; а ти си
извършила много повече мерзости от тях и оправда сестрите си (от северното царство на Израел) с всички
мерзости,  които  си  извършила.  Ти,  която  съдеше  сестрите  си,  понеси  сега  срама  си;  поради
съгрешенията, които си извършила, по-гнусни от техните, те са по-праведни от теб; затова се засрами и
ти, и понеси срама си, понеже си оправдала сестрите си“ (Йез.16:51-52). После, в ст.56 се казва: „Защото
в дните на гордостта ти, името на сестра ти Содом не се чуваше от устата ти.“ А после, в ст. 61 се
казва:  „Тогава ще си спомниш за  пътищата си и  ще се  засрамиш,  когато приемеш сестрите си,  по-
старите и по-младите (Самария и Содом); и ще ти ги дам за дъщери“ (мой превод).

Казано по-просто, Йезекиил казва, че поведението на юдеите по неговото време (Коментар: Около 597 г.

пр.  Хр.  той е  бил  отведен  на  заточение  в  Халдея  от Навуходоносор.  Д.Пр.)   е  било даже по-лошо от поведението
прочутите жители на Содом. Исус казал подобно нещо за юдеите в Капернаум по Неговото време (Коментар:

Около 6 века по-късно. Д.Пр.): „Ако мощните дела, които бяха извършени в теб, бяха извършени в Содом, той и
до днес щеше да съществува“ (Мат. 11:23 – мой превод).

В същото положение се намираме и ние днес в нашата собствена християнска култура. Ние, които сме
живели в Северна Европа и в Северна Америка още от времето на Реформацията  (Коментар:  Прието е,  че
Реформацията е започнала през 1517, когато Мартин Лутер заковава списъкът със своите 95 тези на вратата на своята църква
във Витемберг,  Германия.  Д.Пр.), бяхме много благословени от светлината на истината.  Но въпреки това, ние
обмислено се отдалечихме от нея. Когато чувам как Павел пита юдеите от неговото време: „Считате ли, че
сте спасени, само защото сте юдеи, след като вие фактически хулите Бога през лицето на народите?“, аз съм
сигурен, че днес Бог задава същия въпрос на така наречените християни в Западна Европа и в Северна
Америка. Ние сме богохулство. Това не извинява другата страна, хората, които са без Библия; както видяхме
в Рим. 1:18-2:16, те също ще бъдат осъдени. Но ние не можем да извиним себе си. Ние не може да кажем:
„Ние сме праведните хора. Сигурно Бог ще ни запази.“ Защо ще ни запази Той? Та ние сме богохулство
против Него!

Павел обявил, че както езичниците, така и юдеите по неговото време са изложени на Божия гняв. В
3:9-20  той  ще  каже  същото  нещо по-подробно,  като  връхната  точка  в  неговото  многократно  цитирано
заключение е „всички съгрешиха и не стигнаха до славата на Бога“ (3:23 – мой превод), което казано с
други означава че „всеки ще понесе Божия гняв.“ Или както е казал Исая „Всички ние се заблудихме като
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овце“ (Ис. 53:6).  Кой има нужда от Спасител? Езичниците са извършили грехове; юдеите са извършили
грехове.  Човекът  без  Библия  е  грешник.  Човекът  с  Библия  е  грешник.   Кой  има  нужда  от  Спасител?
Заключението не е ли много просто? Всички мъже и жени, навсякъде по света имат нужда от Спасител. И
ако ще трябва да живеем в този свят, а не в някакъв измислен свят, ние трябва да живеем в този кръг. Когато
хората ни питат: „Кой има нужда от Спасител?“ ние трябва да отговаряме, много тихо, много трезво и с
истинско състрадание „Всички съгрешихме и не достигнахме до славата на Бога  .  “

Докато разглеждаме какво е казал Павел, че всички юдеи и всички езичници са грешници според
преценката на Бога, е важно ние, днешните християни да не гледаме презрително към читателите на Павел
от първия век, все едно че ние сме по-добри от тях. Както ни напомня Павел в Еф. 2:3, ние „по естеството
си бяхме деца на гнева“, не по-малко от най-лошият неспасен грешник. Всеки от нас основателно щеше да
понесе Божия гняв. А когато приехме Христос като наш Спасител, Божият гняв вече не е надвиснал над нас.
Но това е така не заради нещо в самите нас, в нашата раса или в нашата християнска култура. Ако сега не
сме под заплахата да станем получатели на Божия гняв, това е така единствено поради това, че поради
милостта Си, Христос умря заради нас и също,  че поради Неговата милост ние Го приехме като наш
спасител. (Коментар: Ние нямаме заслуга даже затова, че сме приели Христос като наш Спасител. И това е дар от Господа.

Д.Пр.) Не трябва да мислим за себе си, че поради някаква наша присъща доброта, ние сме различни от всеки
друг, който все още се намира в опасността да понесе Божия гняв.  Когато размишляваме за Божия гняв
който е надвиснал над греховния свят, ние винаги трябва да си казваме: „И аз самият бях такъв и това
заслужавах, ако не беше свършената работа на Исус Христос.“ Единствено в състоянието на това смирено
осъзнаване ние се осмеляваме да продължим да изучаваме  Римляните.

Поглеждайки към няколко стиха по-назад, Павел попитал юдейските си читатели: „Ти, който казваш
да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвращаваш от идолите, светотатстваш
ли?“ (2:22). Най-добрият превод от гръцки е следния: „Ти, който се отвращаваш от идоли, виновен ли си за
най-голямото  неуважение?“  По  същият  начин,  няколко  години  по-късно  Йоан  говори  за  тези,  „които
наричат себе  си  юдеи,  а  не  са,  но  са  синагогата на  Сатаната“  (Откр.2:9)  Това  са  юдеите,  хората  с
Библията, които си мислят, че са нещо специално. Но въпреки това Павел казва, че те са виновни за най-
голямото  неуважение,  а  Йоан  ги  нарича  синагогата  на  Сатаната.  Отново  трябва  да  признаем,    че  със  
сигурност това е  начинът, по който Бог гледа към голяма част от днешното християнство. 

Да твърдим,  че се  намираме под чадъра на християнството,  да твърдим,  че притежаваме някакъв
специален вид благословия, защото камбаните бият в синагогите и защото в САЩ най-много хора ходят на
църква и въпреки това да хулим Бога, като обръщаме гръб на ясното учение на Неговото Слово! Това е
трезвата истина и ние трябва да я признаем: ако имаме Библия, ако се наслаждаваме на благословиите,
която тя носи, но въпреки това нашия живот посрамва Божието име, ние сме виновни за  най-голямото
неуважение!

Тогава погледнете отново към ст. 23 и 24: Ти, който се хвалиш със закона, опозоряваш ли Бога, като
потъпкваш закона? Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между
езичниците.“ Когато човекът с Библията се отнася към нея само като нещо външно, с което да се хвали,
това кара човекът без Библия да не уважава Богът на Библията. Следователно, със сигурност човекът с
Библията съвсем справедливо ще понесе Божият гняв.

„Понеже обрязването наистина е  полезно,  ако изпълняваш закона;  но ако си  нарушител на
закона, тогава твоето обрязване става необрязване.“ (2:25)

 Външните  ритуали  на  религията  не  са  достатъчни.  За  юдеят  най-важният  външен  ритуал  е
обрязването; за човекът с Библията в нашето поколение, най-важният ритуал е кръщението, конфирмацията
или членуването в църква. Но според Павел, тези неща не помагат. Всъщност, те са вредни, те не са нищо
друго, освен „необрязване,“ако зад тях няма реално живеене с вяра. 

„И така, ако необрязаният пази наредбите на закона, няма ли неговото необрязване да му се
вмени за обрязване? И онзи, който остане в природното си състояние необрязан, но пак изпълнява
закона, няма ли да осъди теб, който имаш закон и обрязване, но си потъпкал закона“?“ (2:26-27)

По-добре е последната част от този текст да бъде преведена така: „който,  имайки предимството на
закона и обрязването, потъпкваш закона.“ Както вече забелязахме и преди, Павел нито за миг не казва, че
човекът  без  Библия  е  оправдан.  Наистина,  поради  това,  че  тези  езичници  не  спазват  собствените  си
стандарти за морала, те също стоят осъдени пред очите на Бога (2:1). На юдеите от неговото време и на
днешните християни Павел казва: „Засрамете се! Има хора без Библия, хора без предимството, което имате
вие,   които живеят по по-добър начин в сравнение с вас  .“

Това не  оправдава човекът без Библия,  но, о, как това осъжда човекът с Библия! Там стои юдеят и
казва: „Аз съм юдеин. Аз съм се обрязал. Аз имам и всички други неща.“ А Бог му казва: „Да, но виж, с
всичките предимства, които ти имаш, много пъти може да бъде показано, че хората без Библия, хората около
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теб,  които не вярват,    живеят по-добре, отколкото живееш ти  . И поради това ти ставаш причината живият
Бог да бъде хулен. Това двойно те осъжда.   То не извинява другите  , но двойно осъжда теб  !“

„Защото не е юдеин онзи,  който е външно такъв,  нито обрязване - онова, което е външно в
плътта; а юдеин е този, който е такъв вътрешно; а обрязване е това, което е обрязване на сърцето, в
духа, а не в буквата; чиято похвала не е от човеците, а е от Бога.“(2:28-29)

 Външните ритуали, независимо дали са юдейски или са християнски, са лишени от смисъл, ако няма
обрязване на сърцето, ако Бог не е докоснал сърцето на човека и ако няма реалност в неговата или нейната
вяра. Да живеем под чадъра на християнството, независимо дали е римо-католическо християнство или е
протестантско християнство и същевременно да живеем живот, който е скандален в очите на невярващите,
да изповядаме вяра, която не означава нищо за нашия вътрешен живот, това със сигурност ни поставя под
удара  на  Божия  гняв.  Ако  за  нас  християнството  е  просто  благословия,  от  чието  предимство  ние  се
възползваме, тогава със сигурност Бог може да ни каже, така както е казал на езичникът в 2:1: „Затова и ти
си без извинение, о, човече.“ 

Когато се придвижваме към Рим.3, Павел казва с голяма настойчивост, че юдейските му читатели
имат нужда от Спасител, понеже те са изложени на Божия гняв, въпреки че те са имали огромни духовни
предимства. Павел казва, че духовната благословия не дава автоматичен резултат за даден народ или човек,
ако липсва  вътрешна вярност  към религиозната  традиция.  Всяка  духовна  благословия,  която трябва  да
изживеем, трябва да излиза от една много по-дълбока реалност.

Павел превежда пред нас,  като на парад,  цялото човечество – първо езичниците,  после юдеите –
вярвайки, че докато гледаме към тях, ние също ще видим себе си и ще осъзнаем, че нищо от това, което сме,
както вътрешно, така и външно –   не може да ни спаси от Божия справедлив гняв  .

„Тогава какво предимство има юдеинът и каква полза има от обрязването?“ (3:1)
Разбира се, Павел знае, че неговите юдейски читатели ще зададат този въпрос, както би го задал и

всеки днешен юдеин, който чете тези негови думи. Ако, както юдеите, така и езичниците, са изложени на
Божия гняв, тогава какво предимство е да бъдеш един от „избраните“ хора на Бога? Павел дава много силен
отговор на собствения си въпрос.  „Голямо, във всяко отношение: първо,  защото на тях бяха поверени
писанията на Бога“ (3:2)

Разбра се, „Писанията на Бога“ се отнася за това, което днес познаваме като Стария Завет. Главното
предимство на юдеите пред езичниците е било това, че те са притежавали Божието Слово. Те можели да
знаят! В Рим.9-11 Павел разглежда подробно положението на юдеите. В Рим. 10:19 той ще попита: „Израел
не знаеше ли?“ И през цялата гл.10 той показва точно как е знаел Израел за Бога: те знаели за Бога, защото
Бог вдъхновил хора като Моисей (10:5, 19) и Исая (10:16, 20) да им кажат за Него. Иначе казано, те са
знаели, защото са имали  „Пророчества на Бога,“ Стария Завет.

Следователно, въпросът не е, дали Израел е знаел за Бога. Те са знаели за Бога по начин, по който
хората без Библия не знаели. Но дали това тяхно познание за Бога е решило техния духовен проблем? Дали
това тяхно познание за Бога е означавало, че те нямат нужда от Спасител? Бог казва: „Съвсем не, защото
въпреки  че  знаехте,    вие  не  вярвахте  .  А  понеже  те  не  вярвали,  цялото  им  познание  за  Бога  не  им
помогнало; точно обратното; самото това познание ги осъждало   още повече  . Павел разглежда въпросът за
ситуацията, в която се намират юдеите пред Бога от 3 различни гледни точки: техният начин на живеене е
по-лош, в сравнение с народите около тях, които нямат Библия, поради което юдеите са осъдени (2:17-24);
юдеите спазват външните правила, така както са заповядани от Бога, но не и в сърцето си, поради което
юдеите са осъдени (2:25-29); юдеите знаели за Бога, те имали Стария Завет, но не вярвали в него, поради
което юдеите са осъдени (3:1-2).

„И какво, ако някои не са останали верни? Нима тяхната невярност ще унищожи Божията
вярност? Съвсем не! Нека бъдем сигурни, че Бог е верен, а всеки човек е лъжлив, както е писано: „За да
се оправдаеш с думите Си и да победиш, когато те обвиняват пред съд.“ (3:3-4)

Дали неверието в Бога на избраните хора, въпреки всичките предимства, които са им били дадени от
Бога, подсказва, че Бог е вероломен или че Той е нарушил заветното Си обещание към Израел? Павел казва:
„Съвсем не! В никакъв случай.“  Бог е спазил всяко едно от заветните Си обещания. Грешката се намира
изцяло в  онези, които не вярвали в тези обещания.

„Но ако нашата неправедност разкрива Божията справедливост, какво ще кажем? Нима Бог –
питам ви като човек – е несправедлив, когато проявява Своя гняв? Съвсем не! Иначе как Бог ще съди
света? Ако пък Божията истина се възвеличава чрез моята лъжа за слава на Бога, то защо и аз да
бъда съден като грешник? Нима тогава трябва да вършим зло, за да излезе добро, както някои ни
хулят и ни приписват, че сме говорели? Такива ще получат справедлива присъда.“(3:5-8)

Павел предвижда, че някои от читателите му могат да кажат: „Ако при сравнението моят грях прави
Божията праведност да е по-очевидна, наистина ли е справедливо Той да ни осъжда?“ Павел отговаря на
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това така: „Да, но това не променя истината за проблема.  Проблемът продължава  да е    вашето собствено  
неверие. Бог продължава да е справедлив, когато ви осъжда, защото вие сте правили всичко това, въпреки
че сте знаели какви са откровенията в Стария Завет. Вие сте знаели за Бога! Вие сте знаели! Вие сте имали
това предимство.   И въпреки това, вие не сте вярвали  .“ 

И още веднъж ние сме длъжни да попитаме:  „Ако това са  думите,  които Бог казва за юдеите от
епохата на Павел, за това, че те са имали Писанията на Стария Завет и въпреки това са се оказали виновни
пред Него – и наистина са били изложени на удара на Неговия гняв, поради всичките предимства, които са
имали  - ако това е било истина за юдеите от времето на Павел,   какво ще каже Бог за света на днешното  
християнство?

Помислете за предимствата, които имахме ние в Запада Европа и в Северна Америка. С цялата ни
култура, изградена върху Реформацията. С достъпността да купуваме една Библия за 5 или 10 цента. С
нашата литература, пълна с цитати от Библията. (Коментар: Замислете се за нас, българите, които се гордеем, че от
повече от 1000 години сме християнски народ. В колко книги от нашата литература сте срещали цитати от Библията? Защо е
така? Д.Пр.) Ако юдеите са били осъдени, защото не са вярвали в техните предимства, какво ще каже  Бог на
днешните „християнски“ нации? Ако юдеите са имали едно предимство, ние със сигурност имаме много
повече! Ако Бог е осъдил юдеите заради липсата на техен отговор,   дано Той да има милост към нас  !

Ние, които днес имаме Библията, стоим по-осъдени отколкото хората, които не са имали Библията –
които са имали само свидетелството на своята съвест. Но ние стоим по-осъдени и от онези, които в дните на
Павел  са  имали  Библията.  Да  имат  тези  предимства  и  да  не  вярват,  да  имат  тези  предимства  и  да  се
отдалечат от Бога, да имат тези предимства и въпреки това да станат причината името на живия Бог да бъде
хулено. Как можем да се извиним? Как очакваме да избегнем последиците от всичко това? 

Когато млади хора от цял свят идват в държава като САЩ, за да учат в нашите университети и после
се връщат в родните си страни като циници и атеисти,  трябва ли да бъдем изненадвани, когато Бог гледа
към нас и казва: „Вие ще бъдете унищожени от Моят гняв!“

Ако в цялата история на човечеството е имало хора, които са имали нужда от Спасител, това сме ние,
днешните хора от Западното християнство.

Глава 4

Целият свят: Виновен – Рим. 3:9-20

Павел каза, че езичниците са осъдени от Бога (1:18-2:16) и че юдеите също  са  осъдени от Бога (2:17-
3:8). Сега описва заедно тези две групи и показва, че всички хора навсякъде по света, се намират в едно и
също състояние пред очите на Бога:

„Какъв  е  изводът?  Имаме  ли  предимство?  Не,  никакво.  Понеже  вече  доказахме,  че  както
юдеите, така и езичниците, всички те са подвластни на греха“ (3:9 – мой превод)

За Павел, да приравни юдеите с езичниците в неговото време е било вероятно равностойно на това,
сега да приравним християните и атеистите. Много пъти, когато съм говорил за този стих, хората са ме
питали:  „Какво  искаш да  кажеш?  Искаш да  кажеш,  че  членът  на  християнска  църква  е  точно  толкова
виновен пред очите на Бога, както този ужасен комунист или онзи другият атеист?“ И Бог, чрез Павел,
казва: „Да, виновен е!“

Ние  можем  силно  да  се  ядосаме  с  праведно  възмущение  против  хората,  които  открито  отричат
съществуването на Бога. За нас не е трудно да се съгласим, че тези хора отчаяно се нуждаят от спасение и
да се чувстваме много праведни относно разпознаването на ТЕХНИЯ грях. Но когато Павел се обърне към
нас и каже, че в очите на Бога и ние също се нуждаем от спасение, тогава нашият емоционален отговор
може да е съвършено различен. Със сигурност юдейските читатели на Павел са реагирали бурно против
твърдението на Павел, че в очите на Бога юдеите не са по-добри от езичниците.  Павел е очаквал тяхната
силна реакция и завършва тази тема, цитирайки от тяхната Библия, Стария Завет: 

„Както е писано:  Няма никой праведен,  няма,  нито един: Няма никой,  който разбира,  няма
никой, който търси Бога.  Всички се отклониха от пътя, заедно станаха безполезни; няма никой,
който да прави добро, никой, нито един“ (3:10-12 – мой превод)

Това не са само думи на Павел, който казва, че всички хора са грешници. Цитирайки от Пс.14:1-3  и
53:1-3, той показва, че и Старият Завет, Библията на неговите юдейски читатели, казва същото. А както
видяхме по-рано, и Исая казва същото:  „Всички ние се заблудихме като овце, всеки беше тръгнал по свой

28



29

път“ (Ис. 53:6).
Човекът без Библията не спазвал безгрешно собствените си стандарти за поведение, поради което и

той заслужава да получи Божия гняв. А тези, които имали Библията, които имали още по-високи морални
стандарти, също не ги спазвали. Това не е теологична абстракция, идваща от някакъв нереално мислещ ум.
Извращението на морала е резултат от неморалните желания на отделния човек. Павел описва реалната
трагедия  на  греховните  желания,  а  не  човешкото  състояние  или  определение.  Това  разбиране  за
всеобхватността  на  греха  е  най-верният  и  най-великият  „  нивелир  “  -  инструмент  за  поставяне  на  
човечеството на едно и също ниво. Исус постоянно подчертавал това. Хората посочвали с пръст към някого
и казвали: „Вижте този грешник,“ а Исус винаги им показвал, че всички хора са еднакво грешни. Всички
стоят на едно и също ниво пред Бога. 

Думите на Павел са конкретни и освен това се валидни за всеки човек. По-рано ние го видяхме, как
той стана много личен, когато каза:  „Затова и ти си без извинение, о, човече“ (2:1). Но неговите думи в
3:10-12 са също толкова лични и се отнасят за всеки човек. Защото, ако „Няма никой праведен,“ тогава аз не
съм праведен. Ако „Няма никой, който разбира, няма никой, който търси Бога,“ по начинът по който Бог
трябва да бъде търсен, тогава аз не разбирам и аз не търся Бога така, както би трябвало да го търся. Ако
„Всички ние се заблудихме като овце, всеки беше тръгнал по свой път,“ тогава това се отнася и за мен. Ако
няма нито един човек, който да е абсолютно добър,  „няма, нито един,“ тогава аз също не правя абсолютно
добро.  Ако  всички  хора,  без  изключение,  са  морално  извратени,  тогава  и  аз  съм  морално  извратен,
независимо от това, колко добър аз може да си мисля, че съм.

Даже тези от нас, които сме приели Христос като наш Спасител, никога не трябва да си мислим, че
грехът е някаква абстракция. Всички хора са морално корумпирани. Ние не сме в позицията да мислим, че
грехът се отнася само за другите хора. Както видяхме в Ефесяни, ние „по естеството си сме били чада на
гнева“ (Еф. 2:3). Това е мястото, в което е живял всеки от нас. Това е ямата, от която ние бяхме извадени.
Това е мястото, в което се намираме.

Понякога християните казват, че са „шокирани“ от един или друг вид поведение. Ние със сигурност
никога не трябва да се притесняваме, когато казваме, че нещо е неправилно, ако то е неправилно . Но как
можем да бъдем „шокирани“ или изненадани от  греховете  на  другите,  когато самите ние сме  морално
извратени в очите на Бога? Ако наистина разбираме колко греховен е всеки от нас в очите на Бога, тогава
ние ще разберем, че ние сме на едно и също ниво с всеки друг човек. По отношение на нашата греховна
природа всички ние сме подрязани и направени да сме с един и същ размер.

Павел прави темата за човешката греховност да стане лична, като включва себе си в обсъждането. Той
не казва: „Юдеите по-добри ли са от езичниците?“ Вместо това той пита: „Ние по-добри ли сме от тях?“
(виж 3:9).  Той оприличава себе си със своите сънародници, юдеите. „Дали аз, дали ние, сме по-добри от
другите?“ И отговорът му е следният: „Не, ние и аз, не сме по-добри от другите.“

Цитатът на Павел от Стария Завет сигурно трябва да е бил унищожителен за юдейските му читатели –
и като продължение на това – и за днешните му християнски читатели. Как някой може да се чувства, че той
или тя е в добра позиция пред святия Бог, просто защото има Библията, когато самата Библия казва, че нито
един човек не е праведен? Защото, след като е прочел текста до ст. 12 включително, човекът, който счита
себе си за праведен,   не е нищо повече от натрошен камък или чакъл  . Никой не е в безопасност просто
защото се намира под чадъра на юдеизма и никой не е в безопасност, просто защото се намира под чадъра
на християнството.  „Няма никой праведен, няма, нито един.“ Дали това означава, че ние сме без надежда?
Ако всеки от нас е толкова морално извратен в очите на Бога, има ли някаква надежда за нас?

Спомнете си,  че  в  това  място на писмото си до Римляните,  Павел все  още проповядва  „първата
половина от евангелието“; Той все още се опитва да покаже, че всички хора имат нужда да бъдат спасени.
Не забравяйте контекста:  „Аз не се срамувам от Евангелието,  понеже то е Божията сила за спасение“
(1:16). „Но защо аз наистина имам нужда от спасение?“ „Защото ти си намираш под заплахата от Божия
гняв.“ „И защо точно аз съм под заплахата от Божия гняв?“ 

Павел отговаря на тези въпроси в първата половина на своето представяне на евангелието (1:18-3:20)
и продължава в 3:13 с ужасната картина на човешката раса.

„Гърлото им е  отворен гроб;  с  езиците си измамват; змийска отрова има зад  устните им.
Устата им е пълна с проклятия и горчивина. Краката им бързат да проливат кръв. Разрушение и
нещастие има в пътищата им. И те не познават пътя на мира. Няма страх от Бога пред очите им .“
(3:13-18 – мой превод) 

Каква ужасна картина на човечеството е нарисувал Павел по времето, когато е живял. А можем ли да
твърдим, че днес човечеството е по-добро? Дали човечеството има „напредък“ в областта на морала, както
много хора биха искали да вярват? Със сигурност Божието Слово ще каже: „Не, никакъв!“ Може би имаме
напредък в едно или друго нещо, но не и в моралната ни позиция пред Бога. Не трябва да се осмеляваме   да  
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превръщаме в абстракция   този ужасен наш портрет, нарисуван от Павел  . Такива сме ние, хората, и по този
начин гледа Бог на нас.

„Сега ние  знаем,  че  каквото казва  законът,  казва  го  за  онези,  които са  под  закона;  за  да  се
затвори устата на всеки и за да стане целият свят (да му бъде показано, че е)  виновен пред Бога.
Затова чрез делата на закона никой няма да бъде оправдан пред Него; понеже чрез закона е  (само)
знанието за греха.“ (3:19-20 – мой превод)

Сега  Павел  стига  до  заключението  на  своето  дело  против  юдеите;  но  започвайки  от  ст.  9  той
разширява обхвата на своя анализ, за да включи цялото човечество. И той като никой, независимо дали е
юдеин или е езичник, не изпълнява безгрешно изискванията на закона, единственото възможно заключение
е, че цялото човечество е виновно пред Бога и ще стане обект на Неговата справедлива присъда. „Затова
чрез делата на закона...“ Тук Павел има предвид не само Законът на Моисей, но и добрите дела от всякакъв
вид. „Затова чрез делата на закона никой няма да бъде оправдан пред Него.“ Човекът, който няма Библията
е, осъждан чрез съвършеният стандарт на Бога  на базата на неговите или нейните присъди над другите,
както видяхме в 2:1. Никой никога не е можал да каже: „Аз изпълних безгрешно стандарта, според който
осъждах другите хора.“ Но после идва юдеят и казва: „Да, но ние имаме Библията.“ А Бог казва: „Да, и ти
не спази нейните изисквания.“ Следователно, заключението сега е пълен мрак. „Затова чрез делата на
закона никой (никога) няма да бъде оправдан пред Него; понеже чрез закона е (само) знанието за греха.“

Ние стигнахме до края на „първата половина  от евангелието,“  представено от Павел в Римляните.
Павел използвал по-голямата част от Гл. 1, цялата Гл. 2 и голяма част от Гл. 3, за да ни покаже, че ние се
нуждаем от спасение. Той все още не ни е казал как да бъдем спасени. (Коментар: Според мен е подвеждащо в
българският превод  на Библията да се внушава, че ние се „спасяваме“ и че ние се „оправдаваме“ пред Бога, въпреки че в самата
Библия се казва, че ние сме само получатели на спасението, което е по Божията милост. Исус Христос е този, който ни спасява
и Той е, който ни оправдава, каквато е практиката във всеки съд, защото съдията оправдава, а не подсъдимият. Д.Пр.) Думата
„спасение“ се среща само веднъж, в тематичният стих: „Аз не се срамувам от Евангелието, понеже то е
Божията сила за спасение“ (1:16) 

И вие почти можете да чуете викът, независимо от това, дали той идва от гърко-римския свят от
времето на Павел  или е от хуманистичният 20-ти век: „Защо аз имам нужда от спасение?“ Хората могат да
имат  всевъзможни  мнения  относно  това,  дали  Бог  съществува  или  на  какво  прилича  Той,  ако  Той
съществува,  но когато на тях им се каже,  че Бог е  казал,  че  те  задължително трябва да бъдат спасени
(Коментар:  „Спасени“  в  страдателен  залог,  т.е  някой  друг  трябва  да  ни  спаси,  защото  сами  ние  не  можем.  Д.Пр.),
обикновено те започват да протестират. Интересно е, че хората   не протестират против екзистенциализма  
по същия начин, по който протестират против християнството. 

Екзистенциалистът  казва,  че  всеки човек  е  прокълнат  и  анатемосан.  Екзистенциалистът  казва,  че
всичко е безнадеждно. Всякакви видове циници и нихилисти казват, че животът е безнадежден и че животът
е мрак, че това е невъзможен живот и че човекът е нищо.

В това отношение християнството се различава коренно от екзистенциализма и точно поради това
хората реагират толкова остро на християнството, но не и на екзистенциализма. Екзистенциализмът казва,
че човекът е нула и че той е прокълнат. Християнството казва,   че човека е прокълнат не защото е такъв  , а  
поради това, което той свободно е избрал да прави. Ако човекът е прокълнат, защото той е такъв, вие не
можете да кажете, че вината е негова – просто неговата природа е такава.

Но християнството казва, че човека по природата си не е такъв, какъвто е сега. Истината е, че човекът
е чудно творение на Бога. Но освен това, той е и бунтовник против Бога и като такъв, заслужава да получи
Божия гняв. По природата си човек не е такъв, човекът е бунтовник. Положението не е, все едно, че човекът
е безнадеждно хванат в мрежа, от която не може да излезе; да, така е, той е хванат в мрежа, но той е там
поради избора си.  И ако мъжете и жените   са хванати в тази мрежа поради своя избор  , казва Библията,  
тогава в ситуацията има и нещо друго: Те задължително трябва да приемат отговорността и вината, че са
там.

А това ни отвежда до втората половина на евангелието.

Глава 5

Оправдание след Кръста – Рим. 3:21-30

В 3:21 Павел започва да обяснява решението на нуждата на човечеството от спасение. Но преди да
започнем  да  го  разглеждаме,  ние  още  веднъж трябва  да  обърнем  внимание  на  големината  на  мястото,
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отделеното от Павел в текста на това, което нарекохме „първата половина от евангелието“ -  на фактът, че
хората отчаяно се нуждаят от спасение.

Ние сме виновни, ние сме без извинение, ние се нуждаем от спасение; и никой от нас не може да бъде
спасен въз основата на някакви добри дела, които той е извършил. Някой може да запита: „И защо точно
нашата ситуация е толкова безнадеждна?“ Защо е невъзможно ние самите да намерим лекарството? Нашият
грях е неизлечим, поради Онзи, срещу когото сме извършили грях. Ние обмислено извършихме грях против
святия Бог и поради това ситуацията ни е безнадеждна.

Хора са ми казвали отново и отново: „Но как е възможно някой вечно да бъде осъден заради това,
което той или тя са направили само за 70 години, даже и ако всичките тези 70 години са били изпълнени  с
порочен живот?“ Проблемът не е колко малко или колко много ние сме сгрешили. Ние сме извършили грях
срещу един безкрайно свят Бог, който наистина съществува. А това, че сме извършили грях срещу един
безкрайно свят Бог, който съществува, прави нашият грях да е безкраен.

Все  едно,  че  има,  отворена  пред  краката  ни,  безкрайно  дълбока  пропаст  на  виновността.  Да
предположим, че ние донасяме нашите малки кофи на праведността (ако изобщо бихме могли да намерим
каквато и да е малка кофа, пълна с праведност!): Колко много кофи с ограничен обем праведност ще бъдат
нужни, за да бъдат напълнена безкрайно дълбока пропаст на безкрайната виновност? Това е невъзможно!
След като веднъж сме извършили грях против безкрайният Бог, пропастта е безкрайна и нищо от това, което
можем да направим, няма да може да напълни тази пропаст догоре.

И така, безнадеждна ли е ситуацията ни? На този етап от Павеловото  представяне на евангелието, да,
тя  е  безнадеждна.  Винаги,  когато  представяме  евангелието  на  някой  човек,  на  това  място  ние  трябва
задължително да кажем:  „Да, твоята ситуация е безнадеждна.“ Задължително не трябва да има никакво
отклонение от тази жестока реалност.  (Коментар: Млад мъж отишъл при един прочут гръцки мъдрец в древността, с
молбата да стане негов ученик. Мъдрецът го отвел до брега на морето, после влезли в морето и когато водата стигнала до
нивото на гърдите им, мъдрецът внезапно сграбчил младия мъж за главата и с всички сили я потопил под водата. Уплашеният
мъж започнал да се бори, за да се освободи, но останал в това положение толкова дълго, че почти щял да се удави. Когато най-
накрая мъдрецът го пуснал и  той отново можел с мъка да диша, мъдрецът му казал: „Чак когато желанието ти да се учиш от
мен стане толкова силно, колкото сега беше желанието ти да дишаш, тогава ела при мен, за да станеш мой ученик. Всичко друго
е безрезултатно губене на време.“ Ако не изоставим всичките си претенции, че сме добри и праведни хора, и докато не се разкаем
за греховете си; ако не сме готови да изоставим всичките си греховни навици и не отидем при Спасителят с празни ръце като
просяци,  ние няма да бъдем спасени.  Спасението изисква цялостна промяна на мисленето на човека.  Д.Пр.) Не трябва да
остане нито капчица от хуманизма или самоизтъкването. Не трябва да има никаква надежда в каквото и да
е, както позитивна, така и негативна, както вътрешна в човека или извън него, свързана с негови добри
религиозни или с добри морални дела.  Не трябва да е останала никаква прашинка надежда,   защото ако не е  
така, ние не представяме това, на което ни учи Библията.

Хората се нуждаят от спасение, защото те са изцяло под удара на гнева на святия Бог. Няма нищо, с
което  отделният  човек  би  могъл  да  запълни  своята  лична  пропаст  на  виновността.  Това  е  само  една
безкрайно  дълбока  дупка.  И  точно  в  това  място  се  срешат  християнството  и  съвременният
екзистенциализъм.   Съвременният  екзистенциализъм  казва:  „Човекът  е  прокълнат“  и  Библията  казва:
„Човекът е прокълнат.“ Единствената разлика е, че в прокълнатостта на екзистенциализма наистина няма
никаква надежда;  но благодарение на Бога, Библията продължава    и от Рим. 3:21 до 4:25 казва: „Да, има  
побеждаваща надежда! Има решение!“

Нека отново да си припомним нашия тематичен стих:  „Защото не се срамувам от евангелието на
Христос,  понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва: първо за юдеина, а после и за
гърка  (1:16).  След  като  показа  всеобщата  нужда  от  спасение,  сега  Павел  показва  къде  може  да  бъде
намерено това спасение. В 3:21-30 Павел ще обясни как тези, които са живели след раждането на Христос,
могат  да  намерят  спасение.  В  3:31-4:22  е  показано  как  хората,  които  са  живели  преди раждането  на
Христос, могат да намерят спасение. После, в 4:23-25 той ще събере заедно тези две епохи на човечеството. 

Така както показа вината на езичниците (1:18—2:16), после – вината на юдеите (2:17—3:8) и после
ги събра заедно, за да покаже, че цялото човечество е изложено на удара на Божия гняв (3:9-20), така той
сега ще покаже пътят за спасението на тези, които са живели след раждането на Христос (3:21-30), а после
и  на  онези  хора,  които  са  живели  преди  раждането  на  Христос  (3:31—4:22).  Това  е  логическа
последователност.

Нека да започнем с 3:21: Ако цялото човечество е покълнато, ако всички ние ще понесем Божия гняв,
ако никакви малки кофи на праведността не могат да бъдат изсипани в бездънната пропаст на виновността,
как тогава човек може да бъде оправдан? Отговорът е прост и чудесен.

„А сега праведността на Бога е декларирана без закона...“(3:21a – мой превод)
Веднага щом Павел започва да ни съобщава своя отговор, ние виждаме ясен контраст с предишния

стих: „Затова чрез делата на закона никой няма да бъде оправдан пред Него...“ „А сега праведността на
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Бога  е  декларирана  без  закона...“  Виждате  ли  тук  ясно  начертаната  линия?  Тук  е  начинът  да  бъдем
оправдани от Бога, въпреки факта, че всички ние сме морално извратени. Тук е начинът да бъдем оправдани
от Бога, въпреки факта, че всички ние сме били бунтовници. Тук е начинът да бъдете оправдан от Бога,
независимо от  това  дали сте човек без  Библия или сте  човек с  Библия.  Даже когато  нашите сърца ни
осъждат. Даже когато ние нямаме нищо добро, което да донесем.

„А сега праведността на Бога, за която свидетелстват законът и пророците, е декларирана без
закона. “ (3:21 – мой превод)

Спомняте ли си как започна Павел в 1:2, когато ни показа, че неговото учение не е създадено от него
или  от авторите на Новия Завет, а то съществува и в Стария Завет? И как в 3:10-12 той показа още веднъж
връзката между неговото учение и учението на Стария Завет? Сега Павел отново цитира от Стария Завет.
Старият Завет, както и Новият, показват както изгубеността на човечеството, така и начинът за спасение на
човечеството. Няма никаква разделителна линия, няма никаква разлика между основното учение на Стария
Завет и основното учение на Новия Завет.   Библията е в пълно единство  .

Поради това ние имаме основание да говорим за „юдею-християнска традиция.“ Тази терминология е
напълно правилна. Ние не вярваме само в Новия Завет. Ние вярваме и в Стария Завет. Истинският и вярващ
в Библията християнин, се интересува както от четенето на Стария Завет, така и от четенето на Новия Завет .
Тези два Завета съставляват едно и също послание и са в пълно единство. Няма две религии - религия на
Стария Завет  и религия на Новия Завет;  има само една религия.  Както Старият,  така и Новият Завети
подчертават, че всички хора, външно и вътрешно, са морално извратени; по същият начин и двата Завети ни
казват, че има „праведност на Бога без законът.“

„а именно праведността на Бога, която е чрез вяра в Исус Христос“ (3:22a)
Павел казва: „Това е отговорът.“ Той ще покаже начинът, чрез който порочните мъже и жени ще бъдат

оправдани от Бога.  Оправданието идва при греховните мъже и жени, когато Бог обяви, че тяхната вина е
платена въз основата на свършената работа на Исус Христос. Поради Христовата саможертва на кръста, Бог
обявява,  че ние сме праведни. Забележете,  че аз казвам, че Бог „обявява,“ че нашата вина е изчезнала.
Думата „обявява“ е от особена важност. Същата дума ще срещаме отново и отново в нашето изучаване на
оправданието в  3:21-4:25.

Бог не ни „изпълва“ с праведност. Тя не е нещо, което може да бъде натъпкано вътре във вас. Бог
прави юридическо обявление. Нашата вина пред Него е юридическа материя. Когато някои неспасен човек
дойде пред Бога по време на съда, Бог ще го съди и и ще каже: „Ти си виновен.“ Това ще е юридическа
декларация. По същият начин, оправданието е юридически акт. Колко благодарни би трябвало да бъдем, че
я  има  възможността  на  този  предварителен  юридически  акт,  преди  да  бъдем  изправени  пред  Бога  в
съдебната  зала.  Ние  спечелихме  декларацията  от  Бога,  че  сме  виновни  и  поради  това  заслужаваме  да
получим Неговия гняв. Но въз основа на свършената работа на Христос, Бог може да обяви ние да бъдем
оправдани.  (Коментар: Тук ясно се казва, че Бог ни обявява за оправдани, а не ние се „оправдаваме,“ както се внушава от

българския превод на Библията. Д.Пр.). Бог може да обяви, че нашата вина е премахната. 
Това, което се случва, когато вие приемете Исус като ваш Спасител, първото и най-важно нещо е, че

Бог прави тази декларация; и в нея се казва: „Франсис Шейфър (или вашето собствено име), обявявам, че си
оправдан. Всъщност, ти от гледна точка на закона си виновен, поради това, че си нарушил твоят собствен
стандарт на морала. Но въз основата на работата на Исус Христос, твоята вина е премахната.  Цената е
платена.“

Спасението е първият и най-важен юридически проблем, защото то трябва да се справи с нашита
вина пред Бога. По-нататък, в Рим. 5-7, ние ще установим, че това спасение има и други аспекти в сегашния
ни живот. След това, в Рим. 8 ще научим за чудесните бъдещи аспекти на спасението.  Но първото велико
нещо, което научаваме е,   че спасението премахва нашия грях  . Бог декларира: „Твоята вина изчезна.“

Въз основа на какво Бог декларира, че ние сме праведни или без грях? Единствено въз основата на
свършената работа на Исус Христос. Бог остава Бог на справедливостта. Той не казва: „Аз няма да си правя
труда да се занимавам с твоя грях“ или „Аз ще си затворя очите и ще се престоря, че не съм видял твоя
грях.“ Такова поведение би накърнило репутацията му на безгрешен Бог. Ако постъпи така, Той би действал
като своеволен и капризен Бог, който не действа принципно, а избирателно. Но поради това,  че Исус е
понесъл наказанието заради нашия грях, Бог може да декларира, че ние се оправдани.

„а именно праведността на Бога, която е чрез вяра в Исус Христос, за всеки и на всички, които
вярват...“ (3:22a)

Това трябва да ни напомни за нещо, което видяхме в нашия тематичен стих: „... евангелието...понеже
то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва.“ (1:16).

Както отбелязахме, евангелието е всеобхватно; то не е само за Израел, а е и за езическия свят. Обаче
има един ограничаващ фактор: то е само за тези, които вярват. Тази праведност на Бога, налична, поради
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Христос, е достъпна само  за „всички, които вярват.“
„...защото няма разлика. Понеже всички съгрешиха... (3:22b-23a)
По средата на нещо, което би могло да изглежда като кулминационна точка в неговото представяне на

евангелието, Павел се връща при съдбоносната „първа половина“ на своето послание – защото той разбира,
че  евангелието  е  безсмислено,  ако  човек  наистина  не  разбира  дълбочината  на  своята  вина  според
критериите на Бога. Няма никаква полза да питаме някой човек: „Не искаш ли да бъдеш спасен?“, ако този
човек не е знае колко отчаяно се нуждае от спасение. Без това дълбоко усещане за нужда, представянето
на евангелието е само губене на време. (Коментар: Спомнете си за историята за гръцкия мъдрец и младия човек,

която ви разказах преди малко. Д.Пр.).
Ако юдеин или фиктивен християнин дойде на евангелско събрание с убеждението,  че Бог ще го

приеме, при условие че той прави най-доброто на което е способен; ако учен, който е християнин, дойде на
това  събрание  с  нагласата,  че  той  ще бъде  приет  от  Бога,  само защото  неговите  мисли са  добри;  ако
римокатолик дойде, мислейки си, че той може да намери пътя към Бога чрез своето собствено страдание в
чистилището...никой от хората, които имат такъв манталитет, няма да приемат Христос като Спасител.

Поради това Павел, намирайки се в кулминацията на своето представяне на евангелието, се връща
отново към темата за греха. Ние можем да му кажем: „Павеле, ти вече говори за всичко това в края на Рим.1,
в цялата глава Рим. 2 и в по-голямата част от Рим. 3. Защо не продължиш нататък с нещо друго?“ Но Павел,
движен от Светия Дух, знае,    че ако хората наистина не разберат колко виновни са пред Бог  ,    те  
никога няма да обмислят и да приемат това, което Исус е направил за тях.

„Понеже всички съгрешиха и не не успяват да прославят Бога.“ (3:23 – мой превод)
Глаголните времена в този стих са както минало,  така и сегашно време.  В миналото всички сме

извършили грехове; в сегашното време всички ние не успяваме. Да предположим, че Бог ще каже: „Добре,
аз ще те съдя съобразно това, което ти си направил досега в живота си.“ Ние ще трябва да отговорим: „Но
аз извършвах грехове през целия си живот.“ И ще бъдем осъдени. Да предположим, че тогава Бог каже:
„Добре, аз просто ще забравя миналото ти и ще започна да те съдя от този ден нататък.“ Със сигурност,
никой от нас няма да е толкова глупав, че да си мисли, че от днес нататък ние бихме могли да живеем
безгрешен живот. Със сигурност нашите сърца ни казват, даже въз основата на сегашния ни и на бъдещия
ни живот, че ние все пак ще бъдем осъдени. 

„Понеже всички съгрешиха и не не успяват да прославят Бога.“ Павел не предоставя никакъв шанс
на  човешкия  егоизъм.  В  миналото  сме  извършвали  грехове,  сега  извършваме  грехове  и  в  бъдеще  ще
продължим да извършваме грехове. Спасението чрез дела е невъзможно във всички времена.

Поради това, нашата единствена надежда е, че Бог ще намери начин да ни оправдае даром, безплатно,
без да е нужна даже най-малка частица от заслуга от наша страна. 

„Биват оправдавани даром с Неговата милост чрез изкуплението, което е в Христос Исус.“ (3:24
– мой превод)

Точно това е направил Бог за нас, чрез Христос! Той ни е оправдал „даром с Неговата милост чрез
изкуплението,“  което е на разположение за нас, поради смъртта на Христос на кръста. Това „изкупление,“
за което сега говори Павел е точно това, от което имаме нужда. Всяко друго нещо, освен това, няма да ни
оправдае.  Ние нямаме нужда от духовен водач.  Ние не се нуждаем от някакво смътно единство между
Христос и нас. Ние се нуждаем от изкупление, защото ние сме виновни. (Коментар: Бог е казал, че наказанието
за всеки грях е смърт. Това решение е вечно и непроменимо. Щом има грах, той се заплаща със смърт. И не трябва да виним Бог
за тази непреклонна взискателност, защото Той е свят и безгрешен, и никога няма да направи компромис,  защото иначе би
престанал да бъде свят и справедлив Бог. Докато не осъзнаем непреодолимостта на това изискване – че всеки грях се заплаща със
смъртта на виновния, ние няма да осъзнаем отчаяната си нужда от спасител. Бог ни е създал, за да бъдем и ние съвършени, но
ние сме избрали да извършваме грехове – още с Адам и Ева. Това е капанът, в който се намираме. Д.Пр.) Въз основата на
нашия  личен  морален  стандарт  или  въз  основата  на  Закона,  ние  сме  виновни (1:18-3:20).  Но  сега,  на
основата на „изкуплението, което е в Христос Исус,“ ние можем да стоим оправдани в очите на Бога.

Божията милост,  Неговото изкупление,  е  безплатно за  нас,  но то не е  безплатно,  защото  някой е
платил вместо нас. Причината изкуплението да е безплатно за нас е, понеже Исус е платил цената. Гледано
от една гледна точка, Бог никога не прощава греха на когото и да е. Той не може. Ако Бог прости един
единствен грях, като просто си затвори очите и каже, че не го е видял, ние бихме престанали да живеем в
морална вселена. Самият Бог нямаше вече да бъде морален. Поради това Той не прощава нито един грях;
всеки грях е наказван. Но, понеже Исус е платил цената заради нашия грях, проблемът е решен, сметката е
платена. Проблемът не е бил решен в контекста на абсолютния морален закон, чрез който Бог управлява
вселената, а извън този закон или както казва Павел в 3:21 „без закона.“

Навсякъде  в  Стария  Завет  ние  научаваме  за  Божият  съвършеният  стандарт  на  справедливостта.
Например, във Втор.  25:1 пише: „Ако има спор между хората и те отидат в съда, нека съдиите да ги
съдят;  тогава  те  ще  оправдаят  правия  и  ще  осъдят  грешния“  (мой  превод).  Какъв  е  смисълът  на
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справедливостта (правосъдието)?  (Коментар: В английския език справедливост и правосъдие са синоними. Във Франция
има министерство на  справедливостта.  У  нас  има министерство на  правосъдието,  а  хората повсеместно се  оплакват от
липсата на справедливост, което всъщност означава – от липсата на правосъдие. Според някои юристи, думата справедливост
се среща само няколко пъти в цялата ни Конституция и в  законите ни.  Щом отречем съществуването на Бога,  думите се
изпразват от истинският им смисъл и моралът изчезва. Законите ни изобщо не са съобразени с морала. Примерите за това са
безбройни. Д.Пр.)

 Справедливостта означава, че виновният ще бъде осъден. Според този стандарт, всеки един от нас
стои осъден пред Бога, Който според изискванията на Собствения си морален закон, е длъжен да ни осъди.
Но въпреки това, понеже Христос е платил цената за всички наши грехове, „всички, които вярват“ в Него
(3:22), стоят оправдани в очите на Бога. Това „оправдание“ е дадено „безплатно“ (3:24), без добавянето
даже на най-малко парченце от нашите добри дела, без добавянето даже на един наш косъм върху везната
на божественото правосъдие. 

„Когото  Бог  предостави  да  бъде  умилостивение  чрез  вяра  в  Неговата  кръв,  да  провъзгласи
Неговата праведност за опрощението на греховете от миналото, чрез дълготърпението на Бога.“
(3:25)

Бог е предоставил Христос на света,  за да бъде „умилостивение.“  Умилостивението е  покривало.
Според Законът в Стария Завет, умилостивилището (виж Изх.25:17) е покривало Ковчега на Завета. Сега,
Христовата смърт на кръста покрива нашите грехове, така както малкото момченце е покривано под балтона
на неговия баща. Но смъртта на Христос не покрива греховете на всички хора, а само греховете на „всички,
които вярват.“

Спасението винаги има следните две съставни части: работата, която е била напълно свършена на
кръста  от  Исус  Христос;  и  вярата,  приемането  на  свършената  работа  на  Христос  за  нашето  спасение.
Смъртта на Христос извършва „изкуплението на греховете.“ Нищо друго, никаква допълнителна работа от
наша страна не е нужно да бъде добавяна. Смъртта на Христос е завършеното умилостивение. Тя покрива
всичко.

„За  да  обяви,  аз  казвам,  в  настоящето Своята праведност:  че  Той  е  справедлив  и  че  Той  е
Оправдателят на този, който вярва в Исус.“ (3:26)

По-добрият превод, за да се улови смисълът на гръцкия текст, трябва да е: „че Той е справедлив  и
въпреки  това е  оправдателят на  този,  който  вярва  в  Исус.“  Така  тази  фраза  и  стиховете  около  нея

съставляват центърът на цялата Библия, защото те отговарят на най-важният въпрос: „Как може
Бог  да  остане  абсолютно  справедливият  управител  на  вселената (т.е.  да  наказва  със  смърт  всеки
извършител на грях), но въпреки това да оправдае мен, безбожният грешник?“

Забележете: На първо място, Бог е длъжен да остава абсолютно справедлив, защото иначе ние няма да
имаме никаква  основа  за  моралните  стандарти.  Не  е  възможно да  има  морални стандарти,  без  да  има
абсолютен еталон за морала. (Коментар: Това показва, защо у нас няма морал и справедливост. Защото изоставяйки Бога,
казвайки, че няма Бог, ние всъщност се отказваме от този морален еталон и всеки може да прави каквото си поиска. Вследствие
на това настъпва пълен безпорядък в живота ни. Д.Пр.) 

Оставяйки  без  този  абсолютен  еталон  за  морала,  ние  разполагаме  само  с  хедонизма  (Коментар:
Хедонизмът е етическо учение, според което най-висшата цел на човешкия живот е удоволствието и насладата в противовес на
аскетичния живот. Виждаме това сега в увлечението по кулинарията, секса и всевъзможните удоволствия, които се превръщат
в цел на живота на хората. Д.Пр.) или някакъв вид относителен стандарт, от рода на „дали това е най-доброто за
обществото.“  Думите  „правилно,  точно,  вярно,  справедливо,  почтено“  и  „грешно,  нередно,  лошо,
несправедливо, неморално, неправилно, невярно“ престават да имат какъвто и да е реален смисъл. Трябва
да има един абсолютен еталон и Библията предоставя единственият адекватен отговор на тази нужда от
абсолютен морален еталон:  Моралният абсолют е съвършено „справедливият“ характер на Самият
Бог.

Поради това  3:26 е толкова важен стих. Понеже Исус понесе нашата вина на кръста, Бог може да
остане „справедлив.“ Моралната основа на нашата вселена може да бъде поддържана. Но въпреки това,
същевременно, Той може да е  „Оправдателят“ на всички хора, които вярват в Христос и приемат, че Той е
платил заради греховете им.

Независимо дали съм сред тези, които имат Библията или съм сред онези, които нямат Библията, аз
съм причислен към безбожниците. Независимо дали съм юдеин или езичник, аз бях заплашен да понеса
Божия гняв. При това положение как Бог може да ме оправдае?

В мигът,  в който Бог би ме оправдал,  Той нямаше вече да е справедлив.  А в мигът,  в който Той
престане да е справедлив, ние преставаме да живеем в морална вселена и всичко в нея се срутва . Но има
начин, чрез който Бог може да се справи с греха и въпреки това да остане справедлив.  Но има начин, чрез
който Бог,  оставяйки справедлив и поради това без да се  отклонява даже с  един милиметър от Своята
святост, без да понижава изискванията на стандарта даже с 0,1%, може да оправдае вас и мен. Той може да
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направи това,   защото Неговия Син Исус Христос пое върху Себе си наказанието за нашия грях  .
Божията любов се вижда не в прощаването на греха, защото в известен смисъл, никой грях никога не

може да бъде простен, иначе ние преставаме да живеем в морална вселена.  Божията любов се вижда в
изпращането на Неговия единствен Син, Исус Христос,   за да плати цената и да бъде покривало за всички  
наши грехове  .  Бог  поддържа  Своята  святост  .  Той  не  се  отделя  от  своята  съвършена  справедливост.  И
въпреки това, без да изоставя Своя морален закон, Той може да напълно да оправдае всеки, който вярва в
Исус и приема Неговата съвършена саможертва заради греха.

Следователно, кой е приемлив за това покриване на греха? Който и да е? Всички? За разлика от много
съвременни философи, Бог не гледа на нас като на многобройни безлични маски. Той не се отнася към нас,
все едно, че ние сме машини. Той се отнася към нас като отделни личности. Той общува с нас на нивото, на
което ни е създал да бъдем – като същества, които разсъждават и имат морал. Поради това, въпреки че
смъртта на Христос е достатъчно покритие за всички наши грехове, има условие, при спазването на което
ние ще получим това покритие.  Това покриване на греха,  това оправдаване,  се прилага само за „всеки,
който вярва“ (1:16), за „всички, които вярват“ (3:22), за  „този, който вярва“ (3:26).

Кои личности оправдава Бог? Той оправдава тези,  които чрез вяра приемат това,  което Христос е
направил за  тях,  тези,  които са  съединени към работата  на  Исус  Христос  с  инструмента  на  вярата.  В
спасението има две съставни части: основата и инструмента. Основата на нашето спасение е свършената
работа на Исус Христос, без да се добавя към нея даже най-малката частичка от добрите дела на който и да
е човек. Инструментът, чрез който ние имаме дял в това спасение, е нашата вяра в Бога. Нашата вяра няма
спасяваща  ценност.  Ние  не  сме  спасявани  въз  основата  на  нашата  вяра.  Нашата  вяра  ни  свързва  със
спасението,  предоставено  от  Христос.  Нашата  вяра  –  това  са  празните  ръце,  които  приемат  дарът  на
спасението.

Нашата вяра няма спасяваща ценност. Нашите религиозни добри дела, нашите морални добри дела,
нямат никаква спасяваща ценност, защото те не са съвършени. Нашето страдание няма никаква спасяваща
ценност. Ние би трябвало да страдаме безкрайни, защото сме извършили грях против един безкраен Бог; а
ние, понеже сме крайни, не можем да страдаме безкрайно. Единственото нещо в цялата морална вселена на
Бога, което има силата да спасява, е свършената работа на Исус Христос. Нашата вяра само приема този
дар. И Бог оправдава всички тези, които вярват в Исус (3:26).

Ако това е вярно, тогава ст. 27 със сигурност е умерено твърдение:
„И така, къде остана хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? Чрез закона на делата ли?  Не,

но чрез закона на вярата.“ (3:27)
Според съвременните стандарти на хуманизма, евангелието е категорично „антихуманно.“ Ако моята

вяра има спасяваща ценност, ако моето страдание има спасяваща ценност, ако моите религиозни дела имат
спасяваща ценност, ако моите морални дела имат спасяваща ценност, аз бих могъл да се хваля пред Бога на
това основание. Както Павел ще каже в 4:4, аз бих могъл да считам, че Бог е мой длъжник и бих могъл да
Му кажа: „Ти ми дължиш това.“ Но както видяхме досега в Римляните, всички ние, хората, сме в една
категорично антихуманна ситуация.

Всички ние сме извършили грях. Всички ние сме се бунтували. И тъй като сме извършвали грехове и
сме се бунтували против безкрайния Бог,  ние сме безкрайно виновни.  Има само една надежда за нас –
Божията милост. Не милостта на Бога, изразяваща се в затварянето на очите Му, за да не види нашия грях, а
милостта  на  Бога,  демонстрирана  в  изпращането на  Изкупителят,  Умилостивението,  онзи,  който  проля
Своята кръв. Това е единствената надежда. Няма никакво място за хвалене.

„И така, ние заключаваме, че човек  е оправдаван чрез вяра, без делата на закона.“  (3:28  – мой
превод)

(Коментар:  И тук в  българският превод на Библията се казва,  че  „човек  се  оправдава,“  но от всичко казано дотук
научихме, че ние не се оправдаваме - единствено Бог ни оправдава, а ние само получаваме дарът на оправданието и то с празни
ръце, като просяци. Д.Пр.)

Това е великото заключение на Павел и този стих е изиграл решаваща роля в живота на Мартин Лутер
за разбирането на евангелието. Като имате предвид, че Лутер е живял след стотици години,  през които
римокатолическата църква е подчертавала важността на делата, и във времето на възхода на хуманизма, вие
можете да видите защо този стих се е превърнал в негов  ият   силен вик  . Това е бил стихът на Лутер и той
трябва да бъде и нашият стих.  Той трябва да ни изпълва с благодарност, когато си припомняме, че ние „по
естеството си сме били чада на гнева, както и другите“ (Еф. 2:3), но бяхме спасени изцяло по милост чрез
вяра. Това трябва да счупи всяко хладно православие точно така, както порцеланова чиния се счупва, когато
падне на пода.  Как можем да бъдем хладни относно тази велика истина? „И така, ние заключаваме, че
човек е оправдаван чрез вяра, без делата на закона.“

„Той  само  на  юдеите  ли  е  Бог!  Той  не  и  ли  Бог  и  на  езичниците?  Да,  и  на  езичниците  е.
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Виждаме, че един е Богът, който ще оправдае обрязването с вяра и необрязването чрез вяра.“ (3:29-30)
Павел събра всичко заедно. Защо ние наистина се нуждаем от спасение? Защото сме виновни. Защото

се намираме под Божия гняв. Човекът без Библията, езичникът е под Божия гняв (1:18-2:16). Човекът с
Библията,  юдеят,  е под Божия гняв (2:17—3:8).  После Павел събира двете заедно, обявявайки, че всеки
човек е под Божия гняв (3:9-20).

После той ни казва за този чуден начин за спасение, който Бог е предоставил чрез свършената работа
на Исус Христос. (3:21-28). И после той събира заедно цялото човечество, обявявайки, че Бог е същият Бог
за всички хора; и всички хора – както юдеи, така и езичници, трябва да бъдат спасени точно по един и същ
начин. (3:29-30).

Глава 6

Оправдание преди Кръста – Рим. 3:31-4:25

Сега Павел предугажда въпроса, който неговите юдейски читатели могат за зададат и този въпрос е
въведение в Гл.4:

 „Тогава, чрез вяра отменяме ли закона? Да не бъде! Нещо повече, ние утвърждаваме закона.“
(3:31 – мой превод)

В гл.10 Павел ще покаже ясно, че в Стария Завет юдеите са били оправдавани чрез вяра, така както
Божиите хора винаги са били оправдавани. Тук, в гл.4, той ще илюстрира тази истина с примера на верния
Авраам.  Той  започва  своето  обсъждане  на  Авраам,  като  казва,  че  неговото  (на  Павел)  съобщение  за
спасението чрез вяра, всъщност доказва валидността на закона.  Как точно спасението чрез вяра доказва
валидността на закона? То доказва валидността на закона, защото спасението чрез вяра е било целта на
закона. Както Павел обяснява в Галатяни, законът е бил създаден с цел той да изпълнява ролята на „учител“
и да заведе хората при Христос (Гал.3:24).

Йоан Кръстител, роден няколко месеца преди Исус, е бил последният пророк и неговият призив към
покаяние е бил същият, като призива на всички пророци в Стария Завет. Както целта на Йоан Кръстител,
така и целта на Закона, и на всички други пророци в Стария Завет е била да подготвят хората за Христос.
Павел казва, че той не се опитва да унищожи Стария Завет и че той не е престанал да бъде юдеин . Защото
евангелието, което той оповестява, е същата тази цел на закона на Стария Завет. Когато се свързваме с хора
от юдейски произход,  ние трябва да живеем пред тях и да им представим евангелието в светлината на
гледната точка на Павел. Трябва да се опитаме да им покажем, че Стария и Новия Завети не са две отделни
разкривания от страна на Бога, а всъщност са едно и също нещо. Те може да не са готови да приемат нашето
послание, но това трябва да е нашия подход към тях.

След като стигна до заключението, че както юдеите, така и езичниците могат да бъдат оправдани само
чрез вяра (3:28-30), Павел ще го подсили в гл.4, като ни напомни за Авраам, бащата на юдейския народ.
Спасението единствено чрез вяра съвсем не е ново. То се отнася както за живелите преди, така и хората,
които  са  живели  след  смъртта  на  Исус  на  кръста.  Както  Стария,  така  и  Новия  Завети  са  единни  в
прогласяването на  това  послание.  Както казал  Павел в  самото начало на  Римляните,  евангелието било
„обещано отнапред от Неговите пророци в святите Писания“ (1:2). Всички хора са грешници и целта на
закона  е  да  направи  всички  хора  способни  да  разберат,  че  те  са  грешници. (Коментар:  А  станало  точно

обратното, юдеите започнали да се гордеят и за считат, че околните народи са свине. Д.Пр.) Както казахме,  Рим. 1:18 –
3:20 е „първата половина от евангелието.“ Когато най-накрая разберем, че ние не сме спазили закона и
поради  това  ще  бъдем  наказани  чрез  Божия  гняв,  тогава  сме  готови  да  слушаме  втората  половина  на
евангелието – благата вест, добрата новина за изкуплението чрез кръвта на Христос. 

Обърнете внимание отново къде се намираме в нашето изследване: След като ни показа, че ние се
нуждаем от спасение (1:18-3:20), Павел сега  обяснява чудесната истина, че ние можем да бъдем оправдани
пред Бога единствено чрез вяра (3:21-4:25). В текста 3:21-30 той говореше за оправдаването на хората, които
са живели след разпъването на Исус Христос на кръста.  В текста 3:31-4:22 той ще обясни оправдаването на
хората, които са живели преди разпъването на Исус Христос на кръста, които също са достойни да бъдат
оправдани чрез вяра. После, в 4:23-25 той ще събере заедно тези, които са живели след Христос  и онези,
които са живели преди смъртта на Христос на кръста – по същият начин, по който той събра заедно юдеите
и езичниците  в  3:9-20  и  отново  –  в  3:29-30  –  и  ще покаже още  веднъж единението  в  Божия  план за
спасението на хората, които са живели преди и и след смъртта на Исус на кръста.

Теолозите-реформатори  гледат  на  историята  на  Божието  взаимоотношение  с  човечеството  като
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приемственост  между  Стария  и  Новия  Завети.  Първо  те  говорят  за  периода.  от  сътворението  до
Грехопадението на човека. Адам и Ева биха могли да имат съвършено общуване с Бога въз основата на
тяхната  собствена  дейност,  защото не  е  имало нищо грешно в  природата  на човека.  Не  е  имало нищо
грешно в ограничеността на човека. Не е имало нищо грешно в техните физически тела. Не е било грешка,
че те са сексуални същества. Споменавам тези три области – ограничената на човека, физическата природа
на човешкото тяло и неговата сексуалност – защото много хора считат, че основният проблем на човека се
дължи на нещо грешно в някоя от тези три области.

Но Библията настоява, че не е имало никаква грешка в която и да е от тези три области, защото това е
начинът,  по който Бог ни е създал. И преди Грехопадението, въпреки че са били ограничени същества,
въпреки че са имали физически тела и въпреки че са били сексуални същества, Адам и Ева можели да
отиват пред Бога на базата на завета за тяхната собствена работа. (Коментар: Тъй като е съвършен и свят, Бог даже
не може да погледне и да позволи съществуването каквото и да е нещо, което не е съвършено. Поради това би трябвало и делата
на Адам и Ева преди Грехопадението са били безгрешни. Д.Пр.)

После, разбира се, грехът влязъл в света по времето на историческото Грехопадение на Адам и Ева.
Това не е била някаква тайнствена идея за Грехопадение, а действително, реално, случило се в човешката
история Грехопадение, когато Адам и Ева обмислено не се подчинили на Бога и по тази причина извършили
грях. Веднага щом извършили греха, веднага щом се провалили, те повече не можели да отидат пред Бог на
основанието на завета (споразумението) за работата. Но веднага щом това се случило, започнал да действа
завета  за  Божията  милост.  В   Битие  четем,  че  още  в  първите  24  часа  след  първото  неподчинение  на  
човечеството, Бог обещал, че един ден ще дойде Спасител (Бит.3:15).

Всъщност, не е изцяло правилно да говорим за „завет за работата“ и за „завет на милостта,“ защото в
известен смисъл както едното, така и другото са  завети на делата. Първият е завет на работата, която хората
преди Грехопадението са били способни да извършват. Вторият завет е бил зает на милостта, защото Бог
вече не изисквал работа;  това по-точно е завет на работата, която Христос е извършвал от наше име. За
Христос, евангелието е завет на работите; да сме благодарни, че за нас това е завет на милостта.

Периодът  на  завета  на  милостта  започва  от  Грехопадението  на  човека  в  Битие  и  ще  продължи
дотогава,  когато  и  последният човек  бъде  спасен.  В него  са  включени хората,  които са  живели  преди
Кръста, така и хората, които живеят след Кръста. Има известни различия в начинът, по който Бог се отнася
към хората, живели преди Кръста и начинът, по който Той се отнася към хората, които живеят след Кръста,
но както едните, така и другите се намират в обхвата на завета на милостта. Има удивително единение в
отношението на Бог към хората през цялата човешка история.

От мига на Грехопадението до мига на спасяването на последния човек, това е завет на милостта към
хората, основаващ се на съвършената работа на Христос. Това е основата, върху която е направено първото
обещание за  спасението,  дадено от Бог на Адам и Ева (Бит.  3:15)  и това е  основата,  върху която това
обещание е било давано отново и отново по различни начини на всички хора, които са живели или ще
живеят някога.  

Дотук нашето обсъждане може би изглеждаше доста хладно и теологично,  но то престава за бъде
хладно и теологично,   когато вие разберете вашия собствен път в него  . Ако, след провалът на Адам и Ева,
Бог беше продължил да се занимава с хората само върху основата на нашата работа, всички ние щяхме да
бъдем изгубени. Но Бог веднага дал обещание. Има завет на милостта. Той действа от Бит. 3:15, в същото
обещание,  същият завет  на  милостта,  валиден както за  хората  живели преди Кръста,  така  и за  хората,
живели след Кръста. 

В гл.4 Павел ще покаже как този завет на милостта с разширен обхват може да бъде разглеждан в
конкретния завет на Бога с Авраам. Божият завет с Авраам може да бъде разделен на две особени части:
част, отнасяща се за нацията, в която обещанието е дадено на юдеите като народ (в Гл.9-11 ще покаже, че
този част от обещанието все още е действаща) и духовна част, която е достъпна за всички хора, независимо
от това дали са живели преди или след Кръста. Всички хора, независимо кога са живели, са спасявани върху
едно и също основание: свършената работа на Христос на кръста.

Бог казал на Авраам, че заветната благословия ще дойде чрез неговия потомък (Бит. 13:15; 22:18).
Павел показва, че тази дума потомък не е в множествено,  а е в единствено число и че тя се отнася за
Христос (Гал. 3:16). Самият Христос щял да бъде благословия за Авраам, който е живял 2000 години   преди  
Христос.

На Планината на преображението Моисей и Илия дошли и разговаряли с Исус, и единствената тема
на  разговора  е  била  достатъчно  велика  за  такъв  момент:  както  Лука  ни  разказва,  Моисей  и  Илия
разтоваряли с Исус за Неговата наближаваща смърт (Лука 9:30-31). Защо това е била основната тема на
техния разговор? Защото Моисей и Илия, които живели много векове преди Исус   (  Коментар  : Моисей се е родил  
15 века, а Илия –   9   века преди Христос. Д.Пр.  )  ,   също се нуждаели от смъртта на Христос, за да могат и те да бъдат  
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спасени.
След като установи, че хората, които са живели преди Христос, са имали нужда от Неговата смърт, за

да може те да бъдат спасени, човек се пита дали те изобщо са разбирали това. Библията не отговаря на
нашия въпрос относно спасението на всеки човек, споменат в Стария Завет. Според някои хора, Авраам е
имал добро разбиране за основата на своето спасение.  Но в Рим.4 Павел ще настоява, че независимо от
това, дали хората от времето на Стария Завет са знаели малко или изобщо не са знаели за това, фактически
на тяхно разположение е било същото средство за оправдание, каквото имаме и ние днес.

Как сме оправдавани ние? В 4:3 Павел ще каже, че Авраам е бил оправдан, защото той „повярва на
Бога.“  Евангелистът ще каже,  че ние  сме спасявани чрез  вярата  си  в  Христос като Спасител и  това  е
абсолютно вярно. Евангелистът е съвършено прав да каже това по този начин. Но въпреки това, има нещо,
което задължително трябва да се случи, преди човек да повярва в Христос като Спасител. Те задължително
трябва първо да   „вярват на Бога“   точно така, както Авраам е повярвал   на   Него  .

Обърнете внимание, че аз не казах, че ние задължително трябва първо да „повярваме в Бога“, а казах,
че ние трябва задължително да „вярваме  на Бога.“ Заслужава ли си да правим тази разлика? В цялата
Библия се срещат различни форми на фразата „вярвам в Бога,“ даже тук, в Римляни.  А разбира се, най-
първата  стъпка  във  вярата,  е  вярата  в  Бога  в  смисъла  на  вярването,  че  Той е  тук,  че  Той съществува .
Следващата стъпка е просто „да вярваме на Бога.“ Задължително трябва да Му вярваме в смисъла, че Той
ще спази обещанията Си,  като започнем от обещанието,  което е  дал в  Бит.  3:15 и по-нататък в цялата
Библия. 

Вярването на Бога е нещо повече от неоправославния „скок на вярата,“ рекламиран от Киркегаард и
други.  Единственият  вид  вяра,  която  има  стойност,  е  вярата,  която  вярва    на   Бога  .  Много  важно  е  да
разберем това, защото целият наш 20-ти век подчертава това, че вярата има стойност като нещо вътре в нас
и сама по себе си. (Коментар: Пример за такова мислене е стихотворението „Вяра“ на Вапцаров, в което самата вяра е
издигната в култ. Фактът, че толкова много хора харесват това стихотворение, показва колко перфидно измамващ е Сатаната.
Когато не е казано точно в какво вярваме, ние винаги ще се озоваваме там, където не искаме да бъдем. Както беше вярата ни в
комунизма.  Казвам го  като бивш комунист.  Д.Пр.)  Според тази нехристиянска представа за вярата,  колкото по-
голяма дистанция извървите, толкова по-ценна е вашата вяра.  Библията казва категорично „НЕ“ на тази
съвременна представа за вярата! Независимо дали разсъждаваме за вярата, с която ние, които живеем след
Кръста, вярваме в Христос като Спасител или за вярата на онези хора, които са можели само да гледат с
очакване напред към идването на Христос на земята, важното нещо НЕ Е вярата сама по себе си – важен е
ОБЕКТЪТ НА ВЯРАТА -  Бог, който е тук.

Така стигаме до Авраам, живял 2000 г. преди Христос. Бог сключил завет с него – същият завет, който
Той сключил с Адам и Ева, веднага след като те извършили първия грях. Бог казал на Авраам, че всички
народи на земята ще бъдат благословени чрез неговия потомък. През целия целия период на Стария Завет –
до смъртта на Исус Христос на кръста – хората вероятно са разбирали до различни степен значимостта на
този завет. Но независимо от това колко малко или даже изобщо да не са разбирали тази значимост, това,
което е важно във всеки отделен случай е било, че те са вярвали на Бога. И в гл.4 Павел ни разказва за акта
на вярата, чрез който Авраам демонстрирал, че той наистина вярва на Бога. 

„И така, какво да кажем, че нашият отец Авраам е намерил по плът?“ (4:1)
Павел твърдеше, че вярата, вместо да анулира закона, всъщност го изпълнява (3:31). Как по-добре

Павел би могъл да илюстрира това, освен ако не покаже, че Авраам, бащата на юдеите, е разбирал това и е
бил оправдан по този начин!

„Защото ако Авраам се е оправдал чрез дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога. Понеже
какво казва Писанието: „Аврам повярва на Бога и  това му се счете за праведност.“ (4:2-3)

Както казахме, хората опитват различни начини, за да бъдат оправдани заради делата си. Например,
много римокатолици вярват, че те ще бъдат в състояние да застанат пред Бога, защото са правили добри
дела в този живот и са се справили с някой свой недостатък или чрез собственото си страдание в този живот
или чрез страданието си в чистилището. Да предположим, като илюстрация, че човек, който вярва в това
учение, страда в продължение на един милион години в чистилището. Даже след това огромно страдание,
този човек няма да е в състояние да застане пред Бога и да каже: „Аз се справих. Заслужавам да получа
достойнството на Христос.“ Даже един милион години страдание няма да могат да запълнят пропастта на
вината  на  този  човек.  По  същият  начин,  даже  ако  един  хиндуис  успее  да  премине  през  един  милион
превъплъщения, той или тя все пак няма да е в състояние да застане пред Бога и да каже: „Аз се справих.“

В каквото и да вярва човек, по какъвто и начин да живее, независимо дали е живял преди Кръста или
след Кръста, никой човек, който някога е живял – нито даже верният Авраам – е бил в състояние да застане
пред  Бога  и  да  изиска  вечно  спасение  поради  неговите  или  нейните  добри  дела.  Спасението  идва

38



39

единствено чрез завета на милостта. Няма никакво място за извършени дела, няма никакво място за хвалене
или за гордост. Понеже сме човешки същества, ние не харесваме това. Убийствено за гордостта ни е да се
налага да отиваме пред Бога с празни ръце. Но според Библията, няма друг начин за отиване при Него.

Както видяхме, в спорът между представите за спасението чрез дела и за спасението по милост се
включва целия въпрос дали ние живеем или не живеем в морална вселена. Как Бог остава свят и въпреки
това оправдава някой, който е извършил грях против него?  Отговорът е, че нашето оправдание се основава
изцяло на свършената работа на Христос, а не на основанието на нещо друго, което ние можем да направим.
Следователно, Бог може да ни приеме и въпреки това да остане изцяло свят. И поради това, което Христос е
извършил на кръста, ние можем да живеем във вселена, която е морална и подредена вселена и въпреки това
да не бъдем осъдени.

Ако, след като Адам извършил грях, той можеше все пак да донесе някакво добро свое дело, за да
оправдае  себе  си  през  Бога,  тогава  ние  ще  трябва  да  стигнем  до  заключението,  че  Бог  е  понижил
изискването на Своите стандарти,  че той е приел нещо, което е по-малко от съвършеното.  А ако Бог е
понижил изискванията на стандартите Си, тогава нашата вселена в някакъв смисъл е станала по-малко
морално и по-малко подредено място.  Тогава е много важно твърдението на Павел, че даже Авраам не би
могъл да бъде оправдан чрез дела. Това е най-важната част от християнският отговор на интелектуалните
житейски въпроси. Ние разбираме откъде е дошъл  греха: Имало е историческо Грехопадение, чрез което
„дойде осъждането на всичките човеци,“ както по-късно ще обясни Павел в (5:18).  Но освен това ние
разбираме, че поради свършената работа на Христос, всички ние не сме осъдени на вечна смърт.

Но  сега  трябва  да  бъде  зададен  въпросът:  „Как  Авраам  намери  оправдание  пред  Бога?“   Павел
отговаря на този въпрос в ст.3, където цитира от Бит.15:6: 

„Понеже какво казва Писанието: „Аврам повярва  на Бога и  това му се счете за праведност.“
(4:3)

Авраам бил оправдан, той бил счетен, че е праведен в очите на Бога, защото той „повярва на Бога.“ В
ст.21 ще научим, че Авраам не просто е вярвал с някаква смътна и обща вяра, а е вярвал в едно специално
обещание на Бога: „(Авраам) бидейки напълно убеден, че това което Бог е обещал, Той е способен и да го
изпълни.“ (4:21 - мой превод) Никоя вяра в Бога не е наистина обоснована, ако в нея не се включва вярата в
някакво конкретно за всеки човек откровение или обещание на Бога. Бог направил конкретно обещание на
Авраам и Авраам вярвал, че Бог може и ще изпълни това конкретно обещание.

Стиховете, предшестващи  4:21 ни дават указания за вида на това конкретно обещание на Бога към
Авраам, но за да научим точно какво е било това обещание, ние задължително трябва да се върнем и да
прочетем Бит. 15:1-6: „След тези събития Господното слово дойде при Аврам във видение и каза: „Не се
страхувай, Авраме: Аз съм твой щит и твоя изключително голяма наградата.“ А Аврам отвърна: „Какво
ще  ми  дадеш Ти,  като виждам,  че  си  отивам бездетен и  управител  на  дома  ми  е  този  Елиезер  от
Дамаск?“ И Аврам каза: „Ето, на мен Ти не ми даде потомство; и, ето, един роден в дома ми е мой
наследник.“ Но, ето, Господното слово дойде при него и му каза: „Този няма да бъде твой наследник; а
онзи, който ще произлезе от твоите вътрешности ще бъде твой наследник.“ И Той го изведе навън и каза:
„Погледни сега към небето и преброй звездите, ако можеш да ги изброиш; и Той му каза: „Толкова ще бъде
твоето потомство.“ И Аврам повярва в Господа; и това му се зачете за праведност.“ (мой превод)

Това е специално обещание. Бог обещал на Авраам, че той и Сара ще имат дете, въпреки че поради
тяхната напреднала възраст, от човешка гледна точка, това е било невъзможно. Евр.11, великата глава на
славата, описва вярата на Авраам в Бога и отбелязва, че жена му Сара също повярвала в Божието обещание
и че те ще имат син: „С вяра Авраам се подчини, когато беше повикан да отиде в мястото, което щеше да
получи  в  наследство  и  излезе,  без  да  знае  къде  отива...С  вяра  и  самата Сара  получи  сила  да  зачене
потомство и роди дете, когато беше в преминала възраст, защото сметна за верен Този, който беше
обещал. Затова се родиха даже от един, и той замъртвял толкова много хора, колкото много са звездите
на небето и колкото са неизброими песъчинките на морския бряг“ (Евр. 11:8, 11-12 – мой превод).

После авторът на Евреи описва как вярата на Авраам в специалното обещание на Бога за син било
поставено на върховно изпитание: „С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаак в жертва. Да!
Онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син, онзи за когото беше казано: „По
Исаак ще се наименува твоето потомство,“ като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите,
откъдето и по един начин на възкресение го получи обратно“ (Евр. 11:17-19).

Всеки път, когато бил подлаган на изпитание,  Аврам вярвал в Божието обещание. Даже преди да
извадихме историята в Бит.15, за да я разгледаме, Бог бил обещал на Авраам, че той ще има потомци, които
ще бъдат толкова безбройни, колкото са безбройни песъчинките в морето и звездите на небето (Бит. 12:2;
13:14-17). Но ако Авраам щял някога да има толкова многобройно наследници, той първо трябвало да има
един.  Прекрасно е да говорим за това, че ще имате един милион наследници, но ако някога ще имате един
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милион наследници, вие първо трябва да имате един наследник. 
Авраам нямал нито един наследник. Както той, така и жена ми били твърде стари за създаването на

потомство. Но въпреки това Бог продължавал да казва, че Авраам ще има дете и че хората по целия свят ще
бъдат благословени чрез неговите потомци в идните поколения. В тази невъзможна ситуация Авраам вярвал
на Бога; и Библията ни казва, че това е  бил неговото дело на вярата.

Християнската вяра, подобно на вярата на Авраам, никога не е смътна, неопределена и неясна вяра; тя
винаги е начин на действие, който е съобразен със специалните обещания на Бога. Когато чувствам, че
някой е готов да приеме Христос като Спасител, аз постъпвам с него въз основата на специалното обещание
на Бога. Правя това много внимателно, защото мисля, че това е нещото, от което зависи всичко друго. Вие
можете да изберете различни обещания, но обещанието, което аз харесвам е Йоан 3:36: „Този, който вярва в
Сина, има вечен живот.“ Ето, това е всичко, това е важното. Дали аз вярвам или не вярвам, че Бог може и
ще изпълни това обещание да ми даде вечен живот? Бог е казал: „Ако Франсис Шейфър (или вашето име)
вярва в  Христос,  този,  който вярва в  Сина,  има вечен живот.“  През  вековете Бог гърми от небето или
прошепва това нежно – както си искате мислете за това: „Ако (вашето име) вярва в Сина, той има вечен
живот.“ Вие или вярвате в това обещание от Бога, или не вярвате в него. Или „вярвате на Бога“ (4:3) или не
Му вярвате.

Това фокусиране в някое конкретно обещание помага на хората да разберат, че вярата в Христос не е
просто някакъв вид обща вяра. Тази вяра не е отвлечена, смътна и неясна. Тя не е емоция. Тя не е „скок във
вярата.“ (Коментар: Т.е. това не е отчаян опит и скок в неизвестното със затворени очи, при който човек си казва: „Ще скоча,

пък да става каквото ще.“ Вярата е точно обратното. Д.Пр.). Вярата е наш избор да вярваме в конкретно обещание
на Бога. То може да е обещанието в Йоан 3:36 или друго обещание, като например: „Елате при Мен всички,
които се трудите и сте тежко обременени и Аз ще дам почивка“ (Мат.11:28 – мой превод) или “Ето, стоя
на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза в него“ (Откр.3:20). Важното
нещо е, че във всеки случай човекът отговаря с вяра на някое конкретно обещание, направено от Самият
Бог.  Спасяващата  вяра  не  е  скок  със  затворени  очи„  тя  е  отговор  на  конкретни обещания  на  Бога,  на
изпълнението на които можем да разчитаме.

Авраам, който е живял 2000 години преди Христос, е отговорил с вяра на едно конкретно обещание на
Бога и Павел повтаря това, което Стария Завет вече е казал, че „това му се счете за праведност“ (Бит.15:6;
Рим.. 4:3). Сега Павел още веднъж ни показва, че ако се опитаме по какъвто и да е начин да включим делата
си в нашето спасение, тогава за нас цялото послание на евангелието загубва смисъла си.

„А на този, който върши дела (стремейки се чрез тях да се спаси), неговата награда не се зачита
като дар на милостта, а като дължима заплата.“  (4:4 – мой превод)

Ако някой, вместо да отиде при Бога, разчитайки на завета на милостта, по някакъв начин счита, че е
способен да намери спасение въз основа на делата си, това би означавало, че Бог му дължи нещо. Но, както
ще видим в 6:23,  всичко,  което Бог ни „дължи,“ е „заплатата“ за нашите грехове против Него,  която е
„смърт.“  Единствената  ни  надежда  за  спасение  е  милостта  на  Бога.  Фундаментът  на  спасението  е
свършената  работа на Исус Христос. Инструментът е нашата вяра. Нищо друго не е позволено.

„А на този, който не върши дела (чрез които да се  спаси),  а вярва в Онзи,   който оправдава
грешния човек, неговата вяра му се зачита за праведност.“ (4:5 – мой превод).

Кого оправдава Бог? Той оправдава грешният.  Ако Бог беше определил граница,  да кажем 80% и
обяви, че всички, които са поне 80% праведни, могат да бъдат спасени, тогава Той нямаше да оправдава
грешните – Той щеше да оправдава праведните въз основата на стандарта за 80% праведност. Но Бог никога
не оправдава праведни хора – защото такива хора няма, понеже Божият стандарт изисква 100% праведност.
Хората,  които  са  оправдавани,  винаги  са  грешници.  Когато  Исус  казал:  „Не  съм  дошъл  да  призова
праведните, а грешните към покаяние“  (Мат. 9:13), Той не е искал да каже, че има някои хора, които са
праведни; Той е искал да каже, че има някои хора,   които си мислят  , че са праведни  .

Човек никога няма да намери спасението,  докато не осъзнае,  че  той е  грешник.  Всички ние  сме
грешници, но не всички от нас знаят, че са грешници.  Поради това, когато някои изрази желание да бъде
спасен, аз никога не му позволявам да каже „Аз приемам Христос като Спасител,“   ако преди това   той или  
тя  не  е  казала:  „Признавам,  че  аз  заслужавам  да  получа  Божия  гняв.“  Мисля  си,  че  по  време  на
евангелизаторски събрания много хора вдигат ръце и казват, че те приемат Христос като техен Спасител, но
това всъщност не става, защото те не разбират, че самите те са грешници. Те не осъзнават, че заслужено са
обречени на вечна смърт.  АКО АЗ НЕ РАЗБИРАМ, че заслужено съм обречен на вечна смърт, тогава аз
никога няма да мога да приема Исус като мой Спасител. Аз мога да изричам думите, мога да се присъединя
към някоя църква, мога да бъда кръстен, НО АЗ НЕ СЪМ СПАСЕН. За да може човек да приеме наистина
Христос като Спасител, преди това той задължително трябва да  знае, че е грешник. Той трябва да знае, че
по негов начин не може да спечели влизането си в присъствието на святия Бог. Той задължително трябва да
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разбере, че справедливо е обречен да получи Божия гняв. След това той трябва да повярва на Бога, който е
обещал: „Този, който вярва в Сина, има вечен живот.“ (Йоан 3:36).

Цялата тема за спасението включва в себе си нашето създание-Създател взаимоотношение с Бога. Бог
ни е създал да го обичаме, да вярваме на Него, да сме в съдружие с Него. Кога Ева извърши греха? Ева
извърши греха,  когато  ИЗБРА да  не  вярва  на  Бога.  Бог  дал  негативно  обещание  на   Адам  и  Ева.  Той
разширил обхвата на думите си, с които първоначално ги предупредил: „Ако ядат от плода на забраненото
дърво, те непременно ще умрат“ (виж Бит. 2:17). Ева станала грешница, когато престанал да вярва на това
негативно обещание. Бог казал: „Ти непременно ще умреш.“ После дошъл Сатаната и се противопоставил
на това, което казал Бог. Сатана, който вече бил поставил себе си в центъра на вселената, когато поискал да
бъде равен на Бога (Ис. 14:12-15), казал на Ева: „Не, в денят в който ядете, вие няма да умрете; вие ще
станете като Бога“ (виж Бит. 3:4-5).

Какъв е  бил грехът на Ева?  Много просто,  Ева повярвала на Сатана и не се  подчинила на Бога.
Заповедта на Бога да не ядат от плодовете на дървото не е била само някаква деспотична заповед. Тя е
важна част от взаимоотношението създание-Създател.  Адам и Ева отхвърлили това взаимоотношение и
поради  това  ние  имаме  Грехопадението.  Когато  вие  и  аз  се  противопоставим  на  Бога  и  на  Неговите
обещания, тогава се оказваме в положението на Ева. Бог ни е обещал нещо, а ние или Му вярваме, или не
Му вярваме. Ние или приемаме нашето място като създание пред Него и вярваме в Него; или, като Сатана се
опитваме да поставим себе си, вместо Бога, в центъра на вселената. 

Обърнете  внимание  как  Павел  развива  мисълта  си.  Той  беше  стигнал  до  заключението  „човек  е
оправдаван чрез вяра, без делата на закона“ (3:28 – мой превод), а сега ни представя Авраам като пример за
човек, който фактически е бил оправдан в очите на Бога, без да е извършил делата на закона. За да разберем
по-добре това, нека отново да погледнем напред към края на гл.6: „Заплатата за греха е смърт; а Божият
дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ“ (6:23). Както отбелязахме, ако Бог общуваше с нас на
основата на заплатите, тогава заплатата ще е само едно единствено нещо – смърт, която Той винаги може да
ни плаща.

Мислете за това по следния начин: Намираме се пред гишето на касиера и можем да заставаме един
по един пред него и да кажем: „Плати ми това, което ми дължиш“ и според правилата на справедливостта,
касиерът е длъжен да плати на всеки от нас полагащата му се заплата. А сега си представете, че Бог е
касиерът. Всеки от нас опива пред гишето и казва на Бога: „Плати ми това, което ми дължиш.“ И Бог връчва
едни и съши пликове на всеки от нас. Има само една единствена заплата, която е възможно да бъде дадена
от святия Бог на създания, които съзнателно са извършвали грехове против Него и този плик има само една
ужасна дума: смърт.

Днес много хора нямат никаква представа, какво казва Библията за тази смърт, докато търсят напразно
своята цел в живота. Колкото по-логичен е такъв човек, толкова повече той осъзнава, че не може да намери
нищо в живота, че не може да се държи здраво за нищо и че всичко изтича между пръстите му . А Библията
ни казва каква е причината за това положение. Причината просто е, че понеже човекът е извършил грехове и
поради историческото Грехопадение,  единственото нещо,  което човек може да заслужи в този живот,  е
смъртта. Но, разбира се, добрата новина е, че този истински живот, вечния живот, е възможен като „дар от
Бога...чрез Исус Христос нашият Господ.“ 

Даже във времената на Стария Завет Бог показвал на хората по различни начини, че това спасение  се
постига посредством Божията милост чрез вяра, а не чрез дела. Веднага щом Бог дал Десетте заповеди на
Израел  (Из.  20:1-20),  Той  им  заповядал  да  построят  олтар  (Из.  20:21-26),  върху  който  те  трябвало  да
принасят жертвоприношения за изкупление на тяхната неспособност да спазват изискванията на закона.
Ние виждаме това съчетаване на закона с олтара отново в Из. 24:4: „И Моисей написа всичките Господни
слова, а на сутринта, като стана рано, издигна жертвеник....“ Текстът продължава и подчертава нуждата
от проливането на кръв, за откупуването на неспособността на Израел да спазва закона: „Тогава Моисей взе
кръвта, поръси с нея народа и каза: „Ето кръвта на завета, който Бог сключи с вас според всички тези
условия“ (Из. 24:8). Самият завет е бил подпечатан чрез проливането на кръв. Там е трябвало да има кръв.
Защо? Защото нито един човек не е бил способен да спази изискването на закона.  Даже още тогава те са
разбирали.

Наистина,  самият метод и  материалите,  използвани за  изграждането на  олтара  са  символизирали
неспособността на Израел да отиде при Бога въз основата на делата. Олтарът трябвало да бъде изграждан с
използването на минимално количество човешка работа:  „Ако Ми издигнеш  жертвеник (олтар),  не го
гради от дялани камъни; защото ако го докоснеш със сечиво, ще го оскверниш“ (Из. 20:25). Още преди
юдеите да са имали каквато и да е възможност да си помислят, че биха могли по някакъв начин да заслужат
спасението, Бог им изяснил, че те всъщност биха могли да не правят нищо до края,  даже не можели да
вземат длето и да загладят повърхностите на камъните на олтара.
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Тези инструкции да не издялват камъните за олтара били дадени едновременно с даването на  закона,
което е повратна точка в историята на Израел. Инструкциите били повторени по време на втората повратна
точка, когато те влезли в Обещаната земя. Когато отново възстановили закона и го написали, този път върху
хоросанова мазилка, с която били измазани големите камъни на олтара на планината Гевал, юдеите още
веднъж чули специалните инструкции за  изграждането на  олтара:  „И там да издигнеш жертвеник на
Господа, твоя Бог, жертвеник от камъни. Желязно сечиво да не ги докосне; да издигнеш жертвеника на
Господа, твоя Бог, жертвеник от цели камъни“ (Втор. 27:5-6). И двата пъти – когато първо чули закона при
планината Синай и когато го чули отново в Ханаан (Обещаната земя), израилтяните били направени да
разберат, че не могат да бъдат спасени чрез човешко усилие.

Книгата  Римляни,  с  нейното огромно послание на милостта,  само преповтаря това,  което Стария
Завет е поучавал по най-различни други начини. Поради това Павел можал да каже толкова решително, че
вместо да обявява за „недействителен“ закона, той казва: „ние утвърждаваме закона“ (3:31). Поради това
Павел можал да каже на галатяните, че „законът стана за нас учител, за да ви доведе при Христос“ (Гал.
3:24 – мой превод). Посланието е едно и също – при даването на закона, при влизането в Обещаната земя, в
проповедите на Йон Кръстител и в учението на Павел.

Когато Йоан Кръстител призовал хората да се покаят, той ги призовал към честна самооценка как
изпълняват закона и да разберат, че не са го спазили и поради това имат нужда от „Божието Агне, което
премахва греха на света“ (Йоан 1:29 – мой превод).  Единственият начин,  чрез който ние можем  да не
успеем да  видим тази  приемственост,  е  да  не  разбираме  правилно закона.  И  наистина,  както  Павел
показва в гл. 9-11, много юдеи са разбирали неправилно закона и са се стремели да утвърждава тяхната
собствена праведност, като не успели да разберат, че спасението е чрез вяра.

Павел показал, че Авраам е бил спасен чрез вяра, а не чрез дела (4:1-5). Сега той предугажда друго
възможно възражение:  Някой може да каже:  „Спасението единствено чрез вяра е  прекрасно за Авраам,
който е живял 500 години, преди законът да е бил даден.  Но след като законът бил даден, това не е ли
променило всичко?“ Разбира се, ние току-що видяхме, че самият законът поучава, че спасението е чрез
вяра. Но нека за момент да забравим това и да се поставим в положението на типичният тогавашен юдейски
читател на думите на Павел – на този, който Павел описва в гл. 9-11 като хора, които погрешно са разбирали
ролята и смисъла на закона. „Не се ли промени всичко след даването на закона?“ - могат те да запитат,
докато четат думите на Павел. За да отговори на предполагаемият въпрос, Павел ни запознава с Давид,
който е живял около 500 години след даването на закона!  (Коментар: За да запомним тези важни исторически
събития, е полезно да ги подредим в една линия на времето така: Авраам – 500 г. – Моисей – 500 г. - Давид – 1000 г. – Исус. Д. Пр.)

„Както и Давид също описа блаженството на човека, на когото Бог приписва праведност, без
дела, казвайки: „Блажени са онези, чиито беззакония са простени и чиито грехове са покрити“  (4:6-7
– мой превод)

Павел цитира от Пс 32:1-2. Ако някой каже: „Да, оправдаването чрез вяра е правилно за Авраам, но
след даването на закона има разлика,“ отговорът е: “Няма никаква разлика. Изискването към човека е едно и
също,  както преди закона, така и след закона.“ Не само Авраам е разбирал, че оправдаването е чрез вяра, но
и Давид, който е живял 500 години след даването на закона, е разбирал същото. И не само Авраам и Давид,
които са живели преди и след закона са разбирали, че спасението е чрез вяра, но Павел ще покаже в първите
няколко стиха от гл. 10 това, което ние вече научихме от Изход и от Второзаконие: самият Моисей, човекът,
който е дал закона, също е разбирал, че спасението е по милост чрез вяра. Павел казва: „За оправданието,
постигнато чрез подчинение на закона, Моисей пише: „Който спазва закона, ще живее чрез него“ (Рим.
10:5 – мой превод). Ако искате да бъдете спасени чрез закона, вие сте длъжни да спазите всички изисквания
на закона.  Но Павел бързо добавя: „А праведността, която е чрез вяра, говори мъдро така: „Не казвай в
сърцето си: Кой ще се възнесе на небето.“(Рим. 10:6a – мой превод). Тук Павел цитира думите на Моисей
във Втор. 30:12 и добавя в скоби обяснение „(т.е. да доведе Христос долу от горе)“ (Рим. 10:6б – мой
превод).

После той казва същото по друг начин, преразказвайки със свои думи казаното от Моисей във Втор.
30:13: „Или, кой ще слезе в бездната (т.е. да въздигне Христос отново от смъртта?“  (Рим. 10:7 – мой
превод). След това Павел стига до връхната точка на своето доказателство, цитирайки думите на Моисей
във  Втор. 30:14: „Но какво казва тя (праведността чрез вяра)? Словото е близо до теб, даже в устата ти
и в сърцето ти: словото на вярата, която ние проповядваме“ (Рим. 10:8 – мой превод). Авраам е разбирал.
Давид е разбирал. И Моисей е разбирал (закона).

Има изумително единство в цялата Библия, когато тя представя завета на милостта. Със сигурност
има различия в начините, чрез които този завет на милостта е бил изразявана преди  и след кръста. Но
независимо от тези различия, основата на посланието е същата. Спасението винаги е същото, както преди
кръста, така и след него..,  както преди Моисей,  така и след Моисей. Няма значения на колко части ще
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подразделите това, опитвайки се да разберете казаното в Библията преди и след кръста, единството е там,
единството на завета на милостта. Спасението е винаги върху фундамента на свършената работа на Христос
и инструментът винаги е вярата.  Това е била винаги целта на закона.  „Следователно ние не анулираме
закона; ние утвърждаваме закона.“ Това е позицията на Павел.

„Както и Давид също описа блаженството на човека, на когото Бог приписва праведност, без
дела“ (4:6 – мой превод).

Бог ни „приписва“ праведност без да има нужда от никакви дела от наша страна. Какво е значението
на думата „приписва“? Ще обясня това, като ви разкажа за нещо, което се случи в моето семейство. Когато
живеехме в Чампери,  Швейцария,  една от дъщерите ни,  в желанието си да бъде великодушна, събрала
децата в селото и всички отишли в бакалията, където имахме лична сметка. (Коментар: т.е. могат да пазаруват

без да плащат в момента на купуването, а плащат направените покупки примерно в края на седмицата. Д.Пр.) Тя купила
много бонбони и много старателно ги раздала на всички деца. Тази новина се разпространила и всеки ден
все  повече  и  повече  деца  отивали с  нея  в  магазина  за  да  получат  бонбони.  Но  един ден  магазинерът
внезапно се разтревожил. Помислил си, че всичко това изглежда доста странно: да се съберат половината от
децата в селото като на манифестация и да  дойдат в магазина, водени от нашето дете, за да получават
бонбони. Поради това той ни позвъни по телефона и каза:  „Знаете ли какво прави вашата дъщеря?“ И
разбира  се,  ние  бяхме  тотално  смаяни  от  неговия  разказ  за  нейните  щедри  постъпки!  Той  се  оказа  в
затруднение. Той осъзна, че може би не е трябвало да позволява на нашата дъщеря да взема всичките тези
бонбони. Но какво можеше да направи той? Просто той можеше да поиска нашата дъщеря да плати, когато
купува бонбоните. В края на краищата, тя е била тази, която е била длъжна да му даде пари. Разбира се,
това щеше да е невъзможно, защото сумата, които тя трябвала да плати е било многократно по-голяма от
парите,  които тя  имаше. И как беше разрешена тази ситуация? Ние казахме:  „Включете това в нашата
сметка.“ Общата сума представляваше огромна сума пари според способността на детето ни да я плати и тя
нямаше да може да я плати. А за нашата сметка това не беше голям проблем. 

В този случай ние можехме да използваме думате „приписва.“ Ние можехме да кажем на магазинера:
„Припишете  нейният  дълг  на  нас.“  Ето  такова  е  нашето  положение  пред  Бога  и  това  е  смисълът  на
„приписването.“ Ние сме извършили грях и понеже ние сме крайни, а сме извършили безкраен грях против
безкрайния Бог, ние никога не бихме могли да платим изцяло за нашия грях. Но Христос може да плати, Той
плаща и казва:  „Добре,  поставете това в Моята сметка.“ Ето,  това е смисълът на приписването. Когато
приемем Христос като наш Спасител, целият наш грях се поставя в Неговата сметка.  Понеже  е страдал
безкрайно на Кръста, Той може безкрайно на плаща нашият безкраен дълг!

Библията ясно показва, че Авраам е разбирал и че Давид е разбирал как трябва да бъде приемано
спасението. Нека да погледнем в Бит. 22, където Авраам е подложен на изпитание, когато Бог му казал да
принесе синът си Исаак като жертвоприношение. Вие знаете историята. Ангелът спрял ръката на Авраам,
когато той бил издигнал ножа над сина си и щял да убие Исаак. После там се появил един овен, чиито рога
били заплетени в храстите и Авраам принесъл овена като жертвоприношение „вместо сина си“ (Бит. 22:13).
Авраам разбрал, че Бог е предоставил овена като заместител на неговия син. После, в ст.14 ние четем:
„Авраам нарече това място Йехова-ире; и така се казва и до днес: На Господният хълм то  (агнето за
жертвоприношението) ще бъде видяно.“ (мой превод). Йехова-ире означава: „Господ ще предостави.“ По-
добрият превод на последната част на стиха трябва да е: „На Господният хълм то ще бъде предоставено.“
(Коментар: Това всъщност е отговора на въпросът, зададен от Исаак в Бит. 22:7: „Ето огъня и дървата, а къде е агнето за
всеизгарянето?“ Д.Пр.)

Разбира се, когато мислим за овена, който бил принесен като жертвоприношение вместо Исаак, ние
мислим  и  за  заместващата  смърт  на  Христос,  който  заема  нашето  място.  (Спомнете  си,  че  когато
разглеждахме Рим. 1:18, ние отбелязахме, че „заместването“ е уникална представа, която съществува само в
християнската религия.)  Най-впечатляващото нещо в разказът за Авраам и Исаак е,  че това заместващо
жертвоприношение се е случило на хълма Мория (Бит. 22:2). Хълмът Мория се е намирал на разстояние 3
дневно пътуване от домът на Авраам и Авраам е бил старец. Защо Бог е заповядал Авраам да направи това
уморително  3  дневно  пътуване  до  този  хълм?  Защо  Той  не  позволил  на  този  слаб  старец  да  направи
жертвоприношението близо до собствения си дом?

Спомнете си, че след като Авраам принесъл заместващия овена като жертвоприношение, той казал:
„Това е Йехова-ире  и на това място Господ ще предостави.“Дали той е  знаел,  че има нещо специално,
отнасящо се за това конкретно географско място? Оказало се, че това е може би е било същото място,
където Исус - агнето, което замества нас самите – е бил разпънат на кръста, защото научаваме в 2 Лет. 3:1,
че Храмът е бил построен на хълма Мория.  Авраам, който е живял 2000 години преди Исус и 1000 години
преди построяването на Храма, казал: „Това ще се случи тук!“

Библията даже още по-ясно казва, че Давид е разбирал планът за спасението. Петър, проповядвайки
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на Петдесятница, цитирал думите на Давид в Пс. 16:8-11:  Защото Давид каза за Него:  „Винаги слагах
Господа пред себе си; понеже Той е отдясно ми, за да не се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и се
развесели езикът ми;  а още и плътта ми ще престоява в надежда. Защото Ти няма да оставиш душата
ми в ада, нито ще допуснеш Твоят Свят Син да види изтление. Изявил си ми пътищата на живота;  в
присъствието Си ще ме изпълниш с веселба“(Деян. 2:25-28). После Петър обяснил значимостта на думите
на Давид: „Братя, мога да ви кажа уверено за патриарха Давид, че той и умря и бе погребан, и гробът му
е с нас до този ден“ (Деян. 2:29). Иначе казано, когато казал „нито ще допуснеш...да види изтление“, Давид
не имал предвид себе си. По-правилно е да се каже, че „понеже беше пророк и знаеше, че Бог му бе дал
обещание с клетва да постави на престола негов потомък според плътта, Той ще възкреси Христос,  за
да седи на неговия трон; той виждаше това преди да говори за възкресението на Христос, че Неговата
душа няма да бъде оставена в ада, нито Неговата плът ще види изтление“ (Деян 2:30-31 – мой превод).
Петър казва, че Давид е бил пророк и че, когато е писал Пс. 16, Давид е знаел, че този текст се отнася за
Исус  Христос! (Коментар: Ще напомня, че Давид е живял 1000 години преди Христос. Това случайно ли е? Д.Пр.) Давид е
разбирал!  Той  е  разбирал  принципа  на  вярата  и  е  разбирал,  че  фундамента  на  вярата  е  смъртта  и
възкресението на идващият Месия Исус Христос. От Бит. 22 изглежда ясно, че Авраам е разбирал. И  на
всеки човек, който приеме като авторитетен текста на Новия Завет, изглежда несъмнено ясно, че Давид е
разбирал. 

Книгата Евреи прави едно интересно твърдение,  свързано с темата  дали хората,  които са живели
преди Христос,  са разбирали планът за спасението.  Говорейки за непокорството и бунтовничеството на
израилтяните  (Евр.  3:7-19),  авторът  на  Евреи  предупреждава  своите  юдейски  читатели  от  диаспората
(Коментар: Това са евреите, които са разпръснати и живеят сред нееврейски народи. Д.Пр.), да не възприемат начинът на
живот и мисленето на другите народи (Евр.  4:1).  После той казва:  „Защото на нас беше проповядвано
евангелието, както и на тях; но те не се възползваха от словото, което чуха, нито то беше съединено
чрез вяра в онези, който го чуха“ (Евр. 4:2 – мой превод). Евангелието  им е било оповестено много векове
преди идването на Христос! И тогава, както и сега, много хора не успяват да отговорят с вяра. Стария и
Новия Завети са в  единство:  фундаментът на  спасението е  евангелието,  добрата  новина  за  свършената
работа на Исус Христос; а вярата е инструментът на спасението.

Връщайки се обратно при Рим.4 да си припомним, че Павел попитал: „Тогава, чрез вяра отменяме ли
закона? Да не бъде! Нещо повече, ние утвърждаваме закона.“ (3:31 – мой превод). След това той представя
Авраам  и  Давид  като  хора,  което  са  живели  по  времето  на  действието  на  закона,  но  са  разбирали
евангелието. В ст. 4:8 той продължава да цитира Давид  от Пс.32: 

„Блажен е човекът, на когото Господ няма да припише грях“ (4:8 – мой превод) 
На гръцки този стих е още по-неоспорим:  „Блажен е човекът, на когото Господ  изобщо няма да

припише грях.“ Това твърдение се повтаря в ст.6 и 7 и ние отново трябва да си припомним: Авраам, който е
живял около 500 години преди даването на закона, е разбирал, че той е бил оправдан чрез вяра. Давид, който
е живял около 500 години след даването на закона е имал същото разбиране. Що се отнася до спасението,
законът не е  променил нищо. Представата за  спасението по милост не отменя закона,  защото целта на
закона е била същата – да ни покаже, че ние се нуждаем от Божията милост. В завета на милостта има
единство. Хората, които  са били изгубени във времената на Стария Завет и хората, които са изгубвани сега,
всички те са спасявани на едно и също основание: фундаментът е милостта, а вярата е инструмента.

„Тогава това обявяване на блаженството само за обрязаните ли е или е и за необрязаните?
Понеже ние казваме, че за Авраам вярата беше счетена за праведност“ (4:9) – мой превод).

Значението на думата „обявяване“ би трябвало да е ясно. По-рано видяхме,  че оправдаването е акт,
обявяван от Бога.  Това е юридически термин. Бог не ни изпълва по някакъв начин с праведност. Поради
смъртта на Христос, Бог обявява, че ние сме праведни. Може да бъде зададен следния въпрос: „Вие казвате,
че Авраам е бил оправдан чрез вяра. Това означава ли, че оправданието е само за юдеите? Авраам е бил
оправдан чрез вяра, но какво става с езичниците?“ Павел отговаря на този въпрос в ст.10.

„Тогава  как  беше  счетено  това?  Когато  той беше  обрязан  или  когато  беше  необрязан?  Не
когато беше обрязан, а когато беше необрязан“ (4:10 – мой превод).

Дали Авраам е бил счетен (обявен), че е праведен преди или след като е бил обрязан? Това обявяване,
че Авраам е счетен за праведен е било направено в периода от 17 до 25 години преди той да е бил обрязан.
Ако отличителният белег дали си юдеин, за мъж, е означавало да бъде обрязан, тогава Авраам не е бил
станал юдеин по времето, когато е бил оправдан чрез вяра! Когато Авраам е бил оправдан чрез вяра, не е
имало нито един юдеин.

„И той прие знакът на обрязването, печат на праведността на вярата, която той имаше, още
когато беше необрязан: за да бъде той отец на всички онези, които вярват, въпреки че са необрязани;
за да може да бъде приписана праведността и на тях“ (4:11 – мой превод).
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Авраам приел „знакът на обрязването“ много години след като Бог обявил, че той е оправдан. Не е
станало така, че един ден той бил обявен за оправдан и после, на следващия ден той бил обрязан. Изминало
е много дълго време между тези две събития, вероятно до 25 години. Обрязването е било само „знак“ и
“печат на праведността,“ която Авраам вече отдавна притежавал, преди да бъде обрязан. Той трябвало да
бъде  считан,  че  е  „отец  на  всички  онези,  които  вярват,“ както  на  необрязаните  езичници,  така  и  на
обрязаните  юдеи.  Когато  повярвал,  Авраам  е  бил  езичник,  а  станал  юдеин  по-късно  със  знака  на
обрязването.

За нас,  като християни,  Авраам е  нашият духовен отец.  Понякога ще срещнете християни,  които
изразяват антисемитски чувства, но от библейска гледна точка това е странно, а същевременно е и много
греховно. (Коментар: Европейците отдавна демонстрират сигурни доказателства, че са загърбили християнските си корени и

антисемитското  им  отношение  е  едно  от  тези  сигурни  доказателства.  Д.Пр.)  Според  Библията,  когато  приемем
Христос  като  наш  Спасител,  ние  ставаме  духовни  евреи.  Следователно,  ако  един  християнин  има
антисемитски чувства, това означава, че в известен смисъл той мрази себе си. По-нататък в Римляни, Павел
ще обясни как езичниците,  които вярват в  Христос,  стават част от духовния Израел.  Както видяхме,  в
договорът на Бога с Авраам има две половини. Там има обещания за Израел като народ в миналото, в
сегашното време и в бъдещето, и Павел ще ги обсъжда в  гл. 9-11. Но в договора на Бога с Авраам има и
духовна половина, която се основава върху работата на Исус Христос.  Когато някой приеме Христос като
Спасител, той или тя бива „добавян към“ духовната половина на договора на Бога с Авраам (11:17-24).

Изглежда, че много християни си мислят, че християнството е езическа религия и намират, че е много
необичайно,  когато  някой  евреин  стане  християнин.  Но  ние  постоянно  трябва  да  си  напомняме,  че
мнозинството от първите християни са били евреи.  Всъщност всички автори на книгите в Новия Завет, с
изключение на Лука, са били евреи. Павел, апостолът на езичниците, е бил евреин. Цялата тъкан на ранната
църква е била еврейска. И както сега ни напомня Павел в ст. 11, когато някой, юдеи или езичник, става
християнин, Авраам се превръща в духовен отец на този човек. Павел продължава тази тема и в ст. 12.

„и отец на онези обрязани, които не само са обрязани, но и ходят в стъпките на тази вяра,
която нашият отец Авраам е имал, когато беше необрязан“(4:12)

Всички, които приемат Христос като Спасител, могат да твърдят, че Авраам е техния духовен отец. Те
могат да се наслаждават на благословиите на духовната половина на договора на Бога с Авраам. А кои са
тези  хора,  които  влизат  в  това  място  на  благодатта?   А  кои  са  тези  хора,  които  влизат  в  обхвата  на
обещанията на евангелието? Както видяхме в гл. 3 на тази книга, това са тези хора, които чрез вяра си са
свързани със спасителната работа на Христос. 

Можем да си представяме обещанията на Бога като здрав пръстен. Ако аз стоя до този пръстен, аз се
превръщам във втори здрав пръстен, но няма никакво място, където тези два пръстена да са съединени
помежду си. Как мога аз, като втори отделен пръстен, да вляза в пръстена на Божиите обещания? Отговорът
е, че аз се нуждая от трети пръстен, който да съедини моят пръстен с пръстена на Божиите обещания и този
трети пръстен е вярата.

В Евр.4:2 четем за хора, които не успели да се възползват от евангелието, защото не били съединени с
него чрез вяра.  Тук,  в Рим. 4:12 ние виждаме позитивната страна:  казва ни се за  онези хора,  които са
съединени към евангелието: това са хората, които „ходят в стъпките на тази вяра, която нашият отец
Авраам е  имал.“  А каква  е  била  вярата  на  Авраам? „Авраам повярва  на  Бога  и  това  му  се  счете  за
праведност“ (4:3). Спасяващата вяра винаги е една и съща: да вярваме на Бога, който е там. Това е правил
Авраам и това е, което всеки от нас трябва да прави. Няма друг начин. Бог е обещал и ние трябва да Му
вярваме. Павел казва това отново и отново, така че то се превърна почти в повторение. Видяхме това далече
назад, още в гл. 1, в нашия тематичен стих: „Защото не се срамувам от евангелието на Христос,  понеже
то е  Божията сила за спасение на всеки,  който вярва:  първо за  юдеина,  а  после и за гърка .“  (1:16).
Видяхме това след това през всичките първи 8 глави на Римляните.  Павел отново и отново тълкува  и
разяснява темата.  Евангелието е универсално,  отнася за  всички хора на земята и е на разположение за
всички хора, както юдеи, така и езичници. Но същевременно то е изключително недостъпно поради това, че
само онези, които вярват на Бога, наистина могат да го имат. То е обширно като света, но е и толкова тясно,
че в него влизат само онези, които истински вярват на Бога и влизат в него чрез свършената работа на Исус
Христос. 

Тук, в 4:12, Павел просто излага отново темата. Евангелието е универсално и достъпно не само за
обрязаните хора, но същевременно е недостъпно и в него влизат само онези, които „ходят в стъпките на
тази вяра, която нашият отец Авраам е имал.“ Авраам е отец на всички вярващи хора. Вижте и в Гал.3:2
твърдението за същата връзка. И всичко това ни отвежда при обещанието в Йер.3:17, отнасящо се както за
юдеите, така и за езичниците. Заветът на милостта е за всички хора, които вярват на казаното в Рим.4 и в
Гал.3:7, 14, 29.
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„Понеже обещанието, че той ще бъде наследникът на света не се отнася за Авраам или за
неговото потомство чрез закона, а (за неговото потомство) чрез праведността на вярата“ (4:13 – мой
превод)

Има два обичайни начини за тълкуването на този стих, и двата са полезни. Може би Павел казва, че
обещанието не идва чрез Закона на Моисей, понеже законът е бил даден чак 500 години след Авраам. Или
пък той просто казва, че човек  е спасяван чрез вяра  (Коментар: Отново повтарям и аз,  че  човек  е  спасяван от

Спасителят, т.е. той получава спасението, а не той се спасява, както е в българския превод на Библията. Д.Пр. ), а не чрез
дела.  И двете тези представи несъмнено са валидни.  Както видяхме,  веднага след даването на Десетте
Заповеди, бил даден и олтарът (мястото за принасяне на жертвоприношения за грях). Олтарът е бил даден
още преди израилтяните да са имали възможността да извършат грях. И това трябвало да е олтар, изграден
от цели и необработени от човека камъни; олтар, който е издигнат с минимално човешко усилие и никакъв
инструмент не е докосвал камъните. 

Още от началото е показано ясно,  че никой не трябва да очаква, че ще стане дете на Бога просто
чрез спазването на изискванията на закона. В допълнение към Закона е трябвало да има и олтар.

 ...не...чрез закона, а чрез праведността на вярата“ (4:13).
„Праведността на вярата“ е важна фраза. Тя  не означава, че вярата ви прави да сте праведен. Ако

вярваме, че вярата ни прави да сме праведни, това ще е коренно противоположно на учението на Павел и
всъщност  –  на  цялото  учение  на  Библията.  Вярно  е  обратното,  праведността  идва,  когато  човек  бъде
съединен  –  както  видяхме  в  илюстрацията  с  трите  пръстена  –  с  обещанията  на  Бога,  които  са  били
изпълнени чрез Исус Христос. Чрез вяра човекът влиза в тази праведност. Тя не е праведност, която се
влива в човека. Вярно е обратното – тя винаги е нещо, което е обявявано. Това е юридическо отношение
между Бог и нас. Юридически погледнато, ние стоим виновни пред Бога. Но въз основата на свършената
работа на Исус Христос, Бог обявява, че ние сме праведни. Това и само това е „праведността от вярата.“

Едно малко момиченце било попитано: „Знаеш ли какво означава оправданието?“ И то отговорило:
„Да, когато аз приема Христос като мой Спасител, тогава все едно че никога не съм извършвала грях.“
Оправданието – това е все едно, че никога не съм извършвал грях. Това е красива истина. Ние сме грешни
хора. Ние заслужаваме Божията справедлива присъда. Но когато вярвам в Бога и вярвам, че Христос е моят
Спасител, въз основа на Неговата свършена работа, това е все едно, че аз никога не съм извършвал грях.
Моят грях е напълно покрит и унищожен. Моята вина е изчезнала. 

Трябва да внимаваме много и никога да не позволяваме на вярата ни да се  превърне в работа .
Сама по себе си вярата няма никаква стойност вътре в себе си и ако е сама за себе си. (Коментар: Каквато е

вярата,  за  която  говори  Вапцаров  в  своето  стихотворение  „Вяра.“  Д.Пр.)  Вярата  е  акт,  чрез  който  вие  издигате
празните си ръце, вярвате в обещанието на Бога и приемате свършената работа на Исус Христос от ваше
име,  въз  основата  на  която  свършена  работа,  Бог  обявява,  че  вие  сте  оправдан.  Според  правилата  на
правосъдието, вашият грях е изчезнал.

Както видяхме, това е основанието ние да бъдем оправдани от всичките си грехове и да продължим да
живеем в морална вселена, вселена, в която абсолютните изисквания на морала все още са непокътнати.
Това е отговорът на проблема на моралната вселена,  който никоя друга религия не може да предложи.
Когато Бог ни прощава,  Той не се отказва от своята справедливост.  Неговият съвършено свят характер
продължава  да  е  еталонът  за  моралния  абсолют,  който  държи  света  заедно,  за  да  не  се  разпадне  на
съставните  си части.  Но  когато ние  вярваме в  Бога,  нашата  вина бива  поставяна  върху Исус  Христос.
Неговата смърт я покрива. Въпреки, че остава „справедлив,“  (Коментар:  Защото Бог е изискал и е платено със

смърт  за  нашия  грях,  но  от  Исус  Христос.  Д.  Пр.),  Той  става  наш  „Оправдател“  (3:26).  И  Той  обявява,  че
юридическият проблем на нашия грях е решен за цялата вечност. 

Както ще научим в последната глава на това изучаване, Библията казва много ясно, че християните
никога няма да застанат пред Божия съд, за да отговарят за юридическите последици от техния грях, защото
тези проблеми са били решени на кръста. Вярващите ще бъдат съдени,   но никога няма да бъдат обявени, че  
са загубени. Когато приемете Христос като ваш Спасител, вие сте обявяван за оправдан въз основата на
свършената работа на Исус Христос. Юридическите последици от вашата вина завинаги са разрешени. Това
трябва да е радостта на християнина. Ние трябва да сме щастливи хора, които се намират в присъствието на
справедлив и морален Бог,  в морална вселена,  тъй като знаем, че юридическата страна -  вината заради
нашия грях, изцяло е останала завинаги в миналото.

„Защото,  ако  наследници  са  тези,  които  изпълняват  закона,  вярата  се  обезсмисля  и
обещанието се обезсилва“ (4:14 – мой превод).

Павел просто казва по друг начин това, което е казал в ст.4: „на този,  който върши дела, неговата
награда не се зачита като дар на милостта, а като дължима заплата.“ Ако аз мога да заслужа с нещо
моето вечно спасение, това означава, че Бог ми дължи нещо. Но ситуацията не е такава. Аз не мога с нищо

46



47

да заслужа спасението и следователно Бог не ми дължи нищо.
“Понеже законът изработи гняв: защото там, където няма закон, там няма престъпление“

(4:15 – мой превод).
Павел не казва, че вие няма да бъдете спасен,  ако спазвате съвършено закона. Адам нямаше да има

нужда от Спасител, ако беше останал послушен. Той не се е нуждаел от Спасител, само защото е имал тяло,
или защото е бил ограничен, или защото е бил сексуална личност.  Нуждата от Спасител възникнала,    чак  
след като той не се подчинил. 

Ако  спазвате  съвършено  закона,  вие  ще  бъдете  спасен!  Но  никой  не  спазва  съвършено  закона.
Следователно, „законът изработва гняв.“ Но, въпреки че законът донася гняв, той същевременно ни помага
да разберем, че ние имаме нужда от Спасител. Той е учител, който ни отвежда при Христос. 

Вие никога няма да отведете който и да е при Спасителят, докато този човек не разбере, че той
или тя е грешник. Това е грешката в голяма част от евангелизаторската работа – грешката да считаме, че
хората ще приемат Христос като техен Спасител, без да знаят, че имат нужда от Спасителят. Това просто
няма да се случи. Но един или друг начин, на някакво ниво, задължително трябва да бъде проповядван
закона.  Хората  трябва  да  разберат,  че  понеже  не  спазват  изискванията  на  закона,  те  се  нуждаят  от
Спасителят. Чак тогава те са готови да чуят евангелието. Поради това Павел се опитвал да показва, отново и
отново в тези глави на Римляни, че никой не спазва всички изисквания на закона, независимо дали това е
законът на съвестта или е Законът на Моисей.

“Понеже законът изработи гняв: защото там, където няма закон, там няма престъпление“
(4:15 – мой превод).

Означава ли това, че преди да бъде даден Законът на Моисей, никой не е бил изгубен. Сигурно може
да изглежда,  че може да се каже така.  Павел отговаря на този въпрос в  следващата глава на Римляни:
„Защото и преди закона грехът беше в света: но грях не се приписва, когато няма закон. Въпреки това
смъртта царуваше от Адам до Моисей, даже над онези, които не бяха съгрешили по същия начин като
Адам,  който е образът на Онзи,  който щеше да дойде“ (5:13-14).  Можем да кажем по следния начин
казаното от Павел в тези два стиха: „Да, няма осъждане, докато го нямаше Законът; но въпреки това, хората,
които са живели в периода от Адам до Моисей, са носели печата на смъртта върху себе си. Защо? Защото те
са извършили грях против друг закон. Те не са притежавали откровението на Закона на Моисей, но са имали
закон.“ Разбира се, от гл.2 ние знаем кой е бил този закон. Хората, които са живели преди даването на
закона, точно така, както и хората в човешката история, които не са имали Библията, ще бъдат съдени, че не
са спазили изискванията на това, което са знаели за доброто и лошото. И както Павел  обявил в 2:1, никой от
тези хора без Библията не се спазил безгрешно   техният собствен морален закон за поведение  . Наистина е
вярно, че  „където няма закон, там няма престъпление.“ Но също е вярно, че никой не е бил съден според
Закона на Моисей, преди този закон да е бил даден. Но върховната реалност е, че от времето на Адам до
сега всички хора са извършили или извършват грях според един или друг закон.

Това е много важна част от позицията на християнството, защото би било несправедливо хората да
бъдат осъждани според закон, който те нямат. Обаче е факт, че хората ще бъдат съдени според този закон,
който те наистина имат.  „Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, е изявено в тях (на тези,
които са без Библия); защото Бог го показа в тях“ (1:19 – мой превод). „Което демонстрира работата на
закона, написан в сърцата им,  съвестта им също свидетелства и техните мисли са средството, което
или ги осъжда или ги оправдава;)(2:15). Когато Аврам бил изгонен от Рая, и цялото човечество заедно с
него,  той  не  престанал  да  бъде  свободно  и  морално  същество,  което  е  способно  да  избира  между
правилното и грешното. Даже като низвергнато същество, човекът продължава да е човек и поради това е
морално отговорен пред Бога.

Много хора считат, че всички искрени хора ще бъдат спасени, независимо в какво вярват относно
Бога. Но Библията изобщо не казва това. Невярващият може да бъде спасен чрез делата си, ако той или тя са
спазвали съвършено изискванията на неговия или нейния представи за морала. Но Библията казва (3:10-12)
и личният ни житейски опит потвърждава, че никой не успява да направи това.

„Затова обещанието е поради вяра, за да може да бъде по милост; накрая обещанието да бъде
осигурено за цялото потомство, не само за тези,  които са от закона, но и за онези, които са от
вярата на Авраам, който е отецът на всички нас“ (4:16 – мой превод)

Авраам  е  отецът  на  всички  нас.  Той  е  отецът  на  обрязаните,  които  вярват;  той  е  отецът  на
необрязаните, които вярват; той е отецът на хората, които са живели преди кръста (преди Христос) и са
вярвали; той е отецът и на хората, които са живели след кръста (след Христос) и вярват. Авраам е отецът на
всички нас. 

„Както е писано: „Направих те отец на много народи“ пред Бога, на Когото той повярва, даже
Бог, Който съживява мъртвите и създава неща, които не са съществували“ (4:17 – мой превод).
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Когато четохме в гл. 1, че „Праведният чрез вяра ще живее“(1:17), аз казах, че думите живот и смърт
ще станат решаващи думи, докато продължаваме в това изследване. От тук до края на гл.8 думите живот и
смърт ще бъдат поставяни постоянно една срещу друга. В края на гл.4 Павел ще завърши обсъждането на
оправданието,  а  после  ще  започне  да  разглежда  освещаването  (5:1—8:17),  а  оттам  –  да  разглежда
прославянето (8:18-39) и тези две теми на живота и смъртта ще бъдат като два гвоздея, върху които всички
тези теми ще бъдат вплетени.

Бог може и съживява умрелите. Обещанието, в което Авраам повярвал, вследствие на което той бил
обявен за  праведен е  било,   че Бог ще съживи способността на Сара да има деца  .  Той вярвал в това,
колкото и безнадеждно да е било то от човешката гледна точка. 

„Който, въпреки безнадеждността, вярвал с надежда, че може да стане отец на много народи,
както било казано: „Толкова ще бъде твоето потомство“ (4:18 – мой превод).

Фразата  “въпреки безнадеждността“ би могла по-добре да бъде преведена „отвъд всяка възможна
надежда.“ Това е удивителен израз. Вярата в Бога не е сляпа стъпка в тъмнината.  Тя винаги включва в
себе си вярването в някакво конкретно обещание на Бога. В Случаят с Авраам, това е означава да вярва в
обещание  ,   което отказва да се подчини на всяка човешка логика за надежда  . От човешка гледна точка е било
абсурдно Авраам да вярва, че той и Сара могат да имат дете, когато тя е била на повече от 90 години.
(Коментар: Авраам е бил на 100 години, когато се е родил синът им Исаак. И Авраам е вярвал, че това ще стане. И не само това,
когато Исаак станал  юноша, за да го изпита, Бог му казал да го принесе като жертвоприношение и Авраам не се поколебал и щял
да го направи, ако в последния момент Бог не го спрял. Ето, такава е била вярата на Авраам, измерена по съвсем конкретен начин.
Д.Пр.). Но въпреки това, отвъд всяка възможна и логична надежда, той повярвал, защото вярвал в силата на
Бога да спази Своето обещание. Бог е създал света от нищото, следователно той със сигурност може да
създаде едно дете от възрастни родители! Като че ли за да подчертае, че вярата на Авраам не е била
просто „вяра  в  самата  вяра,“  Павел  припомня специалното обещание  на  Бога,  в  което  Авраам вярвал:
„Толкова ще бъде твоето потомство“ (Бит. 15:5).

„И без  да  отслабва  вярата му,  той  не вземаше предвид,  че  неговото собствено  тяло  сега  е
мъртво, когато беше на около сто години, нито безжизнеността на Сарината утроба“  (4:19  – мой
превод)

Всъщност, в най-добрият гръцки превод липсва „не“-то, което е подчертано в този стих. Поради това
този стих е преведен така:  “И без да отслабва вярата му, той вземаше предвид...“ (Коментар: Така е преведен и в

нашата Библия, изд .2002 год. Д.Пр.). Авраам размислил или взел предвид факта, че е мъртва неговата собствена
способност да бъде баща на дете. Взел предвид и това, че и тялото на Сара не е способно да роди дете и в
това отношение е мъртво. В Китай жена, която е преминала детеродната възраст понякога е считана, че е
„ковчег.“  Със  сигурност това  не  много любезен израз,  но за  съпруг и съпруга в  такава ситуация това
съобщава една неукрасена истина. В друго отношение Сара може да е била много жизнена, но що се отнася
до способността й да ражда, тя е била мъртва.

Независимо от това, вземайки предвид всичко това, Авраам вярвал. В какво е вярвал Авраам? Той е
вярвал, че Бог може да „съживява мъртвите“ (4:17).  Той не е вярвал в това като някаква теория или като
теологична абстракция; той наистина вярвал. Даже след като взел предвид както своята така и Сарината
неспособност да имат дете, Авраам вярвал,  че Бог може да изпълни обещанието Си -  да им даде син.
Докато Павел продължава да описва много конкретната вяра на Авраам в много конкретното обещание на
Бога, силата на доводите му са като удари с чук.

„Той не се разколеба в Божието обещанието чрез неверие ; а беше твърд във вярата и прослави
Бога, бидейки напълно убеден, че това, което Бог е обещал, Той беше способен и да го извърши“ (4:20-
21 – мой превод).

Моля ви, не подминавайте тези постоянни подчертавания на противопоставянето на вярването срещу
невярването. За християнинът, вярването никога не е сляпа стъпка във вярата. За християнинът, вярването
винаги е вярване в Бога, вярване, че Той съществува и вярване в Неговите обещания. Поради това, тук ние
виждаме, че Авраам „не се разколеба в Божието обещание.“ Със сигурност конкретното обещание на Бога
да даде син на Авраам е било нещо, което разколебава. Обаче, вместо да се разколебава, Авраам  „беше
твърд във вярата.“ Неговата вяра се държала здраво за Бога. Неговата вяра вярвала. Това била неговата
сила.  „И прослави Бога, бидейки напълно убеден, че това, което Бог е обещал, Той беше способен и да го
извърши.“ Тази вяра със сигурност е смъртта на представата за вярата  на датският философ Киркегаард.
Вярата на Авраам е била гигантска стъпка, но в нея не е имало сляпа стъпка в нищото, с дълбочина 10000
км. Това е била стъпване върху скала – солидното обещание на Бога. Той е вярвал в Бога и е вярвал, че Бог
може да направи едно конкретно нещо. Той е вярвал, че Бог може да съживи умрялото, да съживи това,
което е било ковчег, това, което наистина е било мъртво. В това е вярвал Авраам.

Авторът на Евреи обявява, че „Без вяра е невъзможно да се угоди на Бога, защото който отива при
Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които усърдно Го търсят“ (Евр. 11:6 –
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мой превод). Той продължава и описва различни примери на вяра, включително вярата на Авраам и Сара, че
ще имат дете. Вярата в Бога винаги трябва да е нещо лично. Няма друг начин за идване при Бога. И точно
това направил Авраам. Той вярвал,  че Бог съществува.  Авраам вярвал,  че Бог е реална личност.  И той
вярвал, че Бог ще изпълни обещанието, което е дал лично на него.

„Затова тя (вярата му) му беше приписана за праведност“ (4:22 – мой превод).
Бог приписал праведност на Авраам,  защото Авраам вярвал в обещанията на Бога.  Павел просто

повторил чудесната истина, която казал в 4:3, когато цитирал Бит.15:6: Вярата на Авраам била „счетена“ или
„приписана“ на него като праведност. Единствено благодарение на неговата вяра, а не поради някакви добри
дела, които той е извършил, Авраам бил обявен от Бога, че е праведен. 

Сега Павел започва отново да събира заедно нещата, като показва как тези истини за спасението чрез
вяра се отнасят не само за Авраам, но и за всички хора – както за юдеите, така и за езичници – независимо
кога са живели или живеят.

„Но не само за него беше написано, че праведността е приписана на него; а и за нас, на които тя
ще бъде приписана, ако ние вярваме в Онзи, Който възкреси нашия Господ от смъртта; Който бе
предаден на смърт заради нашите грехове и беше възкресен, за да бъдем оправдани ние .“ (4:23-25 – мой
превод)

Бог приписал праведност на Авраам, защото Авраам вярвал в обещанията на Бога. И Той ще припише
тази праведност и на нас, ако ние вярвам в Неговите обещания. Относно възможността да имат собствено
дете,  Авраам и Сара са били мъртви. Бог обещал, че те ще имат дете.  Авраам вярвал,  че Бог може да
съживява  умрялото  –  детето  било  родено.  От  умрялото  се  появил  живот.  По  същият  начин,  Исус  бил
мъртъв, но ние сме призовани да вярваме, че Бог всъщност Го е възкресил от смъртта.

Както отбелязахме по-рано, в повечето евангелизаторски проповеди правилно се подчерта, че трябва
„да приемем Христос като наш Спасител.“ Но в контекста на своето разглеждане на поведението на Авраам
Павел изглежда, че подчертава ролята на Бога Отец в спасението. Той казва, че ние трябва да вярваме в
„Онзи, Който възкреси нашия Господ от смъртта.“  Правейки това, ние вярваме в същия Бог, в който е
вярвал и Авраам. Няколко други откъси в Новия Завет по подобен начин подчертават ролята на Бога Отец в
спасението.  Навсякъде  в  Римляни  ние  четем:  „Затова  чрез  кръщението ние  се  погребахме  с  Него  да
участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца. ..“(6.4). И
отново:  „Ако  обитава във  вас  духът на Този,  Който е  възкресил  Исус  от мъртвите...“  (8:11).  И още
веднъж: „Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил
от мъртвите, ти ще бъдеш спасен“ (10:9 – мой превод).  

По същият начин Петър подтиква читателите си да вярват „в Бога, Който Го възкреси от мъртвите“
(1Пет. 1:21). Самият Исус подчертава ролята на Бога Отец в спасението и на важността да вярваме в Отца:
„Истина, истина ви казвам, който чува Моето учение и вярва в Този,  Който Ме е пратил,  има вечен
живот“ (Йоан 5:24). Навсякъде в Новия Завет читателят намира това подчертаване на „вярва в Този, Който
е възкресил Исус“ или „вярва в Този, който Ме е пратил.“

Авраам е вярвал в Бога и детето се родило. Сега ние сме призовани да вярваме в същия Бог. И какво е
направил Той за нас? Той е възкресил Исус от мъртвите. В известен смисъл, към нас е отправен същият
призив, който е бил отправен към Авраам.  Призивът е дошъл в две различни времена в историята, но в
същността си те са  един и същ призив.  Кой е християнин? Разгледано на нивото на самия фундамент,
християнинът е човек, който вярва в Бога. Ние се връщаме отново при Евреи. Трябва да вярваме, „че има
Бог и че Той възнаграждава тези, които усърдно Го търсят.“

Аз правя това силно подчертаване на историческата приемственост между нашата вяра и вярата на
Авраам, защото наблюдавам, че сега липсва усещането за историческа непрекъснатост. Вече говорих за
безполезността да проповядваме евангелието,  без преди това достатъчно изчерпателно да сме обяснили
факта,  че  хората  са  изгубени.  Освен  това  се  страхувам,  че  някои  хора  „приемат  Христос  като  свой
Спасител,“  но в същото време не вярват в историческата реалност на Библейския разказ. Един млад мъж,
който дойде при мен в L’Abri (Коментар: В превод името означава „Подслон, прибежище.” Красиво място в швейцарските
Алпи, където преди около 60 години Франсис Шейфър и жена му започват да събират младежи от цял свят, които изучават
християнството. За повече информация вижте в Интернет. Д.Пр.) беше много смутен, защото няколко приятели в
християнски университет в САЩ, където той се учил, го окуражавали да потвърди вярата си въз основата на
това,  което е известно като „Облогът на Паскал.“ Философът Блез Паскал  (Коментар:  1623 –1662 –  прочут
френски  математик,  физик,  изобретател,  философ  и  християнски  мислител.  Негов  е  важният  „Закон  на  Паскал“  в
хидродинамиката.  Д.Пр.)  споменал,  че  вярата  в  Бога  е  добър  облог,  защото,  ако  се  окаже,  че  Бог  няма,
вярващият не губи нищо, а ако се окаже, че Бог има, вярващият отива на небето.  Но ако това е всичко, в
което вярвате, вие няма да отидете на небето. Християнската вяра не е облог или магическа формула, или
казването  на  правилните  думи.  Тя  не  прилича  на  носенето  на  заешко  краче,  закачено  на  шията  ви.
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Християнската вяра е вярване в Бог, който наистина съществува. 
Да предположим, че Авраам беше имал някои сериозни умствени съмнения относно обещанието на

Бога и беше си помислил: „Е, добре, аз не знам, дали Бог ще изпълни обещанието си или не, но просто като
един изход от ситуацията, аз ще кажа: „Да, аз вярвам“ В края на краищата, какво ще загубя?“ Ако Авраам
беше казал  това,  той  е  Сара  никога  нямаше да  имат  дете.  Аврам  наистина  е  трябвало  да  вярва  в
реалността на факта, че Бог съществува и че Той ще изпълни обещанието Си.  Тогава се появява живот от
смъртта.  Същото трябва  да  е  валидно и  за  нас.  Какво  сме  призовани да  направим? Призовани сме  да
вярваме в „Онзи, Който възкреси нашия Господ от смъртта.“ (4:24). В мигът, в който наистина повярваме
в Онзи, който е възкресил Исус от смъртта, ние вярваме точно в това, в което е вярвал Авраам, когато
повярвал, че Бог може да донесе живот от умрялото. И когато ние вярваме в Него и вярваме, че Христос е
нашият Спасител, ние, които сме умрели, ставаме живи. „Защото в евангелието е разкрита праведността
от Бога, праведност, която е чрез вяра от началото до края, така както е написано: Праведният чрез
вяра ще живее.“ (1:17)!

Тази идея за живеене чрез вяра не е просто една идея, тя не е просто една дума, тя е реалност. Преди
да повярваме в Бога, ние наистина сме мъртви. (Коментар: Това стряскащо твърдение се  потвърждава от Исус, който
казал на един от учениците си, който искал първо да отиде да погребе баща си, а след това да върви след Него: „Върви след Мен и
остави мъртвите да погребват своите мъртъвци“ (Мат.8:22) Д.Пр.) Но когато вярваме в Бога и вярваме в това, което
Той е направил и поради това приемем Христос като наш Спасител, ние, които сме мъртви, сме правени
живи. Ние бяхме мъртви така, както е била мъртва утробата на Сара. Относно способността си да роди дете,
Сара е била напълно мъртва. Относно възможността да живеем вечен живот и ние сме напълно мъртви,
защото ни очаква Божия гняв, отделени от Бога, без никаква цел. Мъртвата утроба на Сара  не можела да
произведе нищо, както и неспасеният човек всъщност не може да произведе нищо значимо. Това е само
въртене на колелата, които ще отминат с отминаването на времето..

Но Авраам вярвал в Бога и поради това от мъртвата утроба на Сара се родило детето. Раждането на
Исаак е реално историческо събитие. Това не е някаква красива приказка. Това раждане се е случило в
пространството, във времето и е документирано в историята – случило се е в конкретно географско място и
в конкретен ден и час. Авраам е бил оправдан (приет за праведен), защото той е вярвал в Богът, който е там
и е вярвал в обещанията на Бога, който е там.

Исус дойде. Исус умря. Исус възкръсна. Навсякъде в Библията Бог обещавал, че това ще се случи.
Ние ще вярваме ли в Бога? Ще вярваме ли, че Той е възкресил Исус от смъртта? Това е едно събитие, което,
подобно на раждането на Исаак, е направено в реалния свят и в реалната история. Веднага щом повярваме в
това, ние, които като Авраам и Сара бяхме мъртви, сме съживявани. Както Сара и Авраам можали след това
да създадат дете, сега и ние започваме за произвеждаме това, което има смисъл в живота.

Спасението не е само сключването на облог с нашата вечна съдба или повтаряне на някаква магическа
фраза. Спасението започва с факта, че Бог съществува и че човекът се е разбунтувал против Него.  После
идва едно място, където всеки от нас е длъжен да реши: Ще вярваме ли в Бога или ще продължим да се
бунтуваме против него? Павел ни показа какво точно означава оправдаването за нас сега (3:21-30). След
това той показа, че хората в Стария Завет са били спасявани точно по същият начин, по който ние сме
спасявани днес (3:31-4:22). След това той завъртял това обратно и казал: „Ето как е бил оправдан Авраам и
ние  можем  да  бъдем  оправдани  точно  по  същия  начин  (4:23-25).  Ние,  като  Авраам,  можем  да  бъдем
оправдани като вярваме, че Бог е там и да вярваме, че Този, който е възкресил Христос от смъртта, точно
както Той е обещал да направи. 

Ако вярваме в Бога, ако вече не сме мъртви и сме оживели, ние сме готови да навлезем в гл.5, където
Павел обяснява как започва живеенето на християнския живот. Така, както утробата на Сара родила дете, по
същия начин, когато ние вярваме в същия Бог и в неговите обещания и поради това преминаваме от смъртта
към живота, ние можем да започнем да раждаме (въз основата на свършената работа на Христос) това, което
е  живот, вместо онова, което е смърт. 

Глава 5 ще ни каже какво означава това.

Глава 7

Резултатът от оправданието: мир с Бога – Рим. 5:1-11

След като обсъди оправданието (1:18-4:25), сега Павел насочва вниманието си към освещаването (5:1-
8:17). В 5:1-11 той ще говори за мира, който имаме с Бога като резултат от оправданието. В 5:12-21 и в една
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част като в скоби,  той ще обясни произхода на греха. След това, в остатъка (6:1—8:17),  той ще обсъди
тъжната реалност, че даже след като най-накрая сме били оправдани и ни е било простено от Бога,    ние  
продължаваме да виждаме твърде много грях в живота си.

Започвайки тази нова част, трябва отново да си припомним, че Павел не пише някакъв теологичен
учебник,  а  пише  на  обикновени  мъже  и  жени.  Книгата  Римляни  вероятно  представлява  обичайното
съдържание на проповедите, които Павел е произнасял, когато пристигал в нов град по време на своите
мисионерски пътувания. Тъй като никога не е ходил в Рим (Коментар: Освен в края на живота си, когато бил заведен

там под стража, за да се яви на съд пред Цезаря и след това да бъде убит. Д.Пр.), той вероятно им представя чрез това
писмо същият материал, с който започвал своето служение на всяко място, което посещавал за пръв път.
Четейки Римляни, ние можем да си представим, че Павел проповядва в някое ново място. 

Когато той обяснява нещата, които прочетохме в Рим.1-4, в края на гл. 4 той видял, че няколко човека
отговорили положително на призива му и поради това преминали от смъртта към живота. Поради това,
докато в първите четири глави Павел писал така, все едно, че читателите му все още са били изгубени,
започвайки гл. 5, той пише така, все едно, че те вече са християни. Ако имахме само първите четири глави
от римляните, ние щяхме да имаме достатъчно информация, за да бъдем спасени.  В тези четири глави е
даден отговор на всички големи интелектуални въпроси; независимо дали вие сте обикновен човек или сте
високообразован, дали сте грък от 1-я век или сте гражданин от 20-я век, в първите четири глави има повече
от достатъчна информация, която да ви отведе от смъртта до живота. 

Поради това, оттук нататък Павел ще ни говори така, все едно че сега ние сме приели Христос като
наш Спасител. Разбра се, както отбелязахме, това не означава, че има каквато и да несвързаност между
текста в гл. 1-4 и в гл. 5-8. Ние бяхме мъртви (1-4), а сега сме живи (5-8). Понеже бяхме мъртви, а сега сме
живи точно така, както Сара е била в състояние за зачене и да роди дете, ние можем да започнем да раждаме
това, което е живот, а не смърт. И така, Павел започва тази следваща част:

„Понеже бяхме оправдани посредством вяра,  ние  имаме мир с  Бога  чрез  нашия Господ Исус
Христос.“ (5:1 – мой превод)

Глаголното време ще е  много важно в нашето изучаване на  тази  част.  Нека да започнем още от
началото с глаголното време на това първо изречение: „Понеже бяхме оправдани чрез вяра  (в миналото),
ние имаме (сега) мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.“ На гръцки език това минало време е много
ясно  изразено.  Основавайки  се  на  свършената  работа  на  Христос  на  кръста  преди  около  2000  год.  и
основавайки се на конкретния момент в пространството и в миналото, когато ние индивидуално сме приели
Христос  като  наш Спасител –  независимо дали това  е  станало преди 5  минути или преди 5  години –
основавайки се  на  това,  което се  е  случило в   тези  два  момента  в  миналото,  ние  установяваме,  че  се
намираме в тази несъмнена ситуация сега.

Въпросът за историческата последователност е много важна разлика и ние трябва да я запомним.
Съществува постоянна опасност в нашата култура да си представяме,  че християнството е някакъв вид
движение напред, без да разбираме, че трябва да има момент на оправдание, т.е. момент на раждане . Така
както в брака трябва да е имало момент някъде в миналото, в който ние сме влезли в договорни брачни
взаимоотношения с другия човек,  по същия начин трябва да е имало момент в миналото,  в който чрез
милост ние приехме Христос като наш Спасител и поради това бяхме обявени от Бога, че сме оправдани .
Понеже приехме Христос като наш Спасител, „ние имаме мир с Бога.“

Първата и най-важна отличителна черта на този мир с Бога е не мирът в нашите собствени сърца, а
фактът, че Бог е в мир с нас. Въпреки, че бяхме отделени от Бога чрез вината за нашия грях, въз основата
на свършената работа на Христос, Бог обяви, че ние сме оправдани. Въз основата на свършената работа на
Христос, Той е в мир с нас. Понеже Бог е в мир с нас, понеже Той обяви, че ние сме оправдани, понеже ние
се върнахме при целта за нашето създаване, ние сега имаме взаимоотношение с Бога и можем да имаме
истински мир в сърцата ни. 

Хората се борят като луди да имат мир в сърцата си. Опитват всевъзможни психиатрични методи, за
да намерят някаква обединяваща точка помежду си. Но всички тези усилия водят само до разочарования,
ако в тях не са включени взаимоотношението ни с Бога и целта, с която сме били създадени. Единственият
път, по който ние можем да се върнем при тази цел и при това взаимоотношение е, когато нашата вина пред
Бога бъде премахната въз основата на свършената работа на Христос. След като вината ни бъде премахната
по този начин, тогава може да има мир в сърцата ни, който не фалшив, мир, който, както ще видим в гл. 5,
никога няма да ни разочарова. 

„...Понеже бяхме оправдани посредством вяра, ние имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус
Христос,  посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази милост, в която стоим,
радвайки се в надежда за Божията слава.“(5:1-2 – мой превод)

Нашият мир с Бога ни дава този сегашен живот.  Това не е само надежда за  бъдещето. В нашето
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спасение има надежда за бъдещето и Павел ще говори по-подробно за това в  8:18-39. Но сега той говори за
мир с Бога, който е сегашна реалност за християнина. Това не е просто един идеал, този мир трябва да е
нещо, в което ние живеем сега. Ние трябва  да се „радваме в надежда за Божията слава.“ Това трябва да е
сегашно изживяване, защото тя е реалност. Ние се върнахме до целта на нашето сътворение. Този мир може
да бъде сегашно преживяване, защото това е истина в рамката на вселената, такава каквато тя е. Ние стоим
оправдани в самото присъствие на Самият безкраен Бог. Бог е в мир с нас, следователно ние би трябвало да
имаме мир във всички области на живота си. 

Нашият превод на английски казва, че ние можем да се „радваме в надежда за Божията слава.“ По-
буквалният превод би могъл да бъде „ликуваме в надеждата на Божията слава.“ Ние ще видим същото да се
повтаря постоянно в ст. 3 и 11. Ние се „радваме  (ликуваме) в надежда за Божията слава.“  (ст. 2) Ние
„ликуваме в страданията.“(ст. 3). И ние „се радваме (ликуваме) в Бога (ст. 11 – мой превод). Това ликуване,
тази  радост,  това  щастие,  които  ние  намерихме  в  нашето  спасение,  трябва  да  ги  изживяваме  сега ,
основавайки се на работата на Господ Исус в миналото и на онзи момент в миналото, в който всеки от нас
индивидуално премина от смъртта към живота, когато Го приехме като Спасител.

Дали тези от нас, които са изповядали, че вярват в Христос, изживяват реалността на този мир с Бога?
Бог  обещава  този  мир,  а  Бог  никога  не  дава  празни  обещания.  Той  никога  не  е  планирал  нашият
християнски живот да е просто един идеал, без никаква реалност в него. Той е планирал за всеки от нас,
който изповяда вярата си в Него, да изживява това „ликуване в надежда за Божията слава.“ Бог ни е дал
заповеди, които ние не можем да изпълним в нашата собствена човешка сила. 

Той ни е заповядал да бъдем „съвършени“ (Мат. 5:48) и това е нашият стандарт, въпреки че в този
живот ние никога не можем да изпълним тази заповед. Бог не може да ни заповяда да направим нещо, което
е по-малко от съвършеното, защото Той е съвършен (Мат. 5:48). Но въпреки това, когато се стремим да
изпълним този стандарт на съвършенството, ние сме утешавани от знанието, че Бог никога няма да ни даде
обещание, което Той не може да изпълни, а Той ни е обещал, че ние можем да бъдем в мир с Него.

В историята християните са се стремели  към този мир по различни начини. В историята на  ранната
църква някои християни намирали този мир в монашеството или даже в стремежите към аскетичен живот,
като например седенето на стълбове. Днес седенето на стълб не е много на мода, но ние виждаме подобен
начин на мислене в някои неща, които правят християните. Когато отиват в някакъв вид усамотение или на
библейска конференция или даже в място като L’Abri, мислейки си, че тук те могат да намерят мир, който
не намират в ежедневния си християнски живот, те прибягват до свои собствени форми на седене на стълб
или на монашество в планински манастир. Със сигурност мирът с Бога, който Бог описва е нещо повече,
отколкото е усамотяването някъде за една седмица.

Докато продължаваме изучаването на тази глава, ние ще видим, че това е много практично описание
на нашия християнски живот, който трябва да живеем. Всички познаваме християни, които много скоро
след като обявят, че са станали християни, видимо не демонстрират никаква радост в живота си и престават
да бъдат бъдат енергична част от живота на църквата. Може би самите ние сме били в тази ситуация. 

Как е възможно християнският живот да е реалност за нас и за християнските ни приятели, а да не
само някаква теория? Ключът за отговарянето на този въпрос за освещаването е даден в тези първи два
стиха в гл. 5: „Понеже бяхме оправдани посредством вяра (в миналото), ние имаме мир с Бога (сега) чрез
нашия Господ Исус Христос,  посредством Когото ние  чрез  вяра придобихме  (сега)  и достъп до тази
милост, в която стоим.“ Това е нещо, което вече се е случило, в миналото. Но сега, в настоящето, чрез
същата тази вяра, ние имаме достъп до Божията милост.  След като разберете това, вие имате ключът към
християнския живот.

Както видяхме,  спасението не се състои само от оправдание.  То включва в себе си оправданието,
когато ние приемем Исус като наш Спасител и поради това ставаме освободени от нашата вина пред Бога.
Но спасението освен това включва определена нарастваща реалност в нашия сегашен живот.  Всъщност
спасението се изявява в трите глаголни времена. В миналото то беше спасение от вината за нашия грях,
което се случи, когато ние приехме Исус като наш Спасител.  В настоящето то е спасение от властта на
греха, което е основният смисъл на думата „освещаване.“ Властта на греха в нейната външна изява и във
вътрешните  ни  представи  е  разрушена.  Тогава,  в  бъдещето,  в  нашето  славно  състояние  на  небето,
освещението ще бъде спасение от самото присъствие на греха. 

Как бяхме оправдани в миналото? Ние бяхме оправдани посредством вяра.  Как продължаваме да
живеем сега и да се  радваме на „достъпа“ до чудните реалности,  които Библията  обещава в  сегашния
живот? Ние правим и това посредством вяра. Ние  имаме „достъп до тази милост, в която стоим.“ (ст. 2).
Ние знаем, че нашето оправдание изцяло са основава върху свършената работа от Господ Исус, а не по
някакъв друг начин - върху нашите собствени способности или върху нашата доброта. 

А какво да кажем за нашето освещаване? Както и нашето спасение, нашето освещаване се основава
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изцяло върху работата на Христос, а не върху нашата работа. Фундаментът на нашето освещаване е важна
тема в писмото на Павел до християните в Галатия. “След като започнахте в Духът, сега чрез човешки дела
ли  се  усъвършенствате?“  (Гал.  3:3  –  мой  превод)  Разбра  се,  отговорът  е  отрицателен.  Както  нашето
започване като християни, така и нашето усъвършенстване става чрез вяра, а не чрез човешки усилия.

Когато  казал  в  своите  тематични  стихове  (Рим.  1:16-17),  че  евангелието  е „Божията  сила  за
спасение,“ Павел е имал предвид спасението във всичките му три изражения.  Защото спасението е течащ
поток,  а  не  е  статично  състояние.  Спасението  е  Божията  сила  за  нашето  спасение  от  нашата  вина  в
оправданието. Но Божията сила освен това е спасението в нашите сегашни борби за нашето освещаване и за
спасението в изкуплението на телата ни в прославянето. Съществува една тенденция да се говори много, че
християните имат голяма нужда от изработването на християнски характер,  все едно,  че след  като сме
приели Христос като наш Спасител, сега ние можем да започнем да действаме въз основата на качествата на
собственият ни характер. Но ако очакваме самите ние да станем достатъчно силни, за да спечелим битката,
ние никога няма за я спечелим. Победата в тази битка е непосилна за нас.

Трябва  отново да прочетем нашия тематичен текст  от началото до  неговия край:  „Защото не  се
срамувам от евангелието на Христос,  понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва:
първо за юдеина, а после и за гърка. Защото в евангелието е разкрита праведността от Бога, праведност,
която  е  чрез  вяра  от  началото  до  края,  така  както  е  написано:  Праведният чрез  вяра  ще  живее“
(Рим.1:16-17 – мой превод).

Ние  сме  оправдавани  чрез  вяра  и  следователно,  „праведният  чрез  вяра  ще  живее“!  Тъй  като
спасението включва в себе си освещаването, ние можем да прочетем 1:16 така: „Защото не се срамувам от
евангелието  на  Христос,   понеже  то  е  Божията  сила  за  освещаването на  всеки,  който  вярва.“
Независимо от това, дали говорим за миналото, за сегашното или за бъдещото изявление на спасението,
основата винаги е свършената работа на Христос, а инструментът чрез който ние се държим за свършената
работа на Христос, винаги е вярата.

Огромна  благословия  в  собственото  ми  сърце  беше,  когато  започнах  да  разбирам  това.  Вие  не
приемате Христос като ваш Спасител   и след това просто седите пасивно и чакате да идете на небето  . Има
сегашна проява на спасението. Много хора са ме питали: „Но как да открия тази реалност? Аз вярвам във
всичко това,  но  как  да  се  държа за  това?“  И аз  винаги  подчертавам,  че  но  един  или  друг  начин,  ние
задължително трябва „да прескочим от другата страна на оградата,“. т.е. да преминем от нашето умствено
одобрение на  на тази идея за освещаването и да се държим за нея като за реалност,    като я практикуваме  
ежедневно  .   

А как практически правим това? Как се държим за реалността на освещаването в нашия християнски
живот? На първо място ние започваме, като си спомняме как станахме християни. Може би докато правим
това би било  полезно да считаме, че оправданието и освещаването стават в три подобни стъпки. Има две
задължителни стъпки, които човек трябва да направи, за да приеме Христос като Спасител, а има и трета
стъпка, която не е задължителна, но от собствения си опит аз потвърждавам, че тя е много полезна. Първата
задължителна стъпка за намирането на спасението,   е да научите и да признаете, че вие сте грешник  . Никой
човек не приема Христос като свой Спасител, ако преди това не е осъзнал, че тя или той е грешник. Втората
задължителна стъпка е,   с вяра наистина да приемете Христос като ваш Спасител  , като идете под Неговата  
кръв. В този момент вашето спасение е осигурено. Това са единствените две задължителни стъпки. 

Но моят жизнен опит показва,  че  има и една трета стъпка,  която не е  задължителна,  но е много
полезна. Третата стъпка, която окуражавам другите да я направят в моята работа с хората, които идват в
L’Abri  е да благодарите на Бога за вашето спасение. За толкова много от тези нови християни, това е
емоционалният момент.  Тогава те изживяват реалността на спасението. Разбира се, някой човек може да
бъде спасен без да благодари, но за много хора в нашето служение, това е моментът, когато реалността на
спасението наистина била усещана от спасения човек. В този момент той осъзнава, че наистина е спасен и
че наистина това се дължи на свършената работа на Христос.  Той благодари на Бога за нещо, което е
всеобхващащо и е постигнато! Тогава идва мирът (5:1).

Същото нещо е валидно и за освещаването. Когато се изправите против греха в живота ви или когато
срещнете изкушение, на ваше разположение продължават да са същите тези две задължителни стъпки и
третата стъпка, която не е задължителна, но е много полезна.  Първо, трябва да признаете, че грехът в
живота  ви е  грях,  така както при оправданието вие трябва да признаете,  че  сте грешник.  Вие няма да
направите  реален  напредък  в  християнския  си  живот,  ако,  когато  срещнете  изкушение  или  вече  сте
изпаднали  в  изкушение,  не  бъдете  искрен  пред  Бога  и  не  кажете,  че  грехът  е  грях.  Дотогава,  докато
продължавате на живеете и да наричате греха с всякакви други измислени имена и да го извинявате по
всякакви начини,   вие никога няма да направите никакъв напредък към освещаването  .

Следващата стъпка в освещаването, както и при оправданието е, с вяра да се хванете и да се държите
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здраво за свършената работа от Исус Христос. Това е нещото, което трябва да направите, независимо от
това, дали сте заплашен от изкушение или вече сте станали жертва на изкушението. Първо вие признавате,
че сте подложен на силно изкушение или че вече сте извършил грях. След това занасяте този ваш личен
грях под кръвта на Христос. „Отнасянето на греха под кръвта на Христовата кръв“ означава, че веднага щом
признаете вашия грях, вие можете да получите уверението, че вашия грях е покрит от Христовата кръв така,
както малкото момченце на рисунката е скрито под балтона на своя баща. Когато Бог гледа към нас, Той
вижда само балтона; Той вижда само Христовата праведност, само Христовата кръв, която е била пролята
заради нас. Когато отнасяме греховете си под кръвта на Христос, ние просто потвърждаваме реалността,
която  покриващият  Христос  е  предоставил  за  нашия  грях.  И  както  става  при  първоначалното  ни
оправдание, щом донесем собствения си грях под Христовата кръв,   той бива заличаван  . И както е и при
оправданието, има я и онази трета стъпка – която не е задължителна, но аз установих, че е много полезна.
След като сте признали своя грях и сте го отнесли под кръвта на Христос, тогава Му благодарете . И си
мисля, че ще установите, че веднага щом благодарите, ще получите увереността, че ви е простено и ще
имате мир в главата си. 

Ние, християните, имаме склонността да поставяме ударението върху преодоляването, преди да сме
извършили грях и това е прекрасно. Но когато извършим грях, нека първото нещо след това да е да кажем,
че това е грях и после да го отнесем под кръвта на Христос.  А след това нека да благодарим на Бога въз
основата на  Неговото обещание, че Христовата кръв ще покрие нашия грях и че нашето общуване с Него
сега е възстановено.

Аз служих много години като пастор, знаейки, че през цялото време имаше някакъв вакуум в моето
проповядване. Можех да казвам на хората как да приемат Христос като Спасител, можехме да говорим за
живота ни на небето, когато Исус се върне отново, но можех да им кажа много малко за сегашната страна на
спасението. Ако не знаем нещо за реалността на спасението в настоящия ни живот, това не означава, че ние
сме загубени, но означава, че самото спасение е обвито с аурата на нереалност. В края на краищата, вие
можете да говорите за живота на небето, когато умрете, но вие все още не сте на небето. По един или друг
начин задължително трябва да има реалност, не в областта, в която ние не се намираме, а тази реалност,
там, където ние сме сега. Без това, нашето говорене се превръща просто в обсъждане и в нереалност за
всеки един от нас. Ние трябва да стигнем до разбирането за това   как нашата вяра се свързва с реалността, в  
която се намираме сега.

Спомням си някои случаи по време на службите в Денят  на Благодарността, когато аз молех няколко
човека от църквата, който в продължение на 20–30 години са християни да разкажат на църквата за какво са
благодарни и те  разказваха  за  преживяванията си от  преди 20-30 години,  когато са  почувствали,  че са
спасени. Разбира се, това е нещо, за което трябва да благодарим на Господа, но понякога се питах, дали
нямаме и нещо друго, което да добавим? Нямаме ли нещо, да което да благодарим на Господа за вчерашния
или за  днешния ден?  Ако нямаме какво да добавим,  това е сигурен признак,  че ние сме пропаднали в
чистото православие, в което няма никаква реалност.

Много  хора  изглежда  си  представят  християнския  живот  като  приемане  на  Христос  като  ваш
Спасител, а след това - че всичко зависи от всеки от нас. Те казват: „Къде е твоят християнски характер?
Просто бъди силен.“ Новите християни може даже да бъдат включвани да свидетелстват или в други видове
служения, а през това време техният личен живот прилича на къкрене на тенджера на бавен огън.

Отговорът на Павел на този проблем на пасивния и застоял християнски живот е, че така както вярата
беше  инструментът,  с  който  ние  получихме  нашето  оправдание,  по  същият  начин  вярата  трябва  да  е
инструментът за нашето сегашно живеене. Нещо, което той казва в самият край на Римляни може да ни
помогне да разберем това: „Сега Богът на надеждата ви изпълва с цялата радост и мир във вярването, за
да можете да изобилствате в надежда чрез силата на Святия Дух (15:13 – мой превод). Без вярването,
без вярата, вие няма да изобилствате в надежда чрез силата на Святия Дух. В това няма нищо механично –
това зависи от личният избор на човека да вярва. И тогава Личността на Светият Дух ще даде на вярващите
тази надежда, радост и мир.

Гледната точка на Библията е завършена система. Противно на гледната точка на 20-я век, че   светът      е  
безличен,  Библията  ни  дава  личен  свят.  В  християнският  живот  няма  нищо  механично,  духовната
реалност е невъзможно да бъде измерена количествено. Тя винаги е лична реалност на взаимоотношението
между две личности и в тази реалност ние вярваме на Бога.

В първото си писмо апостол Йоан казва нещо, което също е полезно. Ще започна с един стих, върху
който в продължение на много години не съм проповядвал: „Защото това е любовта към Бога: че ние
спазваме Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки“  (1Йоан 5:3 – мой превод). Йоан казва, че
Божиите заповеди „не са тежки,“ но в продължение на много години аз установявах,  че те  са тежки и
колкото по-тежки считах, че те са, толкова по-тежки установявах, че те ставаха и по-малко проповядвах
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върху смисъла на този стих. Затруднението ми с разбирането на смисъла на този стих беше причинено от
това, че аз го отделях от следващия стих: „Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света: и
това е победата, която победи света - нашата вяра“ (1Йоан 5:4 – мой превод).

Това е същото нещо, което казва и Павел в Рим. 5:1-2:  Понеже бяхме оправдани посредством вяра,
ние имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, посредством Когото ние чрез вяра придобихме и
достъп до тази милост, в която стоим, радвайки се в надежда за Божията слава.“(мой превод) и това
казва той от 5:1 до 8:17.

Ключът,  за  да  не  установяваме,  че  Божиите  заповеди  са  „тежки,“  се  намира  в  победата,  която
изживяваме чрез нашата вяра. Ключът е във вярването в Бога. Ключът е в разбирането, че „праведният ще
живее с вяра.“ Ключът е не да се опитваме да живеем в своята собствена сила, а да намираме нашата сила
чрез здравото си хващане за Бога, чрез вярата в Бога въз основата на пролятата кръв на Господ Исус. В моят
живот има някои грехове, които изглежда отново и отново се появяват. В такива случаи аз отчаяно казвам:
„Отново го направих!“ И какво казвам после? Признавам греха си. Държа се здраво за работата на Исус
Христос. Занасям този мой личен грях под покривалото на Неговата кръв. Ако, след като съм направил това,
съвестта ми продължава да ме тревожи, причината за това е, че омаловажавам валидността и силата на
Христовата кръв. 

Понякога, в такива ситуации, аз си представям моята съвест като черно куче, която се хвърля върху
мен с калните си лапи. Трябва с вяра да заповядам на това „черно куче“: „Слез долу!“ Длъжен съм да си
припомня за безкрайно скъпата цена на Христовата кръв, която ме очиства от всеки грях. „Това е победата,
която  побеждава  света,  даже  нашата  вяра  относно  изкушението  пред  нашия  грях  след  като  се
провалим.“ Или, както ни казва Павел в 5:1-2, оправданието идва чрез вяра и резултатът от него е мир с
Бога, който също идва чрез вяра.

Ние намираме друга полезна мисъл в това отношение в писмото на Павел до Ефесяните: „А освен
всичко  това  вземете  щитът  на  вярата,  с  който   ще  можете  да  угасите  всички  огнени  стрели  на
нечестивия“ (6:16). В гръцкият текст думата „нечестивият“ означава Сатаната. Какво може да ни защити от
„огнените стрели“? Щитът на вярата. А каква е тази вяра? Това е същата вяра, която участва в нашето
оправдание. Това е вяра в Бога въз основата на защитаващата кръв на Господ Исус. Как се осмеляваме ние,
които сме толкова опетнени с грях,  да се изправяме и да казваме: „Сега аз съм дете на Бога“? Ние се
осмеляваме да кажем това не поради някакво наше достойнство, а поради спасяващата цена на Христовата
кръв.  Когато  се  държим  здраво  за  тази  истина,  тя  е  като  някакъв  гигантски  щит.  Първият  човек  в
древността,  който е имал лек щит,  който не можел да бъде пробит от стрелите,  е притежавал огромно
предимство  в  битката.  По  същият  начин  ние,  които  вярваме    не  в  себе  си  ,  а    в Христос  ,  притежаваме  
огромно предимство с нашия щит на вярата в нашата битка против греха и изкушението.

Вижте и в  Кол.2:6-7:  „Така,  както сте приели Христос Исус,  Господа,  така и живейте в Него,
вкоренени и укрепвани в Него, и утвърждавани в Него чрез вярата“ (мой превод). Как трябва да бъдем
вкоренявани и укрепвани в Христос? Как трябва да бъдем утвърждавани в Христос? Ние прави това „във
вярата“ или „чрез вяра.“ Павел казва на Тимоти, че неговото познаване на „свещените Писания“ може да го
направи „мъдър“ (в настоящето) в спасението чрез вяра, която е в Христос Исус (2Тим.3:15). Ако потърсим
в себе си нещо, с което да се осветим, там няма да намерим нищо, освен печал. Но ние не трябва да гледаме
в себе си. Вместо да правим това, ние гледаме към Библията и към Христос, в която Той е открит.

Отново,  в  Евреи:  „Защото  на  нас  ни  беше  проповядвано  евангелието,  както  и  на  тях;  но
проповядваното слово не ги възползва, понеже то не беше смесено с вяра в онези, които го чуха“ (Евр.4:2 –
мой превод). Веднъж вече разгледахме този стих, когато говорихме за оправданието, но същото се отнася и
за освещаването. Бог е обещал такива неща като мир и радост на тези хора, които вярват в Него, но докато
не бъдем съединени с тези обещания въз основата на свършената работа на Христос чрез вяра, за нас тези
обещания не са реални. Вярата ни свързва с обещанията на Бога в сегашния живот, така както тя направи
това при нашето първоначално спасение.

Сега се връщаме обратно при Рим.5:1: Понеже бяхме оправдани в миналото, сега ние, в настоящето,
сме способни да имаме мир в сърцата си. Как? Чрез вяра. Ние имаме нуждата да си помагаме взаимно, за да
знаем за реалността на  тази сегашна изява на спасението. Нашият мир с Бога не е само нещо, свързано със
самонаблюдението.  Това  е  мир,  който  се  основава  на  Божието  обещание,    че  изкупителната  смърт  на  
Христос  е  достатъчна  ,  за  да  се  справи с  всичките  ни сегашни провали  .  Когато  станах  християнин,  аз
разбрах, че Христовата кръв е достатъчна, за да покрие моя грях в миналото. По същият начин аз знам
също, че тя е достатъчна за да покрие всичките ми грехове, които съм извършил, след като се събудих тази
сутрин. От време на време правя нещо толкова лошо, че разбирам, че ако зависеше от мен, аз със сигурност
щях да бъда изгубен отново. В такива моменти аз трябва да разбирам, че мога да занеса тези неща под
защитаващата кръв на Господ Исус и че неговата кръв е достатъчна, за да ме очисти. След това мога просто
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да  благодаря.  Това  е  източникът  на  мира  в  сърцето  на  християнина.  Това  не  е  само  емоционално
преживяване. То не изисква да седим на стълб или да ходим на курс за изучаване на Библията в друго
населено място два  пъти месечно.  Това  е  обективната  реалност  на  свършената  работа  на  Господ Исус
Христос, приложена към сегашната ни нужда от ежедневно и ежеминутно очистване. 

Някой може да запита: „Колко често можем да правим това? Колко често можем да искаме прошка за
тези безкрайни ежедневни грехове?“ Ние можем да правим това толкова често, колкото е нужно. Когато
Петър попитал Христос: „Колко пъти трябва да прощавам на моя брат?“ Христос казал: „Не ти казвам до
седем пъти, а до седемдесет пъти по седем“ (Мат.18:22).  Ако от нас, хората, се очаква да си прощаваме
взаимно толкова често, със сигурност Божията прошка за нас е безкрайно по-голяма. Колко често трябва да
молим Бог да ни прости? Толкова често, колкото е нужно!

Някой може да възрази: „Това не поражда ли съмнение в работата на Господ Исус, да изпадаме в
изкушение и само след един час отново да изпадаме в същото изкушение и в двата случа „да отнасяме това
под кръвта на Исус?“ Това не обезценява ли работата на Христос? Вярно е точно обратното, има само едно
нещо, което може да сведе до минимум спасяващата работа на Христос и това се случва, когато ние не се
държим здраво за тази спасяваща работа на Христос.

Аз  съм  убеден от  наблюдението на  други християни,  от  четенето  на  истории за  християни през
вековете  и  от  моя  личен  житейски  опит,  че  когато  започнем  да  напредваме  като  християни,  се  случва
следното: Когато знам от житейския си опит, че мога да се държа здраво за Христовата кръв чрез вяра, за да
покрива греховете ми тази сутрин, а после – да покрива греховете ми този следобед, даже когато това са
едни и същи грехове – когато аз знам това,   ценността на Христовата кръв се превръща в огромна реалност  .
Аз започвам да живея в светлината на Неговото присъствие и в светлината на Неговата работа – не само в
миналото или в бъдещето, но и в настоящето. Аз започвам да живея в реалността на свръхестествения свят.

Някой може да поучава, че след като човек наистина стане християнин, той е съвършен в този живот,
но Библията не казва това. Истинският християнин не е някой, който в какъвто и да е смисъл се доближава
до  моралното  съвършенство;  истински  християнин  е  този  човек,  който  познава  от  личен  опит  вечно
присъстващото чудо да си способен да се държиш здраво за кръвта на Исус и после да си способен да
казваш благодаря, знаейки че неговото или нейно общуване с Бога е напълно възстановено.

Погледнете в Евр.13:21, където авторът ни казва, че ние сме правени съвършени чрез Исус Христос, а
не чрез нашата собствена сила. Нашето съзнание иска да действаме чрез вяра в победата на Исус Христос.

Петър също подражава на учението на Павел за мястото на вярата в живота на вярващият. Той говори
за  онези,  „които  са  пазени  със  силата  на  Бога  чрез  вяра  в  спасението,  готово  да  бъде  открито  в
последното  време“  (1Пет.1:5  –  мой  превод).  Изглежда,  че  Петър  се  фокусира  в  бъдещите  изяви  на
спасението, но всъщност той има предвид и сегашната му изява, когато се съгласява с Павел, че Божията
сила е тази, която ни пази и че ние придобиваме тази сила „чрез вяра.“

Погледнете и към много удивителният език на Йоан в Откр.12: „И чух силен глас в небесата, който
казваше: „Сега дойде спасението, и силата и царството на нашия Бог, и властта на Неговия Христос;
защото бе свален (Сатана), обвинителят на нашите братя, който ги обвинява денем и нощем пред нашия
Бог. И те го победиха чрез кръвта на Агнето“ (Откр.12:10-11а – мой превод). Това не е само някаква хубава
история и тя не е поставена в Библията само за да запълни мястото. Това е нашата сегашна реалност като
християни. Когато дяволът ни обвинява, ние го побеждаваме чрез кръвта на Агнето. Има само един начин
да се предпазим от поддаването на изкушението и той е – чрез кръвта на Агнето. Или както чуваме Йоан да
казва на друго място: „това е победата, която победи света - нашата вяра“(1Йоан 5:4).

Ние сме раждани отново чрез вяра, но нашата вяра не трябва да спира тук. Всъщност, всеки миг от
живота ни трябва да бъде живян на нивото на нашето духовно раждане. Когато бяхме родени отново, Бог
премахна  вината  ни  веднъж  завинаги  въз  основата  на  свършената  работа  на  Господ  Исус,  когато  ние
повярвахме  в  Бога.  Вярата  няма  стойност  –  тя  е  само  инструментът.  Стойността  се  намира  изцяло  в
свършената работа на Исус. Когато напредваме в християнския живот, в известен смисъл ние продължаваме
да изживяваме този първоначален момент на прошката. Ние вярвахме в Бога в момента на спасението; нека
да продължаваме да вярваме в Него по същият начин. В онзи момент ние уповавахме на свършената работа
на Господ Исус; нека да продължаваме да Му уповаваме по същия начин. В това няма нищо машинално. Бог
общува с нас като с морални и мислещи същества, които задължително трябва вярват и да уповават на Бога.

„Понеже бяхме оправдани посредством вяра (в миналото), ние имаме мир с Бога (сега) чрез нашия
Господ Исус Христос,  посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази милост, в която
(сега) стоим, радвайки се в надежда за Божията слава.“(5:1-2 – мой превод)

Достатъчно дълго ли се вглеждахте в тези стихове? Време ли е да продължим напред? В известен
смисъл, като християни ние никога не отиваме извън пределите на тези два стиха. От сега до идването на
Исус отново или докато умрем, това е мястото, където ние живеем. В по-широк смисъл, това се отнася за
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целия текст в Рим.5:1-8:17. От момента, в който приемем Христос като наш Спасител докато умрем или
докато Христос дойде отново, ние живеем в тази част на Римляни.

Някои християни проповядват  за  това,  което  те  наричат  „второ благославяне“  или „кръщение  на
Светия Дух,“ което те казват, че се случва добавъчно към момента, когато вие приемете Христос като ваш
Спасител. Те правилно поучават, че вие сте оправдавани, когато приемете Христос като ваш Спасител; но те
казват, че в някакъв последващ момент, вие можете да изживеете втора работа на милостта. В Библията не
се споменава за такова нещо.  Тя казва, че когато приемете Христос като ваш Спасител, във вас идва да
живее Светия Дух. Няма никаква нужда от „втора работа на милостта.“

Тъжно е, че много християни през целия си живот не научават реалността на принципа, за който
говоря. Много християни, които могат да ви кажат, че спасението е само въз основата на свършената работа
на Христос, въпреки това се опитват да живеят живота си в тяхната собствена сила.  Изглежда те не знаят,
че има и живот, който може да бъде живян въз основата на свършената работа на Господ Исус.

Познавам много християни, които от 20 и повече години носят бремето на някакъв техен ужасен грях.
Всеки ден от живота си те са се притеснявали заради този грях. Те са изживявали християнския си живот,
смазвани от бремето на един грях така, както хамстерите тичат в своята клетка. Но това не би трябвало да
става по този начин. Когато съм извършил грях, аз трябва да се разкаям, че съм го извършил. После го
занасям под кръвта на Христос. И после мога да кажа: „Благодаря Ти, Господи, че този грях е простен.“ Ако
този грях е свързан с причиняване на нараняване на някой друг човек, ние трябва да идем при него и да се
опитаме да се примирим с него, като го компенсираме по най-добрия възможен начин. Но това в никакъв
случай не ни пречи да изискаме пълната прошка, която е на наше разположение чрез Христос.

Да предположим, че сте извършили някакъв ужасен грях и вие ежедневно много пъти си спомняте за
този грях и всеки път този грях ви прави да благодарите отново на Бога за неговата прошка. Да благодарите
много пъти е много по-добре, отколкото да носите бремето. А казването на благодарност е единственият
правилен отговор, ако ние истински вярваме, че свършената работа на Христос ни е оправдала и освен това
може и да ни освети. 

С този постоянен начин на мислене, изразяващо се с изричането на благодарности за постоянното ни
очистване от греха, ние можем наистина да започнем да живеем миг след миг в реалността на нашата вяра .
Ключът за опознаването на тази реалност е като ставаме все по-чувствителни към нашия грях и после бързо
да го отнасяме под кръвта на Христос. (Коментар: Образно казано, по този начин ние повишаваме нивото на духовната

си чистота. Д.Пр.) В един период от собствения ми живот аз правех нещо, което намирах, че е много полезно:
носех в джоба си един лист хартия и когато направех нещо, което знаех, че е грешно, аз го записвах на този
лист. После благодарях на Бога за Неговата прошка. Обозначавах го със знанието, че този грях е опростен.
Не знам, дали на вас този метод ще ви помогне, но за моята собствена душа беше голяма благословия да
виждам тези обозначения, които продължаваха до края на страницата за деня или за седмицата, защото
християните трябва да живеят в реалността на вярата си.

Тъй като сме християни, ние трябва да живеем в чувствителността към греховете в живота ни, но не
трябва да носим бремето на тези грехове в продължение на 15-20 години, след като сме ги изповядали. В
идеалният случай, понеже сме християни, нищо не трябва да тежи на съвестта ни, защото веднага щом
извършим грях, ние го отнасяме под кръвта на Христос. Не е нужно да чакаме даже един час, още по-малко
– цяла седмица. Не трябва да си играем с нашия грях, нито пък да го носим с мъка. Веднага щом извършим
грях,  трябва  бързо  да  го  занесем  под  кръвта  на  Христос.  А  след  като  сме  направили  това,  грехът  е
премахнат.

Някой може да каже: „Това просто не ви ли стимулира да вършите повече грехове?“За себе си мога да
кажа, че през годините процесът на изповядване на греха и след това - на благодаренето за прошката ми
помогна да се придвижа незначително в обратната посока. Сигурен съм - само незначително, но поне –
незначително.  Желанието,  което ни води да  грешим повече,  става  твърдо и  нечувствително към греха.
Изповядването на всеки грях и благодаренето на Бога за нашето опрощение води в обратната посока –
далече от греха. 

„И не само това,  но ние и се  радваме в страданията: знаейки,  че страданието произвежда
търпение.“ (5:3 – мой превод)

Само преди малко Павел говореше за  „радвайки се в надежда за Божията слава.“ Може да е доста
лесно  да  правим  това,  когато  нещата  в  нашия  християнски  живот  се  подреждат  добре  или  когато  се
наслаждаваме на общуването с  други християни; но после излизаме от кръга на общуването, блъскаме се в
някоя стена и си нараняваме носа. В този момент трябва да се запитаме: „Всичко това дали беше просто
окуражаващо говорене или е истината? Християнството дали е само вид психотерапия или е нещо реално?“
Ако християнството е взаимоотношения с истината, то трябва да има отношение с истината не само докато
трае първия лъч на новата вяра, но и с ежедневните проблеми в живота ми, след като станах християнин.
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Ако християнската вяра е повече от окуражително говорене, тя трябва да се свърже по някакъв начин към
конкретните проблеми в живота на всеки християнин.  

Спомняте ли си за този „щит на вярата,“ за който четохме в Ефесяни? Въпросът пред нас е, може ли
всеки от нас, индивидуално, да бъде уверен, че нашия щит на вярата няма да бъде пробит от съвременните
разновидности на стрелите, които врагът изстрелва срещу нас? Дали тези щитове на вярата работят само
когато ние сме в безопасно място с други християни или те работят в трудните условията на напрегнатия ни
живот?

В 5:3  Павел  казва,  че  нашата  вяра  работи в  реалния  и  несправедлив живот:  „но и  се  радваме в
страданията.“ Страданията са този реален и несправедлив живот. Това не се отнася само до физическото
преследване. Както това се случва – животът на християните в Рим, до които Павел е адресирал писмото си,
наистина е бил застрашен. Каква е била тайната на тяхната сила? Тази тайна е била това, за което говорим.
Вярата  - това е била тази тайна, нещата, в които те са вярвали относно Бога, историята и тяхната собствена
ситуация пред Бога.  Можете ли да си представите,  че  християните в  Рим,  когато са  било отвеждани в
Колизеума, просто са се потупвали взаимно по рамото и са си казвали: „Бъди смел, човече! Бъди смел!“?
Това са доста жалки окуражения, когато се срещате с лъв.

Нашата вяра не е само нещо теоретично. Тя е вяра, която признава наличието на изкушението. Това е
вяра  по  време  на  страданието.  Това  е  вяра  в  условията  на  реалният  и  несправедлив  живот.  Какви  са
несправедливостите и проблемите във вашия живот? Какви са предизвикателствата в живота ви? Каквито и
да са те, независимо дали в тях се включва вероятно мъченичество или нещо нещо „по-прозаично,“ като
понасянето на презрението на вашите невярващите приятели и роднини - каквито и да са вашите конкретни
предизвикателства, вашата вяра в Христос е достатъчна, за да се справите с тях. „И ние не само това, но и
се радваме в страданията“,  защото живеем с вяра,  ...знаейки, че страданието произвежда търпение.“
(5:3b).

В един от своите псалми Давид пише: „Чаках с търпение Господа“ (Пс.40:1). Същият текст на иврит
е по-силен: „С очакване аз чаках Господа.“ Има два начина да чакаме. Вие можете „ да чакате очаквайки“
или можете  да чакате,   без да очаквате  . Можете да чакате, изпълнени с очакване и с вяра в Господа или
можете нетърпеливо да чакате. Трябва да призная, че в много случаи моето чакане е от втория вид – или
чакам нетърпеливо или чакам с предварителната настройка от вида: „Е, животът е просто така устроен.“
(Коментар: Един християнин се помолил на Бога: „Боже, дай ми търпение, но ми го дай...веднага!“ Д.Пр.) Но Павел ни казва,
че  ако се научим да вярваме в Господа,  ние можем да научим истинското търпение;  можем да чакаме с
очакване. 

„...знаейки,  че  страданието  произвежда  търпение;  а  търпението  –  доказан  характер;  а
доказаният характер – надежда: а надеждата не посрамва“ (5:3b-5a – мой превод).

Тази  надежда, която „не посрамва“ ни връща обратно при нашият тематичен стих, където Павел
казва: „Защото аз „не  се срамувам от евангелието на Христос“(1:16). Там, както вече отбелязахме, Павел
казва,  че не се  срамува от евангелието като система от вярвания,  която след това разяснява.  Той не се
срамува  от  евангелието,  намирайки  се  сред  гръцкия  интелектуален  свят  или  сред  римското  имперско
могъщество.  Обаче  тук,  в  5:5  той  казва,  че  не  е  разочарован  нито  в  миналото,  нито  в  сегашните  си
страдания.  Той се гордее с евангелието, поради огромната надежда, която то му е дало; това е надежда,
която няма да го разочарова и следователно – надежда от която той никога не трябва да се срамува.

По какъв начин надеждата на Павел не го е  разочаровала, нито пък го е накарала да се срамува от
нея?

„А надеждата не посрамва; защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни
Свят Дух“ (5:5b).

Сегашното ни състояние да не сме посрамени или разочарованиq се основава на два реални факти:
първо, фактът, че Христос е умрял заради нас; и второ, Святият Дух дойде да живее вътре в нас. Христос
умря. Цената за нашите грехове беше платена. И сега Самият Бог, във формата на Светия Дух живее в нас.
Тези две неща не са само субективни идеи, те са обективна истина. Те са такава обективна истина, каквато е
появата на луната нощем. Смъртта на Исус е обективна реалност, каквато е и живеенето на Светия Дух
вътре в нас. Тези две реалности са работа на Бога, а не са резултат или цел на нашите собствени усилия.
Докато страдаме, тази реалност е там, но вие трябва с вяра да се държите за нея.

И Павел иска да ви увери че, така както вие никога няма да бъдете посрамен от евангелието като
система от вярвания (1:16), вие също няма да бъдете посрамен или разочарован във вашето практикуване на
живеенето с вяра. Това е било посланието на Павел, когато то е било написано и това трябва да е и нашето
послание като християни, живеещи в 20-я век. Ние трябва да бъдем жива демонстрация, че тези неща са
реални (5:5). Няма никакво значение колко съвършена е системата и   ако     няма някаква демонстрация  ,   че  
тя е реална  , ние не можем да очакваме, че хората ще повярват в нея  .
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Нашата цел трябва да е хората не само да чуят нашето послание и да кажат: „Да, това е начинът, по
който би трябвало да бъде,“ а когато те видят Божият мир в сърцата ни, те да кажат: „Да, това е начинът, по
който трябва да живеем!“ Божият мир не е нещо тайнствено, което намираме на върха на стълб или по
време на Библейска конференция – този мир е реалността на свършената работа на Исус по средата на
историята.

Това е първото място след 1:4, в което Павел споменава Светия Дух. Той ще го спомене отново в 7:6, а
след това,  в  гл.8 ние ще имаме възможността да говорим много за  силата на Светия Дух в живота на
вярващият. Даването на Светия Дух е точно толкова реално и обективно, колкото е и смъртта на Христос,
заради нашето спасение. 

„Понеже  когато  ние  бяхме  все  още  немощни,  в  определеното  време  Христос  умря  за
нечестивите“ (5:6).

„В  определеното  време (в  миналото) Христос  умря  за  нечестивите.“  Павел  продължава  да  ни
призовава да разберем нашата сегашна реалност като християни в светлината на миналата реалност на
свършената работа на Христос.  Правейки това,  той още веднъж започва да обсъжда темата на смъртта
срещу живота, която видяхме в 1:17 и отново – в 4:17. Христос е умрял заради грешните хора.

„Защото едва ли ще се намели някой да умре, даже за праведен човек (при все, че е възможно
някой да дръзне да умре за добър човек). Но Бог препоръча Своята любов към нас в това, че когато
бяхме все още грешници, Христос умря за нас.“ (5:7-8)

Често пъти хората казват: „Но какво може да направи Христос за мен? Аз съм голям грешник.“ Или
„Но какво може да направи Христос за мен? Аз отново извърших грях.“ Павел отговаря на този въпрос:
Кога умря Христос заради нас? Когато бяхме все още грешници! На всеки от нас, независимо от това, колко
дълго сме били християни, трябва да бъде припомняно за това. Със сигурност и аз имам нужда това да ми
бъде напомняно. Когато отново извърша грях, когато отново се проваля, когато направя нещо нередно, аз си
казвам:  „Със сигурност,  след  като от толкова много години съм бил християнин,  аз не би трябвало да
направя това“...в  такива  моменти аз имам нужда от помощ. И моята  помощ в такива  моменти идва  от
припомнянето коя е основата, върху която се намира моето спасение. Кой е този Франсис Шейфър заради
когото е умрял Исус? Когато отговоря искрено на този въпрос и помня какъв вид човек бях аз, когато Исус е
умрял заради мен, тогава със сигурност аз няма да продължавам да съм обезкуражен или да си мисля, че
Той ще ме изостави сега.

Може би някой чете Римляни и казва: „Павел излезе извън темата, която разглежда! В предишните
глави той вече обясни оправданието. Защо отново говори за това сега?“ Но Павел изобщо не е излязъл извън
границите  на  темата  си,  защото  сегашната  реалност  на  нашия  мир  с  Бога  се  основава  изцяло  върху
свършената работа на Христос от наше име и за наша полза (3:21—4:25). Всеки път, когато аз извърша грях,
всеки път, когато изгубя усещането си за мир с Бога, кое е това единствено нещо, което може да ме успокои?
Единственият успокояващ факт е, че когато аз бях абсолютен грешник, когато нямах никаква сила и нито
едно добро нещо, което да ме препоръча през Бога, в този момент ме успокояваше това, че Исус е умрял
заради мен.  „Защото едва ли ще се намели някой да умре, даже за праведен човек.“ Може да намерите
няколко  случаи,  в  които  хора  са  умирали  заради  други  добри  хора,  но  кой  умира  заради  страшният
негодник? Кой умира заради доброто на своя враг?

А кой беше този враг? Аз бях! Аз бях врагът на Бога. Аз вървях през Божията вселена и размахвах
юмрука си пред Неговото лице. И в същият момент, когато аз размахвах юмрука си пред Неговото лице и
скитах през Божията вселена, мътейки водата на всичките му бистри потоци, тогава Исус умря за мен. И ако
тогава Исус е умрял за мен – каква надежда ми дава това сега! Сега, даже когато съм извършил грях, кръвта
на Исус е достатъчна. Той не ме спаси, защото аз бях силен; Той ме спаси, защото аз бях слаб. Той не ме
спаси, когато аз бях красив, Той ме спаси, когато бях обезобразен. Въз основата на тази реалност, аз мога да
имам утеха.

Когато ние като християни извършим грях, ние можем да реагираме по един от следните три начини:
1) Ние можем да привикнем към нашия грях. 2) Можем да се потопим в пълно отчаяние и да си кажем:
„Всичко свърши.“ и както вече казах, аз познавам християни, които са прекарали 20 години от живота си в
отчаяние, поради един единствен грях. Но нито един от тези два начини  е правилният. Нашият единствен
правилен  начин  на  действие  като  християни  е  3)  да  ставаме  все  по-чувствителни  към  нашия  грях,  и
същевременно все по-добре да опознаваме прошката, която е наша, въз основата на кръвта на Христос – да
имаме увереността,    че ако Исус е умрял заради мен, такъв, какъвто аз бях преди моето спасение  , колко  
много повече Той трябва да ме обича сега! 

„Затова много повече сега,  когато сме оправдани с Неговата кръв,  ние ще бъдем спасени от
Божия гняв чрез Него.“ (5:9 – мой превод) 

Оправданието  е  наша  реалност  в  настоящето,  основаващо се  на  факта  че,  в  определено време  в
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миналото,  Исус  е  умрял  заради  нас  и  ние  приехме  Неговата  смърт  от  наше  име  и  за  наша  полза,  и
следователно станахме оправдани. Павел ни дава цялата завършена картина на спасението. Въз основата на
тази минала и настояща реалност, в бъдещето ние „ще бъдем спасени от Божия гняв чрез Него.“

„Защото, ако, когато още бяхме врагове...“ (5:10a – мой превод)
„Когато бяхме все още грешници...“ (ст. 8) и сега  „Когато още бяхме врагове...“ Наистина, колко

още по-силно искаме Павел да каже това? Той вече не подчерта ли достатъчно това?  Но разбирате ли
защо той подчертава това? Той е предчувствал как ще реагират някои от читателите му. Той не използвал
теоретични  доводи;  той  се  обръщал към живи  хора  от  плът и  кръв,  точно  като  вас  и  мен.  Той казал:
„Понеже бяхме оправдани посредством вяра, ние имаме мир с Бога“ (5:1) и е знаел, че много от читателите
му ще бъдат ободрени и развеселени от това твърдение. Но после те ще тръгнат надолу по стълбите и ...бам!
- те отново извършват грях и биват потапяни в черното отчаяние. Павел знае, че говори на реални хора. Той
говори на нас! Църквата в Рим е имала същите житейски проблеми като нас. Павел не просто искал да ни
предложи добра психотерапия. Той иска ние да разберем, че нашата християнска вяра притежава реалност
за ежедневния живот на всеки от нас.  Евангелието не е предназначено за идеални хора.    Идеални хора не  
съществуват. Евангелието е за хора като нас. 

„Защото, ако, когато още бяхме врагове, ние бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия
Син“ (5:10a – мой превод).

Още веднъж погледнете глаголните времена. Всичко е свързано с глаголните времена. В миналото, в
реалната  история,  Исус  умрял.  В  миналото  време  ние  Го  приехме  като  наш  Спасител  и  така  бяхме
примирени с Бога, и в нас започна да живее Светия Дух. Въз основата на тези събития в миналото,   сега   ние  
можем да имаме надежда. 

„Защото, ако, когато още бяхме врагове, ние бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия
Син, много повече, бидейки примирени, ние ще бъдем спасени (сега) чрез Неговия живот“ (5:10 – мой
превод).

Стихове 9 и 10 са много подобни: „Затова много повече сега, когато сме оправдани с Неговата кръв,
ние ще бъдем спасени от Божия гняв чрез Него.“ (ст. 9). „Защото, ако, когато още бяхме врагове, ние
бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, колко много повече, бидейки примирени, ние ще
бъдем спасени чрез Неговия живот“ (ст. 10). Но забележете новият елемент в ст. 10: Павел говореше за
смъртта на Христос, но сега, в края на ст. 10, той ни напомня, че Христос не е умрял – Той е жив!  Ако,
когато ние бяхме врагове, Исус е умрял заради нас, какво ще направи   този жив Христос за нас сега  ! Ние
бяхме мъртви, а сега сме живи. Авраам вярвал, че Бог можел да донесе живот от смъртта (4:20-21). Ние
вярваме, че Бог е възкресил Исус от смъртта (4:20-21). Въз основата на работата на Христос от наше име и
за наша полза и чрез нашата вяра в Неговата работа, ние сме живи (гл. 5-8). И Исус е жив (5:10). Ако, когато
ние бяхме врагове, Исус е умрял заради нас, какво ще направи този жив Христос за нас сега! Ние име
взаимоотношение с живия Христос! Той е там. Възкресението на Исус в реално тяло е исторически факт.
Ние нямаме работа с някаква идея. Исус, живият Христос, се възнесе на небето. 

Павел  продължава  разглеждането  на  тази  тема  за  живота  и  смъртта  през  цялата  гл.  5.  Ние  ще
царуваме „в живота чрез  един, Исус Христос“ (5:17); Божията милост „ще царува чрез праведността във
вечния живот чрез Исус Христос, нашия Господ“ (5:21). Исус е умрял заради нас; тази работа е свършена.
Той  е  умрял  заради  нас  още  докато  ние  бяхме  врагове  на  Бога.  Тогава,   „колко  много  повече  “  сега,  в  
настоящето,  след като сме приели Христос като наш Спасител и след като имаме жив Спасител...колко
много повече можем да очакваме, че ще притежаваме всичко,   от което се нуждаем в сегашния живот  !

„И не само това, но ние се и радваме в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото сега
получихме примирението.“  (5:11 – мой превод)

В това настоящо време,  „ние се и радваме в Бога чрез нашия Господ Исус Христос“ и това е основата
на нещо, което придобихме в миналото чрез Когото сега получихме примирението. Това винаги ми напомня
за Пс. 23, където в ст.5 и 6 Давид ни пренася от настоящето в бъдещето: „Подготвяш пред мен трапеза в
присъствието на неприятелите ми: помазал си с миро главата ми; чашата ми прелива .“ Давид се радвал
много, даже на бойните полета, в настоящето; и тази огромна радост се основавала на неговата сигурна
надежда за бъдещето: „Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; и аз
ще живея завинаги в дома Господен.“

Вярата ни в Христос носи благословии не само в миналото и в бъдещето, но и в този сегашен живот.
Тя  донася  мирото  на  веселието  посред  битките  на  живота.  Нашето  оправдание  се  основаваше  на
свършената работа на Христос  и нашият сегашен живот трябва да бъде живян върху същата основа. Ние
притежаваме правото да се  държим здраво за  нещата на Бога въз  основата на работата  на Христос на
Голгота. Ние можем да правим това с увереност, която побеждава всичко. Христос е платил цената. Ние
имаме жив Спасител. Христос е свършил работата. Чрез Неговата свършена работа има възможност ние да
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прославяме Бога, посред житейските битки. 
Всеки от нас си има своите собствени изкушения; всеки от нас извършва грехове. Но очистването

винаги е там. Ние никога, никога не трябва да се страхуваме, че сме стигнали до място, където Бог ще
се откаже от нас. Чрез Христос, прошката винаги ни чака, ако изповядаме нашия грях и го отнесем под
покривалото на Неговата пролята кръв. Чрез Исус Христос, нашият Господ, посред житейските проблеми и
неуредици, ние можем да имаме сила. 

Хората често пъти ми казват:  „Не знам, дали ще имам силата да бъда мъченик.“ Разбира се,  ние
нямаме такава сила в този момент; но в моментът на мъченичеството, независимо дали това е физическа
смърт или са малки умирания, когато сме презирани или отхвърляни от нашите семейства и от любимите ни
хора – даже сред тези малки умирания, въз основата на свършената работа на Христос и чрез инструмента
на нашата вяра, ние можем да се радваме в Бога.

Отново и отново Павел подчертава двете стъпки и те не трябва да бъдат обърквани: Има стъпка в
миналото, която веднъж завинаги е направена и постигната в смъртта на Исус и после в индивидуалното Му
приемане от  всеки християнин като Спасител,  което довежда до  нашето оправдание.  След това  и  тази
сегашна стъпка на стигането до познанието на силата и радостта на Бога в нашия живот и това става на
същата основа, както и нашето първоначално спасение: „чрез нашия Господ Исус Христос“ (5:11).

Глава 8

Мъртъв в Адам, жив в Христос – Рим. 5:12-21

Сега, в 5:12-21, Павел стига до това, за което ние можем да мислим, че е като поставено в скоби. Тук,
за пръв път в Римляни, Павел говори за влизането на греха в света чрез Грехопадението на Адам. Може би
най-интересното нещо, свързано с това е мястото,  където това се появява.  Спомнете си,  че  Павел вече
обясни, че човечеството се нуждае от спасение (1:18—3:20), но все пак, той обясни това, без да спомене за
Адам и Ева. 

Възможно ли е даже подреждането, чрез което Павел обяснява, да е ръководство за нас как трябва да
представяме евангелието? Павел обяснява, човечеството се нуждае от спасение, но като сега ударението е
поставено върху начинът, по който  отделните хора са се  отдалечили от Бога. Той говори за хора, които
знаейки  истината,  обмислено  са  се  отдалечавали  от  нея  в  поредица  от  култури;  покланяли  са  се  и  са
служили на създанието, а не на Създателя и са извършвали грехове, оценявано според техните собствени
стандарти за морала. Сега, в гл.5, той дава обяснение на първоизточника на всичко това. 

Сега  Павел  показва,  че  обобщаващата  причина,  поради  което  всички  хора  са  грешници,  е
историческото Грехопадение на човечеството в Адам. А когато някой отрича историческата истина за Адам,
този човек отхвърля авторитета на Павел. Любопитно е, че Павел обсъжда Адам на това място, където
говори за християни, а не за хора, които не са християни. 

Мисля,  че  Павел  е  направил  това  целенасочено  и  внимателно.  Ако  започнем  да  представяме
евангелието чрез обсъждане на неща като Грехопадението на човечеството или с Божието вдъхновение, с
което  е  написана  Библията,  ние  можем  лесно  да  затънем  в  тресавище  и  никога  да  стигнем  отвъд
обсъждането на тези теми. Разбира се, ако човекът, с когото разговаряме попита за произхода на греха, вие
трябва  да  му  обясните  това.  Но  е  интересно,  че  Павел,  в  неговия  естествен  начин  на  представяне  на
евангелието,   не започва с Грехопадението  . 

Причината  за  това  не  е,  че  той се  срамува  от  Грехопадението,  защото  когато  го  обяснява,  той е
пределно  ясен   и  недвусмислен.  Но  въпреки  това,  той  не  започва  представянето  на  евангелието  с
Грехопадението. Вместо това,  Павел започва обсъждането на нуждата на човечеството от спасение, като
показва, че всеки човек през всичките векове на човешката история, се е отдалечавал от Бога и обмислено е
извършвал грехове против неговите собствени морални стандарти. Сега, когато Павел започва да обяснява
как греха е влязъл в света, той настоятелно и усърдно подчертава,  че Адам е бил истинска историческа
личност.

„Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и смъртта чрез греха, и по този начин
смъртта мина във всички човеци, понеже всички съгрешиха (защото и преди закона грехът беше в
света, обаче грях не се вменява,  когато няма закон; въпреки това смъртта царуваше от Адам до
Моисей даже над онези, които не бяха съгрешили подобно на престъплението на Адам, който е образ
на Този, Който щеше да дойде.“ (5:12-14 – мой превод)

61



62

Откровеното твърдение на Павел, че  „чрез един човек грехът влезе в света“ показва, че той очевидно
вярва, че разказът за Адам и Ева в Бит. 1-3 е реална история. Ние виждаме това и на други места. В 16:20
Павел казва, че „Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви ,“ която несъмнено се отнася до
първото обещание за Спасителят, в Бит. 3:15. Когато в 1Кор. 15:22 Павел говори за бъдещото възкресение на
вярващите, той има предвид историческият факт за Адам: „Защото както в Адам всички умират, така в
Христос всички ще бъдат възкресени за вечен живот.“ (мой превод) Можем да погледнем и в 1Тим. 2:13-
14, където Павел отново говори за Адам и Ева като за исторически личности. 

Исус също е вярвал в историческата достоверност на първите няколко глави на Битие. Ние виждаме
това в Мат. 19:4-5, където Той цитира Бит. 2:24, считайки, че това е исторически факт, за да обясни Своето
противопоставяне на развода.  В днешно време има една тенденция първите 3 глави от Битие да бъдат
считани, че са мит, притча, легенда, алегория или идея. Но като имаме предвид, че както Павел, така и Исус
са приемали тези глави като реална история, ако ние не прием, че тези глави са исторически факт, тогава
ние  отхвърляме авторитета  не  само на Павел,  но  и на Самият Исус.   Но след като виждаме,  че  както
Христос, така и Павел са вярвали в историческата достоверност на съществуването на Адам и Ева, ние
можем да бъдем уврени и непоколебими в представянето на Бит. 3 като достатъчно обяснение за влизането
на греха в света.

Павел казва, че смъртта „царуваше от Адам до Моисей“; т.е. смъртта е царувала даже преди идването
на закона. Както видяхме в 2:1, онези, които са живели от времето на Адам до момента на даването на
закона, няма да бъдат съдени според Закона на Моисей, а въз основата на това, което те са знаели, отделно
от закона, за това, кое нещо е правилно и кое нещо е неправилно. Те няма да бъдат съдени въз основата на
това,  което не са  имали (законът),  а  въз основата на това,  което са  имали (тяхната  собствена съвест и
техните собствени морални стандарти). Поради това всички хора подлежат на осъждане, защото даже преди
даването на Закона на Моисей, всички хора са били виновни.

В човешката история е имало Грехопадение, което е донесло смърт за всички хора, даже онези, които
са живели преди даването на закона. Но след това имало и също толкова исторически достоверно идване на
Спасителят.  

„Но не като прегрешението, понеже е безплатен дар; защото ако поради прегрешението на
единият умряха мнозина, много повече Божията милост и дарът по милост, който е чрез един Човек,
Исус Христос, изобилстваше за мнозина.“ (5:15 – мой превод)

В историята на човечеството е имало е две деяния: историческото деяние на Адам, в което  всички
хора станали грешници и успоредно на това,  историческото деяние на Исус, който дошъл да възставови
това, което било изгубено. В Стария Завет има една интересна аналогия на тази – в юдейският обичай на
братското създаване на наследник на брат, който е умрял: „Ако братя живеят заедно и единият от тях
умре бездетен, жената на умрелия да не се омъжва вън от семейството му за чужд; братът на мъжа й
да влезе при нея и да я вземе за жена, и да изпълни към нея длъжността на девер. И първородният, когото
тя роди, да носи наследството и името на умрелия брат, за да не се заличи името му от Израел “ (Втор.
25:5-6).

Ясно казано, ако мъж умре, без да има никакъв наследник, неговият брат трябвало да вземе жената на
умрелия и тя да стане негова жена, а детето, което тя роди, ще носи името на умрелия брат и ще бъде негов
наследник. Книгата Рут разказва точно за такава ситуация. Когато Рут ляга в краката на Вооз (Рут 3), тя не
извършва някакъв вид неморален акт. Обратното, тъй като нейния съпруг е умрял, тя моли Вооз, който е
неин роднина, да извърши точно това, което се казва в току-що прочетения текст от Второзаконие, че трябва
да бъде направено. Тя моли Вооз да се ожени за нея, с цел детето, което може да се роди, да бъде наследник
на нейния умрял съпруг. 

Имайки предвид това, нека да погледнем Ис. 53, една глава, която е извънредно важна за разбирането
на работата на Исус. В Ис. 53:10 четем: „Но Бог благоволи Той да бъде бит, предаде Го на печал; когато ти
направиш душата Му принос за грях, Той ще види  потомството Си.“ (мой превод) Обърнете внимание на
фразата: „Той ще види  потомството Си.“ Въпреки, че никога не е бил женен, Исус ще има наследник; Той
ще трябва да има деца. Разбира се, това се отнася за всички онези, които поради Божията милост са приели
или  в  бъдеще  ще  приемат  Христос  като  наш  Спасител.  Ние,  които  сме  направили  това,    сме  деца  на  
Христос.

Павел обяснява в Рим. 5, че човешката раса е била повалена чрез греха на Адам, но е дошъл втори
човек  и  е  възстановил  поваленото  човечество.   Точно  така,  както  в  Стария  Завет  брат  възстановява
потомството на своя умрял брат, който е бил бездетен, така е и с човечеството, което е умряло в греха на
Адам.  Христос  дошъл,  за  да възстанови реално и живеещо човечество.  В Стария  Завет човекът,  който
възстановявал потомството на своя умрял брат, бил наричан „спасяващ родственик.“ Христос е истинският
спасяващ родственик. Той е възстановил потомството на Бога. 
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В наше време някои хора казват, че „Бог е умрял,“  но независимо от това, дали хората казват това или
просто избират да живеят така, все едно че Бог не съществува, самите те всъщност стават мъртви, защото
тяхното неверие е унищожило смисъла на тяхното съществуване. Те вече не могат да гледат на себе си като
на истински хора.  Но понеже Христос дойде и умря, тези, които наистина вярват в Него, могат да станат
истинско и живеещо човечество.

Някои други препратки ще ни помогнат да разберем целта на тази гл. 5 относно Адам и Христос.
Погледнете в Ис. 9:6: „Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и
името му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, вечният Отец, Княз на мира.“ Дете ще бъде родено,
което ще бъде наречено „вечният Отец.“ Това дали е смут между Бог Отец и Бог Син? Изобщо не мисля, че
е  така.  Мисля,  че  това  е  свързано  с  Ис.  53:10:  Исус,  чрез  Своята  смърт  на  кръста,  е  възстановил
потомство, което е истинското човечество, и в този смисъл Той наистина е вечният Отец . Ние можем
да си представяме Исус  по различни начини.  Книгата Евреи подчертава,  че  Той е наш брат.  Но Той е
възстановил това истинско човечество и ако ние сме приели Христос и той е наш Спасител, в този смисъл
ние сме и Негови деца и той е вечният Отец. Даже в Евреи ние виждаме, че Христос е описан като наш
Отец, когато Той казва: „Ето, Аз и децата, които Ми е дал Бог“ (Евр. 2:13). Малко по-рано, в ст. 11 и 12,
ние сме наречени братя на Христос. Христос е наш брат, в смисълът, че Той стана един от човешката раса.
Но макар че сме Негови братя  и сестри, ние сме и Негови деца.

Това има огромна последица за нашата гледна точка за човечеството. Понеже е загинало, то е много
по-нископоставено,  отколкото  трябва  да  бъде.  Но  тъй  като  Христос  стана  вторият  Адам,  сега  има
човечество, което е възстановено и то е истинското човечество – човечество, което изпълнява целта на
своето съществуване, която е -   да обича Бога  . Бог казал на Адам, че ако яде от забранения плод, той ще
умре. Когато Адам ял от забранения плод, той физически не умрял веднага, но умрял за всички намерения и
цели, за които е бил създаден. Той отхвърлил целта на своето съществуване и поради това умрял – а заедно
с него и цялото човечество умряло (5:12; 1Кор.15:22). Това, което днес виждаме като човечество, е по-малко
отколкото човечество (каквото първоначално Бог е планирал то да бъде. Д.Пр.) Когато човек, като Ван Гог нарисувал
себе си като нещо, по-малко отколкото човек, той е нарисувал това, което човечеството всъщност е. Ван Гог
е разбирал. Ние разглеждаме цялата човешка раса, с всичките й стремежи, с всичките й възможности, с
целия й потенциал, с цялата й съзидателност, с всичките й стремежи към морала, с всичките й стремежи
към значимост и РАЗБИРАМЕ, ЧЕ НЕСПАСЕНОТО ЧОВЕЧЕСТВОТО Е МЪРТВО.

Длъжни  сме  да  имаме  огромно  състрадание,  милост  и  съчувствие.  Историята  на  загиналото
човечество наистина е велика трагедия. Но за щастие, това не е краят на историята. Христос е дошъл и чрез
Неговата заместваща смърт на кръста, Той направи възможно да бъде възстановено потомство, което ще
бъде истинското човечество. Като християни, целият ни живот трябва да бъде изразходван от съжаление за
това загинало човечество, но и за радостното провъзгласяване на истинското човечество, което е направено
възможно чрез Христос.

Човечеството  е  мъртво,  но  Христос  дойде,  дойде  вторият  Адам,  Христос  свърши  работата.
Следователно, вие не сте мъртви. Вие сте живи. Вие сте истинското човечество. Вие не сте труп. След като
започнете да усещате това, вие започвате да разбирате дълбокия призив на християнския живот, който е по-
големият контекст на разсъжденията на Павел за Адам.

Спомнете си, че ние говорихме за единството между гл. 4 и 5. Авраам е разбирал, че както неговото
тяло,  така  и  тялото  на  Сара  са  били  мъртви  относно  зачеването  и  раждането  на  дете.  Но  и  двамата
повярвали в обещанието на Бога и от тази смърт произлязла жива вяра. Преди това нямало нищо, освен
смърт, но сега, когато той повярвал в Бога, се появило това, което е живо, син на обещание. Поради това,
когато стигнахме до Рим. 5, Павел ни казва: „Вие сте живи. Човечеството е мъртво. То е извършило грях. То
няма никакъв смисъл за съществуване. Но ако приемете Христос като ваш Спасител, въпреки че сте били
мъртъв, сега вие сте жив. И понеже сте жив, вие можете да започнете да живеете вътре в рамката, в която,
още от самото начало е било планирано да живее човешката раса.“ Човечеството е мъртво поради това, че
то е потомство на Адам, а ние сме живи, защото ние сме потомство на Христос. 

В светлината на това, как живеем ние? Следователно, обсъждането на Павел относно Адам не е нещо,
което е нелогично; то подхожда много на цялото подчертаване на нуждата от освещаването в 5:1 – 8:17.
Спомнете си също и темата за живота срещу смъртта.  Ние бяхме мъртви,  а сега сме живи. Ние бяхме
мъртви,  защото  сме  деца  на  Адам,  но  когато  приехме  Христос  като  Спасител,  ние  станахме  деца  на
Христос. Това се свързва с цялото подчертаване в Новия Завет, че ние сме родени отново. По природата си
ние сме родени като деца на Адам и следователно сме мъртви. Но когато, чрез проповядването на Божието
слово приемем Христос като наш Спасител, ние биваме родени отново и ставаме живи, защото сме станали
деца на Христос. 

Връщайки се отново до мястото, до което бяхме стигнали в това разглеждане на Римляни – в частта за
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освещаването – ние виждаме, че сме родени отново, че сме живи и следователно  можем да принасяме
плодът на осветен християнски живот. Бяхме мъртви, а сега сме живи. Сега живеем по този начин. 

Ние трябва на практика да бъдем потомци на Христос. Как? В нашата собствена сила? Не. Ние трябва
да бъдем Негови потомци въз основата на Неговата свършена работа. Човечеството се състои от две групи
хора. Хората, които са родени по природа като деца на Аврам са мъртви. Ние „по естество сме били деца
на гнева, даже като другите“ (Еф.2:3 – мой превод); но сега ние приехме Христос като наш Спасител. Ние
сме Негови деца, държим се здраво за тази велика реалност, въз основата на свършената работа на Христос
и сега живеем християнски живот.

Понеже Исус дойде и умря, Той създаде нещо ново. Той има деца. Ние, които сме повярвали в Него,
сме Неговите деца. Ние сме живата човешка раса, а останалите са мъртви.  Това изобщо не трябва да е
причина ние да се гордеем или да считаме, че сме специални или че сме нещо повече от тези хора,   които   все  
още са мъртви. Ние не само имаме тяхната природа, но в миналото също бяхме в отчаяното състояние, в
което те все още се намират. Ние бяхме деца на гнева, а те все още са деца на гнева. Ние бяхме мъртви, а те
все още са мъртви. Следователно, ние със сигурност трябва да имаме състрадание към тях. 

Разбира се, тази представа за двете групи хора е изцяло противна на манталитета, т.е. на начинът на
мислене на хората от 20-я век, който подчертава единството и еднаквостта на човешката раса. Този начин на
мислене намира своето теологично изражение в либералната идея за „бащинството на Бога и за братството
на  хората.“  Според гледната  точка на Библията има две човешки раси:  човешката раса,  която стои на
мястото на Адам и е осъдена; и човешката раса, която стои като потомство на Христос, която Той купи с
цената на Своята кръв.

Още  веднъж ви  моля  да  обърнете  внимание,  че  Павел  не  просто  е  натъпкал  това  обсъждане  на
произхода на греха тук поради невнимание. Той ни припомня кои сме ние. Съществува мъртво човечество,
а освен това има и потомство на Христос, което е спасеното човечество. Това трябва да ни прави да имаме
огромно състрадание към хората, които все още са мъртви, но в същото време трябва да ни прави способни
да виждаме огромната важност на начинът, по който живеем като християни. Длъжни сме да разбираме, че
е ужасно нещо да опетняваме името на Христос, който умря заради нас. Децата, които вършат лоши
неща, злепоставят и опозоряват родителите си. Когато вие и аз не живеем така, както трябва да живеем като
християни, ние опозоряваме точно Този, който е умрял заради нас и Чийто деца сме ние.

Павел  е  обяснил  причината,  поради  която  човечеството  е  мъртво  (5:12-14),  а  сега  започва  да  се
фокусира върху чудната реалност да бъдем живи чрез Христос. 

„Но не като прегрешението, понеже е безплатен дар; защото ако поради прегрешението на
единият умряха мнозина, много повече Божията милост и дарът по милост, който е чрез един Човек,
Исус Христос, изобилстваше за мнозина.  И не беше като чрез онзи, който съгреши - такъв беше и
дарът; защото присъдата доведе чрез един до осъждане, а безплатният дар е от много престъпления
до оправдание. Защото, ако чрез прегрешението на един човек смъртта царуваше чрез този един; то
много повече тези, които получават изобилието на милостта и дарът на праведността, ще царуват
в живота чрез един, Исус Христос“ (5:15-17 - мой превод)

Павел не иска да пребивава твърде дълго в негативната страна,  обяснявайки защо човечеството е
мъртво. Неговите истински подчертавания са фокусирани в позитивната страна: „Добре, вие бяхте мъртви, а
сега сте живи!“ Започвайки от 6:1 той ще продължи, за да каже: „Сега, когато вие сте живи в Христос,
бъдете живи! Не живейте така, все едно, че все още сте мъртви.“ Христос умря заради нас, докато ние
бяхме грешници (5:10), но сега Той е жив. Адам съгреши и поради това цялото човечество е мъртво (5:12-
14), но Исус, вторият Адам, дойде. Исус умря и сега Исус е жив. Има възможност за истински живот в
неуредиците и несправедливостите на живота, в условията на страданията. 

„Ние ще бъдем спасени чрез Неговия живот“  (ст. 10); Те „ще царуват в живота чрез един, Исус
Христос“ (ст. 17). Ние бихме могли да мислим за „ще царуват“ като за бъдещето нещо. Но със сигурност
фактът, че Павел казва това тук означава, че има схващане, чрез което ние можем да „царуваме“ с Христос
даже в този настоящ живот. Сега ние сме деца на Бога и като такива ние трябва да царуваме. Ние излязохме
от потомството на Адам, от това човечество, което се разбунтува и е мъртво. Чрез милостта на Бога ние
станахме човечество, което е спасено. Ние сме потомството на Исус Христос. Тогава добре (ще каже Павел
в началото в 6:1), нека да живеем по този начин! Обяснението на Павел за произхода на греха не е просто
някакво академично упражнение. Това е призив да живеем като деца на Бога – като потомците на Исус
Христос. 

Умрялото  човечество  е  парадът  на  Адам,  но  ние  трябва  да   вървим  по  пътя  на  Исус  Христос.
Подчертаванията на Павел не са предимно върху смъртта на човечеството, а върху реалността, че сега, като
потомство на Христос, вторият Адам, ние трябва да бъдем живи. 

„И така,  както  чрез  прегрешението на един,  присъда дойде  върху  всички хора за  осъждане;
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въпреки това,  чрез праведността на един, безплатният дар дойде като оправдаване за живот на
всички хора (5:18 – мой превод)

По-точният превод на гръцкият текст би бил: „...И така както чрез едно прегрешение...“ и „чрез една
праведност,“ което по този начин поставя фокуса върху първият грях на Адам и върху особеният праведен
акт на Христос за спасение.  Някои хора тълкуват,  че  този стих означава,  че така както всички хора са
осъдени  заради  грехът  на  Адам,  така  и  всички  ще  бъдат  спасени  чрез  праведният  акт  на  Христос,
независимо  от  тяхното  лично  вярване  или  невярване.  Но  този  универсализъм  просто  не  може  да  се
съгласува с подчертаваната от Павел навсякъде в Римляни важност на човешкият отговор с вяра.

Вярно е обратното, когато Павел говори за „всички хора,“ той иска да каже, че няма друг начин те да
бъдат спасени. В човешката история има само едно Грехопадение, както има и само един акт на спасение.

„Защото както чрез непослушанието на един човек мнозина бяха обявени че са грешници, така и
чрез послушанието на един, мнозина ще бъдат обявени, че са праведни.“(5:19 – мой превод) 

В този стих  изразът  „мнозина ще бъдат  направени праведни,“ е по-добре да бъде разбиран като
„мнозина  ще  бъдат  обявени  ,  че  са   праведни,“  както  сме  подчертавали  навсякъде  в  това  изучаване.
Спасението  е  декларативен  акт,  обявяван  на  Бога.   Ние  извършихме  грехове  и  бяхме  обявени,  че  сме
виновни. Когато приехме Исус като наш Спасител, ние бяхме оправдани и обявени, че сме освободени от
вината.  „Защото както чрез непослушанието на един човек мнозина бяха обявени че са грешници, така и
чрез послушанието на един, мнозина ще бъдат обявени, че са праведни.“

„Дойде и законът, за да се умножи прегрешението“(5:20a)
Стих  5:20а  е  по-добре  да  бъде  преведен  така:  „Законът  дойде  като  допълнение,  за  да  може

прегрешението да изобилства.“ Хората, които са живели в периода от Адам до даването на Закон на Моисей
не са имали Законът на Моисей, но въпреки това те са били грешници, защото те са имали закона на техните
собствени морални стандарти и са нарушили този стандарт (2:1; 5:14). Тогава, в допълнение към техния
морален стандарт, който са притежавали всички хора още от самото начало, Бог дал закона чрез Моисей и
направил възможно „да се умножи прегрешението.“  Иначе казано,  законът направил да стане пределно
ясно, че всички хора са били грешници.  Както видяхме, това е бил акт на Божията милост; Той ни е дал
закона като учител, за да ни показва, че ние се нуждаем от спасение (Гал. 3:24).

„А където  се  умножи грехът,  още  повече  се  преумножи милостта;  така  че,  както грехът
царуваше в смъртта, въпреки това милостта да може да царува чрез праведността във вечен живот
чрез Исус Христос, нашия Господ.“ (5:20b-21 – мой превод)

Завършвайки обяснението си за влизането на греха в света чрез Адам, Павел подчертава не смъртта, а
живота.  Всъщност,  това  са  подчертавания,  които  започват  от  ст.  10,  „ще  бъдем  спасени  чрез  Неговия
живот“; „ще царуват в живота чрез един, Исус Христос“ (ст. 17) и стигат до тук в ст. 21: Божията милост
„да може да царува чрез праведността във вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ.“

Вместо просто да обясни, че всички хора са умрели в Адам, Павел подчертава другата страна. Всички
хора или са били или все още са мъртви в Адам, но тези, които са приели Христос като техен Спасител, вече
не са мъртви, а са живи. А ако ние сме живи, ако сме спасено човечество и то на такава скъпа цена, колко
важно е ние да демонстрираме това в ежедневния си живот.

Това ще бъде темата, която Павел ще разгледа в гл. 6.

Глава 9

Борбата на християнина с греха – част I – Рим.6:1-23

Павел ни показа, че ние се нуждаем от оправдаване (1:18—3:20). След това ни показа как да бъдем
оправдани  (3:21-4:25).  Той  започна  да  описва  чудните  резултати  от  оправдаването  (5:1-11)  и  обясни
влизането  в  света  както  на  греха,  така  и  на  спасението  (5:12-21).  Сега,  в  гл.  6  и  7  той  ще  говори  за
трагичната реалност че, независимо от това, че сме живи в Христос,   твърде често ние живеем така, все едно  
че все още сме мъртви.

Мъртвата  утроба  на  Сара не  можела да произведе живот,  но чрез  нейната  вяра и чрез  вярата  на
Авраам, от тази утроба дошъл живот (4:1-22). Ние бяхме мъртви, но сега, когато повярвахме в Христос, ние
станахме живи от мъртвата утроба на човечеството (4:23-5:21). Онези хора от човешката раса, които вървят
в парада на Адам, са все още мъртви, но тези от нас, които приехме Христос като наш Спасител, са живото
човечество. Христос е живата лоза и ние сме свързани като клонки към тази лоза. Колко невероятно е това!
Но как трябва да плачем ние, когато усещаме вярата в Бога да говори в гл. 6 и 7 и виждаме себе си в това, в
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което Павел казва – когато виждаме,  че много често ние,  които сме в живото течение на човечеството,
живеем все едно, че сме мъртви.

Павел веднага въвежда тази тема:
„Тогава какво трябва да кажем? Ще останем ли в греха, за да може да изобилства милостта? В

никакъв случай! Как  можем ние, които сме мъртви за греха, да живеем все още в него?“ (6:1-2 – мой
превод)

Тук отново Павел говори за смъртта и живота. Ние бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Христос
и ще бъдем спасени чрез Неговия живот  (5:10). Ние бяхме мъртви, но сега сме живи. Адам извърши грях и
човечеството умря; но Христос умря и понеже Той умря, сега ние сме живи. Има живо човечество. Ние сме
мъртви за греха, но сме живи за Христос. Но Павел пита: „Как ние, които сме мъртви за греха, да живеем
все още в него?“ Сигурно Павел е плакал, когато е задавал този въпрос, както и ние трябва да плачем. Ако
ние сме живи за Христос,   ние трябва да сме мъртви за греха  . Трагично е, че въпреки това, твърде често ние
живеем така, все едно, че сме мъртви за Христос, а сме живи за греха.

Спомнете си, че ние видяхме, че веднага когато бяхме оправдани въз основата на пролятата кръв на
Христос, ние можем да изискаме да бъдем изчистени на същото основание, когато извършим грях. Бог не
очаква от нас да бъдем някакъв вид супермен, за който е говорил Ницше. Бог знае, че ние все още ще
извършваме грях. Но защо да не можем ние, след като сме станали християни, да се научим да живеем
според  същия  принцип  на  вярата,  чрез  който  бяхме  спасени?  Защо не  можем  да  продължаваме  да  се
възползваме от свършената работа  на Христос чрез вяра,  така че наистина да живеем като живи хора,
вместо да сме от другата страна на надгробния камък?

„Как можем ние, които сме мъртви за греха...“ По-буквалният превод от гръцки на тази фраза е:
„Как ние, които умряхме за греха веднъж завинаги...“ Когато приехме Исус като наш Спасител, ние умряхме
за греха веднъж завинаги. Тогава, защо все още живеем в греха?

Нито за миг не забравяйте кой задава този въпрос. Задава го Павел, който в същите тези първи глави
на Римляни подчертаваше толкова силно,  че ние сме оправдани чрез вяра,  а  не чрез нашата собствена
способност да избягваме греха. Павел е този, който подчертава окончателността на оправданието чрез вяра.
Това е същият Павел, който сега възкликва към нас за християнския живот. Ако спасението е реалност и
ние, които бяхме мъртви, сега сме живи; ако, когато приехме Христос като наш Спасител, ние умряхме за
греха, защо тогава ние все още продължаваме да живеем в грях? 

Ако като християни притежаваме някаква чувствителност и ако сме позволили на Светия Дух изобщо
да говори в сърцата ни, ние знаем, че Павел ни говори, защото твърде често ние живеем в грях. На всеки от
нас  Павел  казва,  че  не  е  дреболия  да  извършваме грях,  след  като  сме  станали християни.  „В никакъв
случай!“ „Как може да живеем в грях?“ Забележете, че Павел не казва „Ще продължавате ли ВИЕ в греха?“
Той казва:  „Ще продължаваме ли НИЕ в греха?“ Той разпознава и себе си в този проблем. Защо? Защото,
както ще видим, даже самият Павел е установявал, че и той се намира понякога в това нещастно положение.

Има постоянна опасност, когато напреднем малко в християнския си живот, ние да си помислим, че се
извисяваме като висока църковна камбанария над другите хора и да порицаваме остро всеки друг с упрека:
„Погледни се на какво приличаш!“  Но ние не виждаме такъв вид духовна гордост в героите в Библията.
Когато Даниил се молил за юдеите, той се оприличавал с тях и казал: „Ние съгрешихме“  (Дан. 9:1-19).
Истината е, че когато има нещо, което произлиза от Светия Дух, когато говори истински човек на Бога, той
не казва „вие,“ „ти“ или „те,“ а казва „ние.“ „Как можем ние да продължаваме в греха?“

В гл.6 Павел се занимава специално с проблема на греха в живота на вярващият. Той ще покаже как
нашето живеене като християни е от изключителна важност, въпреки че ние изцяло сме оправдани чрез
Божията милост,   която няма никаква връзка с каквато и да е наша праведност  .

Преди да започнем нашето изследване на тази важна глава, ще е добре да отбележим няколко други
откъси в Новия Завет, които подчертават важността на нашето поведение като християни. Тези откъси ще
показват ясно, че подчертаването на Павел в гл. 6 за личната святост изобщо не е изолирано от другите
учения в Новия Завет.

Апостол Петър казва, че Христос е умрял на кръста, така че „ние, бидейки умрели за греха, да живеем
в праведността“ (1Пет. 2:24 – мой превод). Обърнете внимание на същите ключови думи, които използва и
Павел: смърт и живот. Исус е умрял на кръста не просто за да можем ние един ден да отидем на небето, а и
в този сегашен живот да можем да бъдем мъртви за греха и да сме живи за праведността.

В 2Кор. 4:10-11  Павел описва християните като: „Винаги носещи в тялото си умирането на Господ
Исус, за да може да се изяви и живота на Исус в тялото ни. Защото, ние, които живеем, сме винаги
предавани на смърт заради Исус, за да може да се изяви и живота на Исус в нашита смъртна плът“ (мой
превод).

Ние не трябва да чакаме, докато умрем и отидем на небето, за да започнем там християнския живот;
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трябва да правим точно обратното – в този сегашен живот ние трябва да носим в тялото си както смъртта,
така и живота на Исус. Самият Исус е говорил по подобен начин: „Ако някой иска да дойде след Мен, нека
се отрече от себе си,  нека да вдигне кръста си и нека Ме последва“ (Мат.16:24). Ако сме истински ученици
на Исус, ние ще се отречем от себе си. Това е контекста, в който Исус започнал да говори на учениците Си
за Своята наближаваща смърт и Петър реагирал остро, казвайки, че Исус никога няма да умре. Исус даже
отишъл още по-далече, като казал, че Той не само ще умре, но и че Той ще трябва да  изстрада смъртта на
кръста,   а Неговите ученици, ако наистина са Негови ученици, също ще бъдат призовани да вдигнат „  кръста  
си.“  Всеки ученик, който иска да живее живот на радост и полезност в този жалък и изгубен свят,    трябва  
ежедневно да се отрича от себе си и да поставя своя кръст на рамото си.

Повтаряйки като ехо думите на Христос, Павел описва себе си, казвайки, „съразпънах се с Христос“
(Гал. 2:20; виж и Гал. 6:14). Като християни, ние трябва по някакъв начин да се оприличаваме с разпънатият
на  кръста  Христос.  Даже  ако  я  нямаше  глава  Рим.6,  разгледани  заедно  тези  стихове  ни  напомнят,  че
християнският живот не трябва само да бъде лесно нещо. Винаги трябва да разбираме, че спасението ни не
се дължи каквото и да е нещо, което е извършено от нас. Но същевременно не трябва да забравяме, че
приемайки Исус като наш Спасител,  ние имаме един призив: „  В този сегашен живот първо да умрем   и  
после да живеем“.

Това ни връща обратно при Рим. 6: 
„Тогава  какво  трябва  да  кажем?  Ще  продължаваме  ли  в  греха,  за  да  може  да  изобилства

милостта?“ (6:1 – мой превод)
Понеже сме спасени единствено въз основата на свършената работа на Христос, без никаква заслуга

за това от наша страна, дали това означава, че ние трябва да продължаваме  в греха?
В никакъв случай! Как  можем ние, които сме мъртви за греха, да живеем все още в него?“ (6:2 –

мой превод)
Ако е вярно, че в миналото ние приехме Исус като наш Спасител, как можем ние в настоящето все

още  да  живеем  в  грях?  Ние  умряхме  за  греха,  в  миналото  време,  когато  приехме  Христос  като  наш
Спасител:

„Или  не  знаете,  че  всички  ние,  които  бяхме  кръстени  в  Христос  Исус,  бяхме  кръстени  в
Неговата смърт?“  (6:3 – мой превод)

Ст. 2 ни казва, че ние умряхме за греха, а ст. 3 ни казва кога се е случва тази смърт: Тя се случва в
момента, в който ние приехме Христос и бяхме кръстени от Светия Дух“ „в Неговата смърт.“ (Коментар:
Ние не се кръщаваме сами, а сме кръщавани от Светия Дух, така както ние не се спасяваме сами, а сме спасявани от Исус
Христос. Ние сме само получатели, като просяците, на тези милости. Ние сме изцяло зависими от Бога. Д.Пр.) Без никакво
съмнение това се отнася до кръщението от Светия Дух, а не за водното кръщение. В 1Кор. 12:13 Павел
казва: „От Духът всички ние бяхме кръстени в едно тяло...и бяхме направени да пием в един Дух.“ (мой
превод). Изглежда много ясно, че и в двата тези откъси Павел говори за кръщението от Светия Дух, което се
случва за всички истински християни, когато те приемат Христос като Спасител. В 8:9 Павел ще каже много
категорично, че във всички, които са приели Исус като Спасител, живее Светия Дух. 

Ако ние не сме били кръстени от Светия Дух и ако сега Той не живее вътре в нас,   ние не сме истински  
християни. Живеейки във време, когато толкова много хора считат, че Библията е само колекция от идеи и
абстракции, ние сме длъжни да продължаваме да си напомняме, че нашето спасение се основава на две
исторически събития: 1) на моментът в пространството и времето, в който Исус е умрял на кръста; и 2) на
моментът, в който ние чрез вяра Го приехме като наш Спасител. В моментът, в който вие приехте Христос
като ваш Спасител, вие бяхте кръстени от Светия Дух в смъртта на Христос.

Може би е  лесно емоционално да  се  отдръпнем от идеята,  че  сме  били  „кръстени в  Неговата
смърт.“ Ние обичаме да мислим за вечния живот. Ние обичаме да мислим за чудото в нас да живее Светия
Дух. Ние обичаме да мислим, че сме съединени с Христос, че Бог Отец е нашият Отец. Ние обичаме да
мислим за големите обещания като: „Който вярва в Сина, има вечен живот“ (Йоан 3:36).  Но Павел казва,
че тази монета има две страни. Ние трябва да бъдем сигурни, че имаме вечния живот.  Това е Божието
обещание към нас, което се основава на свършената работа на Христос. Но ние не трябва да забравяме, че
Исус е казал: „Вие ежедневно трябва да вдигате кръста си и да вървите след Мен.“

Това  твърде  малко  се  подчертава  днес  от  евангелските  християни.  Ние  обичаме  да  мислим  за
оприличаването си с Исус относно живеенето ни с Него на небето (Еф.. 2:6) или че Той е младоженецът, а
ние сме невестата, или че Той е лозата, а ние сме клонките. Но нека никога да не забравяме като християни,
че ако трябва да разберем християнския живот,    ние също трябва да разберем и да прилагаме в живота си  
нашето оприличаване,   в сегашния ни живот  , със смъртта на Исус  .

Павел обяснява по-нататък тази мисъл: 
„Затова ние сме погребани с Него в смърт: така че, както Христос беше възкресен от смъртта

67



68

чрез славата на Отца, така и ние също да живеем в сегашния живот.“ (6:4 – мой превод)
В същият момент, в който приемем Исус като наш Спасител, ние биваме погребани с Него в кръщение

чрез Светия Дух. Или, както видяхме в Гал. 2:20, ние бяхме „съразпънати“ с Него. Ние бяхме погребани с
Него чрез кръщението в смърт, с цел и ние да бъдем възкресени така, „както Христос беше възкресен от
смъртта чрез славата на Отца...“

Това е въведението на онова, което аз съм отбелязал в моята Библия с буквата „б.“ В цялата гл. 6 аз
съм отбелязал всички думи „смърт, умрели“ с буквата „а“, а всички фрази „да живеете“ с буквата „б.“ Това
маркиране създаде един интересен модел.  Ст. 2 ще трябва да е отбелязан с „а,“ защото той се отнася до
факта, че ние умряхме, когато приехме Христос като наш Спасител. И това ни отвежда до втората част от ст.
4,  който е маркиран с „б“:  След като бяхме погребани с Христос чрез кръщението в смъртта,  сега ние
можем „да живеем в  сегашния живот.“  Изразът  „да  живеем в  сегашния  живот“  е  по-точно  да  бъде
преведен така: „да можем да живеем в сегашния живот.“ Това не е просто нещо, което трябва да правим, а
е нещо,   което с Божията милост е много реална възможност за нас  .

Това е ключът за разбирането на християнския живот. Много хора изглежда гледат на християнския
живот като на някакъв вид мрачна и безрадостна борба.  Все едно, че умиранията в 6:2-4 бяха краят на
живота. Със сигурност има умирания,  но те са с определена цел. Ние не умираме, просто за да умрем. В
това няма никакъв аскетизъм. Ние умираме,  с цел да живеем – и то не само имайки предвид живота в
бъдещето, но и в този сегашен живот. (Коментар: Същото се потвърждава и от Лука 5:37, където Исус казва, че никой
не налива ново вино в стари мехове. Това означава, че старият ни начин на живот трябва да умре, за да се роди нов начин на
живот, чрез който ние  да демонстрираме сега учението на Исус. Д.Пр.)

В същият миг, когато ние приемем Исус като наш Спасител, нашия грях бива заличаван и ние стоим
оправдани завинаги в очите на Бога. Но грехът все още е в този настоящ живот и ние трябва да се справяме
с него  и ако нашият живот трябва  наистина да бъде истински християнски живот,  той трябва  да бъде
предшестван от смърт. Ние трябва да мислим за смъртта, с която ние като християни трябва да умрем като
за смърт,  която е подобна на смъртта на Христос. Аз бих се притеснил да правя такова сравнение,  ако
самият Христос не беше го направил: „Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си,  нека
да вдигне кръста си и нека Ме последва“ (Мат.16:24).

Исус не е умрял на кръста, само за да умре на кръста. Исус умря на кръста, с цел ние да можем да
бъдем спасени. По същият начин, ние не сме призовани да умираме ежедневно, само за да сме мъртви; ние
сме призовани да умираме ежедневно,   за да бъдем ефективни в реалността да бъдем живи с Христос  . Исус е
възкресен от смъртта във времето, пространството и историята, и сега ние, въз основата на това, бяхме
кръстени  в  Неговата  смърт,  за  да  можем  да  живеем  сегашния  живот  във  времето,  пространството  и
историята. Това е ключът за християнският живот.

В ст. 5 Павел се връща към темата за смъртта на Христос.
„Защото  ако  бяхме  съединени  в  приликата  на  Неговата  смърт,  ние  ще  бъдем  също  и  в

приликата на Неговото възкресение.“ (6:5 – мой превод)
Ако ние бяхме съединени с Христос в приликата на Неговата смърт, ние също, като Него, един ден ще

бъдем възкресени телесно от смъртта.  Но това  не се  отнася  само за  бъдещето.  То означава  нещо и за
настоящето, както видяхме в ст. 4 - „да живеем в сегашния живот.“

„Знаейки,  че  нашият  стар  човек  беше  разпънат  на  кръста  с  Него,  за  да  бъде  унищожено
тялото на греха и отсега нататък ние да не слугуваме на греха.“ (6:6 – мой превод)

Изразът   „за  да  бъде  унищожено тялото на греха“  може да  бъде  преведено така:  „за  да   бъде
обезсилено тялото на греха.“ Забележете отново подчертаването на физическото тяло. Това не означава, че
само тялото е греховно. Има и грехове на духа, така както има и грехове на тялото. Но Павел се опитва да
ни покаже, че той не говори за нещо, което е тайнствено и абстрактно, или е нещо от света на идеите. Павел
говори за нещо,  което е реално в основата на историята,  в пространството и времето,  което ние знаем
толкова добре, включително и проблемите на греха, свързани с нашето физическо тяло. 

Ние ще видим това подчертаване на физическото тяло отново в ст.  12:  „да не царува грехът във
вашето смъртно тяло.“ А в 8:23 той ще говори за бъдещето „изкупуване на нашето тяло,“ когато телата
ни ще бъдат възкресени физически от смъртта. Но в ст. 6 Павел подчертава, че ние не трябва да чакаме за
този момент в бъдещето, когато телата ни ще бъдат възкресени физически от смъртта. Даже в сегашния
живот „като бяхме разпънати на кръста с Христос,“  ние можем да научаваме от собствения си опит
реалността на това, че „тялото на греха“ е „обезсилено,“ с цел  отсега нататък ние да не слугуваме на
греха.“

Павел не само ни казва какви трябва да бъдем ние; той ни казва и какви можем да бъдем. „Така и ние
също да живеем в сегашния живот“ (6:4). Това е реалност, която лесно можем да превърнем в стандарт.
Много хора си създават стандарти. Но проблемът е в тяхното спазване. (Коментар: В ежедневието ни  много често
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хората се оплакват, че няма закони, които да подредят живота ни. Но истината е, че има много закони, които са добри, но ние
не ги спазваме. Както се казва в един каламбур: „Едно е да искаш, друго е да можеш, трето е да знаеш как, а четвърто е дали ще
го  направиш.“  Д.Пр.)  Павел  не  ни  говори  само  за  стандарта,  той  ни  говори  как  да  спазваме  стандарта.
Възможността за нашето действително спазване на стандарта за християнския начин на живот се основава
на два факта:  фактът на свършената  работа  на Христос на Голгота;  и фактът  на нашето индивидуално
приемане на Него като наш Спасител. В този момент, в който приехме Христос като наш Спасител, ние
бяхме погребани с Него чрез кръщението в смъртта И понеже ние умряхме с Него, Бог ни забрани (ст.2) да
продължаваме да живеем в греха.

„Защото, който е умрял, е освободен от греха. Сега, ако сме умрели с Христос, ние вярваме и че и
ще живеем с Него.“ (6:7-8 – мой превод)

Чудесно е да знаем, че приемайки Христос като наш Спасител, ние, като Него, един ден ще бъдем
възкресени физически от смъртта; но това,  което Павел постоянно подчертава тук е,  че сигурността на
нашето бъдещо възкресение,    означава нещо за нашия сегашен живот  . Мислете за това по следния начин:
Христос  умря в миналото.  Христос възкръсна от смъртта  в  миналото.  Ние  приехме Христос  като  наш
Спасител в миналото. Ние ще бъдем възкресени от смъртта в някой реален исторически момент в бъдещето.
Павел ни казва: „А сега живейте като хора, които са умрели и са възкресени!“ 

Чрез вяра ние трябва да живеем сега въз основата на това, което се е случило в миналото, все едно че
вече сме в бъдещето. (Коментар: Добре е да си представяме, че сегашния ни живот е „новобранският лагер на светиите“ за

бъдещия живот на небето. Д.Пр.) Христос умря в миналото. Христос възкръсна от смъртта в миналото. Ние
приехме  Христос  като  наш  Спасител  в  миналото.  В  бъдещето  ние  ще  бъдем  възкресени  от  смъртта.
Призивът е, чрез вяра ние да живеем   СЕГА така, все едно, че вече сме в бъдещето  . Това е християнският
призив. Той е отрезвяващ, красив и чудесен – и всичко това едновременно. 

„Като знаем, че Христос, като беше възкресен от смъртта, не умира вече; смъртта няма вече
власт над Него.“(6:9)

Когато Исус умря и възкръсна от смъртта, за Него това беше краят на смъртта. Така както Той каза от
кръста: „Свърши се“ (Йоан 19:30). Когато Исус възкръсна от смъртта, смъртта свърши. 

„Като умря с тази смърт, Той умря за греха завинаги.“ (6:10a – мой превод)
Буквалният превод от  гръцки е:  „Той умря за  греха веднъж завинаги.“  Ние  вече  забелязахме,  че

природата на смъртта на Христос е „веднъж завинаги“ и в този случай смисълът е същият. Ст. 9 казва с
толкова много думи, че Исус е умрял, за да умре веднъж завинаги; сега ст. 10 казва, че Той е умрял за греха
веднъж завинаги. Това не означава, че Исус някога е извършил грях. То просто означава, че неговата борба с
изкушението на греха (Евр. 4:15) е отминала. Битката е свършила.

„...животът, който живее, Той го живее за Бога.“(6:10б – мой превод)
Исус умрял веднъж завинаги, но сега Той продължава да живее „за Бога.“ Той умрял не просто за да

умре,    а за да живее за Бога  . По подобен начин, призивът към нас като християни никога на първо място
няма негативен характер. Исус казва, че първата заповед към нас е: „Да възлюбиш твоя Бог с цялото си
сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум“ (Мат. 22:37). В тази заповед никъде не се среща думата „не.“
Истина е, че да обичаме Бога означава, че има определени неща, които ние ще искаме да избягваме да
правим. Тези неща, например, са описани в Десетте Заповеди. Но главното нещо в нашия християнски
призив, е позитивно.

Много  често  християните  постъпват  така,  все  едно  че  християнският  призив  е  просто  да  имаме
някакъв вид нещастен живот и казват „не“ на едно или друго нещо. Но не това е целта. Има определени
неща, които ни причиняват болка и те са забранени за нас, но самият призив основно е позитивен. Призивът
е да обичаме Бога. Негативната заповед се отнася за нещата, които ни пречат да бъдем живи за Бога. „Той
живее за Бога.“ А единственият начин да бъдем живи за Бога,   е да бъдем мъртви за нещо друго  .

Кои са нещата, за които трябва да сме умрели? Според това, което Исус казал на Петър и на другите
ученици в Мат. 16:24, най-важното нещо, за което трябва да сме мъртви е - за самите себе си. Ако трябва да
бъдем ученици на Христос, ние трябва да се отречем от себе си, да вдигнем кръста си и да вървим след
Него. Да бъдем живи за Бога не означава да бъдем мъртви за някаква поредица от правила; това означава   да  
бъдем мъртви за егото си. И целта на тази смърт е не само ние да страдаме, а за да можем да бъдем живи за
Бога.

Християните постоянно ми казват: „Изглежда, че аз не мога на намеря реалност в моя християнски
живот.“ Ако искаме да има реалност в нашето общуване с Бога, има цена, която трябва да бъде платена. За
да бъде жив за Бога,    Исус е трябвало да умре  .  За нас,  да бъдем живи за Бога в ежедневния си живот,
означава ежедневно да умираме. Всеки ден трябва да умираме за егоистичните си желания, за фокусирането
в себе си,  за стремежа към собственото си задоволяване.  Не смъртта е важното нещо.     Важното нещо е  
живеенето за Бога. Но ако искам да живея за Бога, първото нещо е смъртта.
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Исус е умрял и е възкръснал от смъртта. Ние умряхме с Христос. Един ден ние физически ще бъдем
възкресени от смъртта. Но сега ние трябва да живеем в светлината на тази бъдеща истина. Ние няма да
бъдем възкресени физически от  смъртта  в  бъдещето,  ако  не бяхме умрели с  Христос в  миналото.  А в
настоящия живот ние трябва да изживяваме и двете тези неща – да умираме ежедневно за греха и да живеем
ежедневно за Бога.

Искате ли да живеете за Бога? Не само в смисъла да бъдете оправдани. Не само в смисъла, че един
ден тялото ви ще бъде възкресено от смъртта. Не само в смисъла, че един ден ще бъдете на небето. Искате
ли наистина днес да живеете за Бога като християнин? Тогава трябва да има смърт. Вие можете да бъдете
активен в християнската работа. Можете да сте мисионер. Може да сте пастор. Можете да бъдете професор
по теология.  Можете да бъдете хиляда други неща. Но ако наистина искате да бъдете жив с Бога и да
общувате ежедневно с Него, трябва да има ежедневна смърт. Няма друг начин.

Но Павел не само ни казва какво да правим; освен това той ни казва и как да го правим. Сега стигаме
до начинът, по който трябва да правим това, което се изисква от нас.

„По същият начин и вие считайте себе си за наистина мъртви за греха, а живи за Бога чрез
Исус Христос нашия Господ.“ (6:11 – мой превод)

В този стих всяка дума е скъпоценна.  „По същият начин,“ точно така както Христос е умрял за греха
и сега Той живее за Бога (ст. 10), ние трябва да считаме себе си че сме мъртви за греха и че живеем за Бога.
Вие си спомняте тази думата „счете“ от нашето обсъждане на Аврам в гл. 4. Там считането се отнасяше за
вярата. Чрез вяра ние сме призовани да считаме или да разглеждаме себе си мъртви към греха, а живи към
Бога.  Когато схванем приликата и истината на това,  което казва Павел,  това прилича на разкъсване на
вериги в нашия християнски живот. „По същият начин и вие считайте себе си за наистина мъртви за
греха, а живи за Бога чрез Христос Исус нашия Господ.“ 

Нашето  усещане,  че  сме  живи  за  Бога  не  зависи  от  реалността  на  предстоящото  ни  физическо
възкресение, въпреки, че Павел наистина говореше много за тази чудна реалност. Нашето живеене за Бога е
на по-дълбоко от това ниво. Това наше живеене даже на още по-дълбоко от реалността на нашето бъдещо
възкресение се основа на реалността, че Христос, след като е умрял веднъж завинаги,   сега живее за Бога  .
На основата на тази чудната реалност ние чрез вяра считаме себе си, че сме умрели за греха и живеем за
Бога в този сегашен живот.

Сега, ако сме напълно честни, ние вътрешно викаме: „Но как? Аз ще се опитам считам себе си, че съм
мъртъв за греха и живея за Бога,  но откъде ще взема силата да правя това?“ последната фраза от ст. 11 е
нашият вик „Алилуя“: „чрез Исус Христос нашия Господ.“ Винаги е „чрез Исус Христос нашия Господ.“
Ние не сме канени да живеем за Бога в нашата собствена сила. Виждаме отново това в 6:23 и 7:25; това
прилича на „Хорът Алилуя“ в ораторията „Месия“ от Хендел: „Чрез Исус Христос нашия Господ.“ После, в
8:13 е:  „чрез Духа,“ а в  8:37 е:  „чрез Този, който ни е възлюбил.“ Употребата на думите в тези стихове не е
случайна. Това са връзките, които свързват в едно тези велики глави. Гл. 6, 7 и 8 – те се развиват под удара
на барабани и тези стихове завързват заедно тези велики глави.

Библията   никога не казва  , че ние можем да живеем съвършено в този живот  ; но нито пък от друга
страна, тя никога не внушава  , че ние трябва да бъдем оковани с вериги към нашето греховно минало  . Има
сила, която разкъсва тези вериги и това е силата на пролятата кръв. Това е силата на живият Христос. Исус
умря, но Той е жив. Неговата работа е свършена. Той е живият Христос. Чрез тази свършена работа на
Христос  и  реалността  на  това  кой е  Той и  какво прави Той за  нас  сега,  има  възможност  за  истински
християнки живот -  „чрез Исус Христос нашия Господ.“

Нека  да  разгледаме тези  стихове  по-подробно:  живи за  Бога  чрез  Христос Исус  нашия Господ.“
(6:11). „А Божият дар е вечен живот чрез Исус Христос нашият Господ“ (6:23 – мой превод). После е
плачът на 7:24: „О, колко окаян човек съм аз! Кой ще ме спаси от тялото на тази смърт?“ (мой превод),
последван от радостта на ст. 25: „Благодаря на Бога чрез Исус Христос нашия Господ!“ (мой превод). В 8:13
я има същата мисъл, с подчертаването на Светия Дух. После в 8:37: „Във всичко това ние сме повече от
победители чрез Този, който ни възлюби“  (мой превод), отнасящо се отново за Христос.

Той  не  говори  просто  за  някаква  абстракция  или  за  стандарт,  който  няма  никакво  значение  за
сегашния живот.  Той  говори  за  нещо,  което  е  възможно и  той  ни е  казал  въз  основата  на  какво  то  е
възможно: То е възможно чрез Исус Христос нашия Господ; чрез това, кой е Той и какво е направил на
кръста; и чрез това, което е Той и какво прави Той за нас сега.

И така, как аз трябва да се държа за всичко това? Отговорът е в ст. 11:  „По същият начин и вие
считайте себе си...“ Ние се държим за това чрез разчитане на вярата. Нека отново да повторя какъв е този
призив: Христос умря в миналото. Христос възкръсна телесно от смъртта в миналото. Ние умряхме, когато
приехме Христос като наш Спасител веднъж завинаги. Ние ще бъдем възкресени от смъртта някой ден в
бъдещето. Чрез вяра сега ние живеем въз основата всичките тези велики истини.  Ние трябва да живеем
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така,   все едно че вече сме били телесно възкресени от смъртта  .
„Следователно, не позволявайте на греха да царува във вашето смъртно тяло...“  (6:12a  – мой

превод).
Има три ключови думи в ст.  11-13:  В ст.  11 ние  видяхме,  че  ключовата  дума „считам“;  в  ст.  12

ключовата дума е „царува“; а в ст. 13 ключовата дума ще бъде „предоставям.“  Следователно, грехът да не
царува във вашето смъртно тяло. Павел не казва, че вие винаги трябва да сте съвършен в този живот; но
има изумителна разлика между неуспеха да бъдете съвършен и позволяването на греха да царува в живота
ви.

Преди всичко друго, има разлика между изкушението и греха. Исус „беше изкушаван по всякакъв
начин, но въпреки това е без грях“ (Евр. 4:15 – мой превод). Възможно е да бъдем изкушавани, без да
извършим грях.  Изкушението не е грях.  (Коментар:  Изкушението е  стръвта,  поставена на кукичката.  А  грехът е

захапването на стръвта. Д.Пр.) Ние можем да бъдем изкушавани, без да извършим грях.
Второ, има разлика между това да не бъдем съвършени в сегашния живот и да позволяваме на греха

да бъде цар в нашето смъртно тяло. Забележете подчертаването на физическото тяло, което видяхме в ст. 6.
Сигурно Павел има предвид както греховете на ума, така и греховете на тялото, но всичко това е в контекста
на този настоящ живот, докато ние живеем в нашето смъртно тяло. В това сегашно време. Павел казва: „не
позволявайте грехът да бъде цар.“

„...да ви прави покорни на неговите желания.“ (6:12b – мой превод)
Сега Павел въвежда темата за робуването на греха, която той разяснява по-силно в началото на ст. 16.

„Нито предоставяйте телесните си части като инструменти на греха; а предоставяйте себе си на
Бога, като хора, които са оживели от смъртта и вашите телесни части - като инструменти на
праведността на Бога.“ (6:13 – мой превод)

Тук е нашата трета ключова дума „предоставям.“ Ние умряхме за греха.  Сега ние сме оживели от
смъртта. Сега ние имаме вечен живот (Йоан 3:36). Добре, тогава нека да предоставим себе си на Бога!

С  думата  „инструменти“  е  преведена  гръцката  дума,  която  означава  „ръце“  или  „оръжия.“  Не
предоставяйте себе си като „оръжия на неправедността“ и да извършвате грях, а предоставяйте себе си и
членовете  на  телата  си  като  оръжия  на  праведността  на  Бога.  Печално  е,  че  е  твърде  възможно  за
християнинът да предоставя себе си на дявола и да става оръжие на дявола в битката му против Бога.
Когато вие и аз позволяваме на греха да царува в нашето смъртно тяло, когато предоставяме себе си на
дявола, той ни използва като добре наточени саби в битката си против Бога.

Ако сме чувствителни и обичаме Господа, това трябва да ни накара да плачем. Тук няма никакво
място за безпристрастни тълкувания. Тук трябва да има сълзи. Да бъдем изкупени с кръвта на Исус Христос
на кръста на Голгота, да имаме вече вечния живот, в нас вече да живее Светия Дух...  а на фона на всичко
това ние да предоставим себе си като оръжие на дявола! 

Има някои неща, които правим като християни, които може да изглеждат несвързани с морала,  но
мнозинството  от  изборите  които  правим,  ни  правят  или  да  предоставяме  себе  си  на  Христос,  или
позволяваме  на  греха  да  царува  в  нашето  смъртно  тяло,  като  предоставяме  себе  си  на  дявола.  Но  за
християните това предаване на дявола е крайно ненужно.

„Защото грехът няма да владее над вас; понеже вие не сте под законът, а под милостта. (6:14 –
мой превод)

Като християни ние имаме възможността да живеем чрез вяра, въз основата на кръвта и във властта
на  Духът.  Поради това  не  е  нужно грехът  да  има  власт  над  нас.  Както Павел е  казал  по-нататък:  „че
праведността на закона да може да бъде изпълнена в нас, които ходим не след плътта, а след Духът“ (8:4
– мой превод). Ако ние само живеехме под закона, на нас щеше да ни се каже: „Не правете това. Ето какво
иска Бог от вас да правите сега.“ Павел е достатъчно реалист за да знае, че ние не бихме имали шанс да
успеем.  Но истината е  друга.  Ние не сме под закона в този смисъл.  Исус е  изпълнил вместо нас тези
изисквания на закона.  Ние сме подвластни на милостта. Свършената работа на Христос и живеенето на
Духът са на наше разположение. За нас е възможно да се подчиняваме на властта на Христос. Следователно,
не е нужно винаги да сме победени. Не е нужно да бъдем откъм страната на дявола.

„Тогава какво да правим? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под милост? В никакъв
случай! Не знаете ли, че на когото предоставяте себе си като послушни слуги, вие сте слуги на онзи,
на когото се подчинявате?“ (6:15-16a – мой превод)

Да бъдем под милостта    не омаловажава изискванията на закона  . В отговор на Божията милост ние
трябва да искаме да му се подчиняваме. Но когато не успеем да Му се подчиним, а вместо това предоставим
себе си като оръжия на Сатана (6:13), ние фактически ставаме негови роби.

„Не знаете ли, че на когото предоставяте себе си като послушни слуги, вие сте слуги на онзи, на
когото се  подчинявате  –  било  на  греха,  който води  до  смърт или  на  подчинение,  което води  до
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праведността?“ (6:16 – мой превод) (Коментар: Трагична е заблудата на хората, които искат да бъдат независими и
твърдят, че искат да са свободни и да не са подчинени на никой. Това е невъзможно! В света няма независими хора, а има само
поданици или на Бога, или на Сатаната. Води се гигантска небесна битка между тях и никой човек не може да си осигури лукса
да е неутрален. Друг вариант НЯМА! Ние сме твърде малки и слаби, за да бъдем независими. За разлика от Бога, който открито
ни призовава да Му се подчиняваме, за да живеем вечно, Сатана винаги се крие и няма нищо против  ние да си мислим, че сме
независими, но всъщност чрез греховете си ние сме негови роби и това ни отвежда до смъртта. Д.Пр.)

Когато предоставим себе си на дявола, ние започваме да произвеждаме смърт. „Заплатата на греха е
смърт.“(6:23a) Защо трябва да предоставяме себе си за да работим за заплатата на дявола, след като, чрез
удивителен контраст, „Божият дар е вечен живот чрез Исус Христос нашия Господ“ (6:23a – мой превод)!

Често пъти някои хора ми казват, че те не могат да разберат защо ст. 6:23 е поставен тук, а не някъде в
първите  четири  глави  на  Римляни.  Ст.  6:23  е  тук,  защото  казаното  в  неговия  текст  е  вярно  както  за
оправданието, така и за освещаването. „Заплатата на греха е смърт“ и ужасната реалност е, че независимо
от това, че ние като християни сме оживели от смъртта, е напълно възможно ние да бъдем машини, които
произвеждат смърт – стържещи неуморно и непрестанно, за да произвеждат смърт и още повече смърт, като
живеят обратно на реалността на вселената, обратно на нашия призив, предоставяйки себе си на дявола и
поради това, произвеждащи смърт в този окаян свят.

Всеки от  нас  притежава  огромна значимост  като  християнин,  а  и  като  човешко същество.  Всеки
избор, който правим оказва влияние върху цялата история. Ефектът от нашите избори е реален, те не са
просто  част  от  мечтата  на  Бога,  както  би  казал  един  хиндуис.  Всеки  избор,  който  правим  ние  като
християни, има реално отражение в историята и засяга всички хора около нас. Когато вие и аз предоставяме
себе  си  като  роби  на  дявола,  ние  сме  машини,  които  произвеждат  смърт.  Можем  да  сме  съвършено
православни. Можем да сме „отделена“ църква, която се опитва да запазва себе си чиста от влиянието на
света. Можем да казваме символите на вярата, изповедите и катехизисите от началото до края и обратно.
Можем да бъдем всички тези неща,    но въпреки това да бъдем машини, които произвеждат смърт  .  Ние
ставаме такива машини, които произвеждат смърт, когато предоставим себе си, за да се подчиняваме на
Сатаната, а не на Господа.

Когато предоставите себе си на Бога, вие сте Негови слуги, но това е красиво и добро, защото Бог не е
тиранин.  Ние сме създадени, с цел да обичаме Господ нашия Бог с цялото си сърце, душа и разум  (Мат.
22:37).  Той  не  е  тиранин.  Той  е  любящ Бог.  В  този  смисъл,  да  предоставяме  себе  си  като  роби,  като
съществата, които предоставят себе на Бога, който е там – това е красиво.  Този вид робство произвежда
живот.

Ние или произвеждаме смърт или живот, когато хората около нас или приемат или отхвърлят Бога,
поради това, което ние им казваме или чрез начинът, по който ние живеем. Когато разберем, че нашите думи
и действия са толкова важни,    това ни кара да се разтреперим  .  За хората около нас, които все още не са
станали християни, ние можем да бъдем машина, която произвежда смърт или да бъдем машина,  която
произвежда живот. И както видяхме, ние можем да произвеждаме смърт или живот в съществуващата битка
между Бога и дявола, в зависимост от това коя страна ще подкрепяме всеки всеки ден от живота си. „ Не
знаете ли, че на когото предоставяте себе си като послушни слуги, вие сте слуги на онзи, на когото се
подчинявате – било на греха, който води до смърт или на подчинение, което води до праведността?“
Павел казал, че някои вярващи предоставили себе си като слуги на греха. 

Сега той благодари за онези хора, които наистина станали покорни слуги на Бога. 
“Но да  благодарим на  Бога,  че  вие  бяхте  слуги  на  греха,  но  въпреки  това  се  покорихте  от

сърцето на този вид учение, което ви беше дадено.“ (6:17 – мой превод)
Вярващите хора в Рим били роби на греха, но когато се подчинили на Бога „от сърцето,“ те имали

истинска вяра, истинско обръщане към Бога и това се случило поради „този вид учение, което ви беше
дадено“ или според по-буквалният смисъл на гръцкия текст, „този вид учение, на което вие бяхте дадени.“

Това е било определен вид учение, което е произвело този резултат. Днес се полагат огромни усилия
да  се  заглуши  гласът  на  всички  религии,  включително  и  на  християнството.  Възраждането  на
фундаментализма е реакция на тази тенденция, но въпреки това,  в посланията на религията ние виждаме
загуба на същността, на яснотата и на истината. 

Това е една от отличителните черти, а може би – най-важната отличителна черта на нашата епоха – е
представата, че религиозните неща само задоволяват някакви психологични нужди на вярващите хора    и  
следователно не притежават никакво реална същност. 

Това не е гледната точка на Библията. Библейската гледна точка е, че има истина и реалност във
вселената, и че е възможно да  обявяваме тази истина с думи, които хората могат да разбират.  Библията
претендира, че дава и тя наистина дава задоволителни отговори на основните въпроси за живота в реалния
свят. Нито за миг аз не казвам, че ние някога ще можем да я използваме или да разберем, която и да е част
от тази истина изцяло; но ние наистина можем да я разберем. Тя е същността на евангелието, тази истина за
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Бога, за човечеството и за историята, това е  „този вид учение,“ което ни спасява.
Поради тази причина Павел е можал смело да обяви на хората от всички интелектуални нива на

своето време: „Аз не се срамувам от евангелието“ (1:16).   Евангелието има същност. То не е нещо, което
само задоволява психологичните нужди. Нашето робство на греха беше разбито от истината на евангелието.
То беше разбито, когато ние се „подчинихме“ на тази истина, на „този вид учение.“ Това не беше само
вярата, че евангелието ни спасява, но и че ние се „подчиняваме“ на евангелието.

Спасението включва в себе си и подчинение на истината. Това не е само подчинение на Бога. Това е и
подчинение на вселената, такава каквато тя е. Когато човек не е християнин, той се опитва да живее във
вселена, която не е реална. Има истина във вселената и когато ние приемем Христос като наш Спасител,
когато се покланяме пред Бога, „който е там“, (Коментар: Превел съм книгата „Той е там и Той не мълчи“ от Франсис

Шейфър и мога да я изпратя на всеки, който пожелае. Д.Пр.)  ние се поклоняваме на Божията истина, която също е
истината на вселената. 

Нашето подчинение на евангелието ни освободи абсолютно от властта на греха.  И ние можем да
живеем в реалността на тази истина в ежедневния си живот. 

„И тогава,  бидейки освободени от греха,  вие  станахте слуги на праведността.“  (6:18  – мой
превод)

В очите на Бога, в денят, когато Той обяви, че вие сте оправдани от греха, вие станахте слуги на
праведността.  Павел казва:  „Сега живейте по този начин.“ Начинът,  по който вие се чувствахте  тогава
абсолютно освободени от греха,  е начинът да бъдете освободени  сега от широкото разпространение на
греха във вашия ежедневен живот.

Първо, трябва да има признанието за наличието на грях; след това трябва да се държим здраво за
пролятата кръв на Исус; след това да бъдем благодарни с цялото си сърце и разум. Това са реалностите.
Чрез Исус Христос нашия Господ, във властта на Духа, „считайте себе си за наистина мъртви за греха, а
живи  за  Бога  чрез  Исус  Христос  нашия  Господ.“  (6:11).  Това   искам  да  опиша  като  дефиниция  на
състоянието да бъдем „прославено създание.“

По-нататък,  в  8:18-39  ние  ще  разгледаме  темата  за  прославянето,  която  е  отличителна  черта  на
спасението, на което ще се наслаждаваме на небето. Но даже в този живот ние можем в известен смисъл да
бъдем „прославено създание.“ Във всички случаи ние трябва да бъдем създания, защото не можем да бъдем
нищо друго. Ние не сме Създателят, а сме само създания. Когато хуманистът се опитва да постави себе си
като Бог,  той се самоизмамва.  Той е  само създание.  Той е  създание,  което е  ограничено от човешките
ограничения и е създание, което е ограничено от собствения си грях. 

Обаче,  когато  свободно  избираме  да  обичаме  Бога,    ние  сме  Негови  създания  по  избор  .  Ние  с
готовност се отказваме от себе си (Мат.  16:24),  за  да можем да живеем за Бога  (Рим. 6:10).  Да бъдем
„прославено създание,“ да бъдем Божий създания по избор, означава не само да отхвърляме лошите неща
отнасящи се нас, но и да не се осланяме на добрите неща отнасящи се за нас, за да можем да искаме само да
живеем за Бога, за да искаме само да поставяме себе си в Неговите ръце и наистина да бъдем Негови роби.

Познавам хора, които се стремяха да живеят своя християнски живот на това ниво и винаги съм бил
любопитен   защо другите християни   толкова упорито се стремят да им пречат да живеят така  . Мисля си за
една приятелка-християнка, която е велика певица. Тя разбира, че е длъжна да бъде мъртва за използването
на този глас за своето собствено величие, даже в това, което може да изглежда, че е служба на Бога, с цел тя
да бъде кротка, хрисима и скромна, и да научи какво всъщност Бог иска тя да прави. Много от нейните
колеги-християни й създават затруднения тя да остава вярна на това свое решение. Те постоянно й казват, че
тя трябва да използва своя глас в някаква „огромна“ мощ заради Бога. Но нашият най-голям човешки талант
може да се окаже, че няма нищо общо с нашата най-голяма полезност за Бога. Ако можехме само да научим
това, ние щяхме да бъдем спасени от толкова много гордост и още повече провали. Ако искаме да живеем за
Бога,   ние трябва да сме мъртви за големите неща, даже за нещата, които изглежда, че са за добро  .

Няма никакво доказателство, че нашият най-голям природен талант трябва да е ключът за нашето
служение. Може да е така, но може и да не е така. Ако човек може да говори пред стотици или хиляди хора,
той или тя може би трябва да умре за егото си и да бъде съгласна да не говори пред стотиците или хилядите
хора. Само след като сме  станали прославени създания, в смисълът да бъдем мъртви за егото както в това,
което изглежда че е добро, така и в онова, в което е лошо, тогава ние сме готови да бъдем живи и полезни за
Божието  служение.  „Животът,  който  живее,  Той  го  живее  за  Бога.“(6:10).  Главният  призив  на
християнина е да обича Бога и да общува с Него.  Ако се стремим да бъдем големи в очите на света,    ние  
няма да живеем за Бога.

Християнският живот не означава винаги да сме максимално активни. Християнският живот означава
да бъдем кротки, хрисими и скромни, и въпреки това да сме в общение с Бога, с цел да живеем за Него. Ако
някой ме беше попитал кое е това нещо, което повечето християни никога изглежда че не научават, аз щях
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да кажа,  че точно това е то.  Нашият призив като християни е не  на първо място да открием някакво
конкретно служение  въз  основата  на  някакъв природен талант,  който притежаваме.  Нашит призив е  да
бъдем мъртви за всички неща, както добри, така и лоши, за да бъдем тихи пред Бога. 

И тогава какво става? И тогава идва чудото. Тогава идва възможността, чрез вяра да считам себе си
вече  жив  и  възкръснал  от  смъртта,  да  се  връщам  обратно  в  този  исторически  живот  във  времето  и
пространството в силата на Духа, за да живея за славата на Господа, предоставяйки себе си в Неговата ръка
като наострена сабя, за да я използва за Негова цел, предоставяйки себе си да бъда роб на моя обичан
Господ. Ето, за това говори Павел.  Ние сме създания, но можем да бъдем прославените създания.  Това е
възможността да живея сега, чрез вяра, в този кратък момент, все едно че съм възкръснал физически от
смъртта.

Библията никога не навежда на мисълта, че някога ние ще стигнем до това място веднъж завинаги. Но
ние  не  можем  ли  да  разберем,  че  животът  е  наниз  от  неповторими  моменти?  На  това  място
екзистенциалистът говори правдиво. Има един момент. Той е настоящето. Призивът не е за утрешният ден.
Призивът е за този момент и за всеки момент, защото животът е само поредица от моменти. Това е нашият
призив за този момент, чрез свършената работа на Христос, в силата на Духът, чрез вяра, да бъда мъртъв
както за това, което е добро, така и за онова, което е лошо, все едно че аз вече съм в гроба. 

Ако внезапно се беше случила огромна катастрофа, ако мястото, където живеете беше разтърсено от
гигантско земетресение и вашият дом беше съборен върху вас,  вие щяхте да сте мъртъв,  затрупан под
тухлите и хоросана. Вие изобщо нямаше да се интересувате и нямаше да бъдете призован да използвате
вашите плътски таланти. Вие щяхте да бъдете мъртъв за цялото това нещо. Ето, това е начинът по който
трябва  да  живеем  нашия  християнски  живот:  като  прославени  създания,  с  вяра  извършвайки  нашите
обмислени и морални избори, предоставяйки себе си на Бога.

Тогава  можем да  се  изправим сред  купчината  тухли  и  дървени  греди,  които  ни  бяха  погребали,
образно казано. Ние се изправяме с възкресени тела, образно казано, и в този кратък момент ние можем да
се спуснем долу и да преминем по тесните улици в тъмнината и да влезем в нашия свят. В този момент ние
се предоставяме на Бога.

Павел казва, че познавал един човек (повечето изследователи на Библията мислят, че това е самият
Павел), който отишъл на третото небе, където е Бог и после се върнал обратно (2 Кор. 12:1-4). Ако вие и аз
бяхме отведени до небето в този момент и бяхме видели небесната слава, чистота, чудото и радостта, и
после се бяхме върнали в този мизерен и гнусен свят, мислите ли, че ние някога щяхме да гледаме на него
отново по същия начин? Защото и най-богатият сред нас щеше да ни се струва, че е бедняк и всички земни
радости щяха да ни изглеждат като скръб.

 Е, това е начинът, по който ние трябва да живеем. Този момент, чрез вяра,  да считате себе си да
бъдете това,  което ще бъдете,  когато Исус ви възкреси от смъртта.  Това е християнският живот.  Да си
представяме, че християнският живот е лична активност в светлината на личния ни талант – ораторски
талант, талант в пеенето – да си мислим, че това е всичко, което ще бъде там на небето –   колко жалко, колко  
мизерно е това   в сравнение с истинската претенция на Бога, че Той е създателят на нашия живот  .

Позволете ми да кажа това толкова въздържано, колкото мога: Никаква реална християнска работа не
е  свършвана,  освен  ако  хората  не  са  умрели  както  за  доброто,  така  и  за  лошото  в  този  момент  и  са
предоставили себе си само на Бога. Хората могат да бъдат спасявани, работата може да бъде извършвана,
болници могат  да  бъдат  изграждани,  църкви могат  да  бъдат  разширявани,  организации могат  да  бъдат
създавани, деноминации могат да бъдат учредявани. Но всичко това е дефектно. Никой от нас не е съвършен
и ние нямаме съвършени моменти, когато те бъдат сравнени със съвършенството на Исус Христос. Но тук и
там в историята на църквата ние виждаме горещ пламък, когато мъжете и жените наистина са предоставяли
себе си на Бога.

Това е разликата между това, което е светско, рутинно и досадно в християнството  и онова, което
живее, ражда плод и разтърсва душите на хората. Искате ли да се радвате на живота? Това е единственото
време и  единственият  начин вие  някога  наистина  да  се  радвате  на  живота.  Това  е  точно обратното на
аскетизма. Това не е смърт заради самата смърт. Това е смърт заради живота. В него се включва служене на
Господа, но освен това има и наслада от този сегашен живот. Това е начинът, по който Бог е очаквал ние да
живеем. 

Основната  цел  за  сътворението  на  човечеството  не  е  ли  то  да  прославя  Бога  и  вечно  да  Му се
наслаждава? Няма никакво истинско прославяне на Бога и никаква истинска наслада от Него, даже посред
така наречената „християнска работа,“ няма истинска основна и дълбока наслада от сегашният свят на Бога,
освен когато ние умираме момент след момент, нарочно предоставили себе си на Бога, въз основата на
Христовата  кръв,  в  силата  на  Духът,  чрез  вяра.  Тогава ние се  връщаме обратно в сегашния свят  за  да
прославяме и да се наслаждаваме на нашия Бог.
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Когато  дойдем  до  това  място  на  тоталното  ни  предоставяне   на  Бога,  ние  не  само  ще  Му  се
наслаждаваме по-дълбоко –  ние  ще намираме много по-голяма наслада  и  във  всички  наши естествени
човешки  взаимоотношения.  Когато  човека  извършил грях,  тогава  великата  връзка  на  човека  с  Бога  се
прекъснала.  Но  тогава  се  скъсала  и  връзката  на  човека  със  самия  него,  връзката  му с  другите  хора  и
връзката на човека с природата. 

В някой велик момент в бъдещето, при възкресението на всички християни, всички тези връзки ще
бъдат възстановени в това съвършено и славно място;  но чрез вяра ние можем да знаем нещо за  това
изцерително  събитие  даже  в  този  сегашен  живот.  Когато  живеем  момент  след  момент  „за  Бога“  като
прославени същества, всичките ни човешки взаимоотношения започват фактически да си отиват на местата
– разбира се, не в съвършен вид, но истински и реални. 

Вашата връзка със самия вас, вашата връзка с другите хора, вашата връзка с природата: всички тези
връзки, които са вторични по отношение на нашата връзка със Самият Бог, ние ще им се наслаждаваме до
степента, до която в този момент ние сме мъртви за всички други неща по наш избор и живеем пламтящо за
Бога, в общение с Него и с обич към Него. Това ни казва Павел   и не ни казва нищо по-малко от това  .

Павел не само ни дава този стандарт за  нашия християнски живот;  той ни казва и как можем да
живеем така: „чрез Исус Христос нашия Господ“ (стихове 11 и 23). Чрез милостта на Бога дано да можем да
знаем нещо за тази реалност и да можем все повече да си помагаме взаимно, че чрез реалността да бъдем
мъртви за всички неща, ние да можем да живеем за Бога;  че чрез вяра ние можем да живеем сега така, все
едно че  вече  имаме нашето възкресено тяло;  и  че  в  този  момент,  момент след момент,  ние  можем да
произвеждаме не смърт, а живот, за прославата на Бога – за да можем ние наистина да се наслаждаваме на
Бога и на всичко, което Той поставя пред нас.

„И тогава,  освободени от греха,  вие станахте слуги на праведността. Говоря ви по човешки
начин, поради немощта на вашата плът. Защото както предавахте вашите телесни части за слуги
на нечистотата и на беззаконието; така сега предавайте частите си на праведността, водеща до
светостта.“  (6:18-19 – мой превод)

Ето отново думата „предавам.“ Преди да бяхте спасени, вие предавахте себе си абсолютно като роб на
греха,  като роб на бунта против Бога.  Някой може да каже:  „Погледни онази жена,  която проституира,
вървейки по улицата. Аз никога не съм предавал себе си по начинът, по който тя се предава.“ Но Павел
говори за нашето предаване на робството на греха и на бунта против Бога, който ни е създал. Той говори за
неща като проституцията, но включва всички други грехове, всичко, което се включва в бунта против Бога –
интелектуален, морален и практически протест.

„Така сега предавайте частите си на праведността, водеща до светостта.“ Светостта е призив. Тя
е заповед. Една от големите слабости на много от символите на вярата, даже на тези символи, които аз най-
много обичам,  е липсата на подчертаване на това,  което аз наричам „осъзната страна“ на нашата вяра,
особено по отношение на освещаването и на работата на Светия Дух. Със сигурност ние сме длъжни   да се  
пазим   от всяко учение, което твърди,   че е възможно абсолютно съвършенство   в християнския живот  . Но
ние не трябва да отиваме в другата крайност, като не поучаваме за нуждата от осъзнато предаване на себе си
на Светия Дух. Това наше предаване, това наше подчиняване, е заповед. Това е привилегия. Това е призив.
Това е дълг. Това е радост.

И това не е нещо механично. За разлика от всички хора, ние трябва да знаем, че това не е механично.
Ние сме длъжни да отхвърляме идеята на 20-я век, която представя човека като машина. Ние живеем в свят
на истински личности.  Бог е личен Бог.  Връзката ни с Бога е на по-високо ниво отколкото другите ни
връзки. Ние не сме машини. Той не е машина. Той ни призовава да действаме според способността си като
морални и мислещи същества, и да Му предоставяме себе си.

„Защото, когато бяхте слуги на греха, вие бяхте свободни от праведността.“ (6:20 – мой превод)
Преди да стигнем до вярата в Христос, ние бяхме свободни от праведността, но краят на тази свобода

беше абсолютна смърт. Както обяснява Яков: „Когато страстта зачева, тя ражда грях, а грехът, когато
бъде завършен, ражда смърт“ (Як. 1:15 – мой превод). Преди да станете християнин, вие може да сте си
мислили, че сте свободен и независим,  но всъщност вие сте произвеждали смърт. Вие сте бил машина,
която е произвеждала смърт, за себе си и за всеки друг. Вие сте бил бунтовник в Божието създание, който е
раждал смърт за себе си и за другите хора. 

По-добрият превод на гръцкият текст на 6:20 е следният: „Защото, когато вие бяхте слуги на греха,
вие бяхте свободни относно праведността.“ Иначе казано,  преди да бяхте спасени,    вие със сигурност не  
бяхте роби на праведността! Праведността не притежаваше никаква власт над вас. Всъщност, вие никога не
направихте нещо праведно. Имало е относително „добри неща,“ но нямаше истинска праведност. Ние бяхте
изцяло независими от праведността. 

„И какъв плод имахте тогава в онези неща, за които сега се срамувате? Защото краят на тези
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неща е смърт.“ (6:21 – мой превод)
Павел пита: „Какъв плод имахте вие?“ И отговорът трябва да е: „Аз имах изобилен плод!“ Преди да

станем християни, ние правехме много неща, от които сега можем само да се срамуваме. Преди да  отидем
при Христос, за наш голям срам ние бяхме тотално „свободни от праведността“ (ст. 20).

„Но  сега,  когато  бяхте  освободени  от  греха  и  станахте  слуги  на  Бога,  вие  имате  плод  в
праведността и накрая – вечен живот.“ (6:22 – мой превод)

Преди  да  бяхте  станал  християнин,  вие  бяхте  изцяло  независим  от  праведността.  Сега,  в  Исус
Христос, вие също сте изцяло свободен – но този път това е свобода от греха! Чрез оправданието, вината е
изчезнала! Ние станахме роби на Бога. Такива трябва да сме сега, след като приехме Христос като наш
Спасител. И нашия нов живот в Христос трябва да ражда плод, „...вие имате плод в праведността и накрая
– вечен живот.“ Тук Павел грижливо подбира думите си. Преди да бяхме станали християни, краят на
нашия житейски път беше „смърт“ (ст. 21). Сега краят на това, което ние сме и което трябва да бъдем е
„вечен живот“ (ст. 22). Не е случайно, че последната дума в ст. 21 е  „смърт,“ а последната дума в ст. 22 е
“живот.“

После стигаме до добре познатият стих 23. Както вече казахме, не е грешка, че този стих е поставен
точно на това място, а не в по-предната част, където се говори за оправданието.

„Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот чрез Исус Христос нашия
Господ.“(6:23 – мой превод)

Ако, имайки предвид последните няколко стиха, вие сте стигнали до точката на отчаянието, питайки
се: „Дали аз изобщо съм християнин?“ сега Павел успокоява сърцето ви.  Той ви напомня, че в абсолютен
смисъл, в очите на Бога, след като сте приели Христос като ваш Спасител,    сега вие живеете свободен от  
греха и вашата окончателна съдба е вечен живот, чрез Исус Христос нашия Господ.

Павел успокоява сърцата ни, но ни напомня, че като християни ние през цялото време раждаме плод и
че е възможно, даже след като сме станали християни, да предлагаме себе си   да служим на дявола  .  Даже
като християнин аз мога да избера погрешната страна в небесната битка.

Ключът за произвеждаме живот, а не смърт, е да предоставяме себе си на Бога. „Нито предоставяйте
телесните си части като инструменти на греха; а предоставяйте себе си на Бога, като хора, които са
оживели от смъртта.“ (ст. 13). „Не знаете ли, че на когото предоставяте себе си като послушни слуги,
вие сте слуги на онзи, на когото се подчинявате“  (ст. 16).  Както предавахте вашите телесни части за
слуги на нечистотата и на беззаконието; така сега предавайте частите си на праведността, водеща до
светостта.“ (ст. 19).

Ние сме склонни да мислим,  че предоставянето е  нещо пасивно, но в тези стихове постоянно се
повтаря „предоставяйте себе си.“  Може би една илюстрация би могла да ни помогне да видим активната
природа на  това предоставяне. Когато ангелът дошъл при Мария и й казал: „Ти ще родиш Месията,“ Мария
е разполагала с три варианти за отговор. Тя би могла да каже: „Аз няма да го родя“ и тогава тя нямаше да
роди бебето. Или би могла да каже: „Аз ще го родя с моята собствена сила,“  и тогава тя нямаше да роди
бебето Исус. Но тя имала и трета възможност, която тя избрала. Тя казала: „Ето Господнята слугиня пред
теб; нека ми бъде според твоите думи“ (Лука 1:38). Тя предоставила тялото си на Господа, за да бъде
утробата, от която щяло да се роди тялото на Месията и Той бил роден.

Вие и аз имаме възможността във всеки миг от живота си да предоставяме себе си на Господа, да
бъдем това, от което Той ще роди всичко, което е чудесно.  „Предоставяйте себе си“  (6:13) е „активна
пасивност.“  По  природата  си  хората  се  страхуват  от  това,  което  е  само  пасивно,  но  ние  трябва  да  се
страхуваме и от онова, което е само активно. Ние сме призовани към активна пасивност. Бог ще извърши
нашето освещение, но ние сме призовани да бъдем активни партньори в този процес, като предоставим себе
си на Него.

И когато правим това, ние ще открием възможността на истинския християнски живот, както сега,
така и във вечността, чрез Исус Христос нашия Господ.

Глава 10

Борбата на християнина с греха – част II – Рим. 7:1-25

През годините сред християните е имало обсъждане на въпроса „Към кого Павел е адресирал текста
на глава  Рим. 7“? Някои християни вярват (до различна степен), че безгрешното съвършенство може да
бъде постигнато в този живот, като последица от „втора работа на милостта“ или от „кръщение на Светия
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Дух,“ или  на някаква подобна терминология. Хората, които се придържат към такива вярвания очевидно
считат,  че  гл.7  не  се  отнася  за  християните,  защото  в  нея  Павел  казва  за  себе  си,  че  е  далече  от
съвършенството.

Със сигурност, ако знаем за кого е написал Павел тази глава, това би направило огромна разлика в
начинът,  по  който  ние  разбираме  и  прилагаме  на  практика  написаното  в  нея.  Дали  тя  е  написана  за
неспасеният човек или за християнина, или може би  и за двамата? В търсенето на отговор на този въпрос,
първото нещо, което трябва да отбележим, е мястото, където е поставена тази глава. Тя не е поставена в
частта за оправданието (1:18-4:25), а в частта, в която се говори за освещението (5:1—8:17). От мястото
където тя е поставена, е естествено да очакваме, че тя е предназначена основно за християнина. 

Обаче аз бих предположил, че окончателният отговор на този въпрос се намира в нещо, което видяхме
в  цялото  наше  изучаване  на  Римляни.  Видяхме,  че  принципите,  които  се  отнасят  за  оправданието,  се
отнасят и за освещението.  Няма три отделни спасения, а само едно. Според този по-всеобхватен контекст
трябва да очакваме на установим, че гл.7 не се отнася само за невярващият или само за вярващият, а и за
двамата. 

Твърдението,  че  гл.  7  се  отнася  както  за  вярващите,  така  и  за  невярващите,  се  подкрепя  и  от
сравнението на посланието на Павел в тази глава с посланието му в Галатяни, което както вече казахме, е до
известна степен аналогично на Римляни. В Галатяни Павел казва: „Защото плътта желае противното на
Духът; а Духът – противното на плътта; и те се противят едно на друго,  с цел вие да не можете да
правите това, което искате“ (Гал. 5:17 – мой превод). Както ще видим, точно същото нещо Павел казва и в
Рим.7:14-24. Всеки, който счита, че Рим.7 се отнася само за невярващият, трябва да обясни защо Павел е
казал точно същото нещо в Галатяни, където той пише на християните     в Галатия.

Следователно, ние трябва да допуснем, че принципите, които Павел ще обясни в гл.7, се отнасят както
за вярващите, така и за невярващите. Когато приех Христос като мой Спасител, аз бях роден отново. Аз
преминах от смъртта към живота. Има и едно бъдещо спасение, за което Павел ще говори в гл. 8, в която аз
ще намеря съвършенство. Но в сегашния живот аз не съм съвършен и битката продължава. Аз продължавам
да съм мислещо и морално същество. Аз съм призован да обичам Бога. Понякога аз наистина Го обичам, а
понякога  не  Го  обичам.  Следователно,  макар  че  доводът  на  Павел  в  гл.7  със  сигурност  се  отнася  за
невярващия, този довод се отнася и за мен, както и за всички вярващи хора.

Тъй като започваме нашето изучаване на гл. 7, нека да й позволим тя да говори на сърцата ни. В гл. 6
видяхме, че „считам,“ „царува“ и „предоставям“ бяха ключови думи. Ще установим, че от 7:1 до 8:17
ключовата дума е „закон.“

„Нима не знаете, братя (защото говоря на тези, които познават закона), че законът властва
над човека, само докато той е жив?“ (7:1 – мой превод).

Тук виждаме, че думата закон се среща два пъти, а освен това виждаме една ключова представа, която
открихме  в  гл.  4:  „...  само докато той  е  жив.“  Павел продължава  своето  сравнение  между живота  и
смъртта. Ако отбележите по някакъв начин тези две думи, както аз ги заградих с кръгче в моята Библия от
4:17 до 8:17, вие ще се изненадате колко много пъти те се появяват.

„Защото омъжената жена е обвързана чрез закона към своя съпруг само докато той е жив; но
ако съпругът умре, тя е освободена от брачния закон.“ (7:2 – мой превод).

Продължавайки с темата на закона за живота и смъртта, Павел казва, че според закона, съпругата е
длъжна да остава омъжена за нейния съпруг, само докато той е жив, но след като той умре, тя е свободна да
се омъжи отново.

„И така, ако докато нейният съпруг е жив, а тя се омъжи за друг мъж, тя ще бъде наречена
прелюбодейка; но ако съпругът й е умрял, тя е свободна от закона; така че тя не е прелюбодейка,
въпреки че се е омъжила за друг мъж.“ (7:3 – мой превод).

Павел пише на хора, които познават закона и неговите принуди, и ограничения. Сега той ще обрисува
едно впечатляващо приложение на тази проста илюстрация от брачния закон.

„Поради което,  братя мои,  вие  също умряхте  за  закона чрез  тялото на Христос;  с  цел  да
можете да ожените за друг, даже за Онзи, който е възкресен от смъртта, за да можем да раждаме
плод за Бога.“ (7:4 – мой превод).

Две неща се случиха, когато ние приехме Христос като наш Спасител: ние станахме мъртви за закона;
и станахме оженени за Христос. Преди да бяхме приели Христос като наш Спасител, законът имаше власт
над нас. Но когато приехме Христос, властта на закона над нас беше премахната – и то толкова окончателно,
както когато съпругът е умрял и сега съпругата му е свободна. 

Павел представя своята илюстрация само като логически пример. Овдовялата жена може да избере да
не  се  омъжва. Но  по  отношение  на  нашия  духовен  живот    не  съществува   такъв  неутрален  вариант  .
Единственият начин да бъдем освободени от робството на закона, е да бъдем „оженени за друг,“ т.е.  за
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Христос. Както видяхме в гл. 6, като християни и като човешки същества, ние винаги предоставяме себе
си на нещо. На нас   не ни е позволено   да бъдем неутрални  . По същият начин, единственият начин за нас да
бъдем свободни от закона, е да приемем Христос като наш Спасител и ако приемем Христос като наш
Спасител, ние фактически ставаме мъртви за закона.

А  кой  точно  е  този  Христос,  за  когото  ние  сме  оженвани?  Той  е  „Онзи,  който  е  възкресен  от
смъртта“ (7:4). Не трябва никога да привързваме ума си изключително към смъртта на Христос. Не трябва
никога да живеем изключително само в сянката на кръста. Исус е умрял веднъж завинаги и това е свършено.
Смъртта на Исус е много важна, но Той вече не е мъртъв. Когато приемем Христос като наш Спасител, ние
не се женим за умрелия Христос, ние сме женени за живия Христос. Ако невестата беше женена за мъртъв
мъж, тя не можеше да роди деца. Но ако е женена за жив мъж, тя може да роди деца. Ние сме женени за
живия Христос с цел „да можем да раждаме плод за Бога“ (7:4).

Приемайки Христос като наш Спасител, ние сме обединявани с Христос не в някакъв смътен или
непродуктивен смисъл; ние сме обединявани с възкресения и жив Христос и като невеста на този жив
Христос ние имаме висшият и чуден призив да раждаме плод за Бога. Христос е лозата, а ние сме филизите,
постоянно свързани с Него и раждаме плод. Ние трябва да сме като Мария, която предоставила себе си на
Бога и по този начин в активна пасивност, родила тялото на Месията от своето собствено тяло.   Така трябва  
да живеем и ние. 

Властта на закона над нас беше премахната, не само за да можем ние да бъдем освободени от закона,
а по този начин ние, бидейки присъединени към възкресения Христос, ние да раждаме плод за Бога.  Както
е казал Исус:  „Ако пребъдвате в Мен, вие ще раждате много плод“ (Йоан 15:1-17).  Ако невестата ще
трябва да роди четири деца, не е достатъчно тя да предостави себе си на младоженеца само в първата
брачна нощ. Тя трябва постоянно да му се предоставя с обич и това е начинът, чрез който децата се раждат в
семейството. Ние трябва да предоставяме себе си на Христос, не само в денят, когато Го приехме като наш
Спасител, но отново и отново, миг след миг. И когато правим това,   Той ще ражда плод чрез нас  . 

Мистиката на Изтока е доста популярна в наше време, но мистиката на християнството е далеч по-
възвишена. Мистиката на Изтока изисква да изгубваме личността си. Според митологията на хиндуизма,
когато бог Шива се влюбил в една смъртна жена, той я прегърнал и тя изчезнала.  Нищо такова няма в
християнството.  Когато станем християни, ние по никакъв начин не губим самоличността си.  Бог ни е
създал като разумни и морални същества и когато Той разкрива Своята истина пред нас, Той се отнася с нас
като към мислещи същества. Невестата, която е казала „Да“ на своя младоженец в денят на тяхната сватба,
продължава да казва „Да“ или „Не“ през целия им семеен живот и от нейните избори да казва „Да“ или
„Не,“ ще има или няма да има раждане на деца. По същият начин и ние, като разумни и морални същества,
притежаваме висшият призив да казваме „Да“ или „Не“ на Бога всеки ден от живота си. Ние имаме висшият
призив да предоставяме себе си с любов на Христос, когато Той произвежда плод чрез нас . Ето това е, което
в последната глава ние нарекохме „прославеното същество.“

Мистиката  на  християнството  се  основава  на  реалността  на  това,  което  теолозите  наричат  наше
„мистично единение“ с Христос. Бог Отец става наш Отец; вътре в нас живее Светия Дух; но, според Новия
Завет  има  мистично  единение  между  всеки  отделен  вярващ  и  Исус  Христос  –  не  някакво  мистично
единение,  което  смалява  нашата  собствена  личност,  а  точно  обратното.  Оставяйки  разумни  и  морални
същества с призив да обичаме Бога, ние, чиито вериги на закона бяха разкъсани, сега имаме висшия призив
да предоставяме себе  си  на Исус  Христос.  Когато ние  правим това,  Той произвежда Своя плод в  нас.
„Пребъдвате в Мен, вие ще раждате много плод.“

Просто не е възможно ние да раждаме този плод с нашата собствена сила. Вие си спомняте, че в 6:11
ни  беше  казано  ние  да  „считаме“  себе  си  за  мъртви  към  греха.  След  това  в  6:13  ни  беше  казано  да
„предоставяме“ себе си като инструменти на праведността на Бога. Не може да бъде дадено по-прекрасно
описание на любовта на невестата,  която предоставя себе си на младоженеца, от описанието на думата
„предоставя.“Няма  по-изящна  дума  от  думата  „предоставя,“  която  би  могла  да  бъде  използвана  за
описанието на Мария, която предоставила себе си на работата на Духът, с цел Той да произведе Месията в
нея.  Това е пасивна активност. Павел казва: „Предоставяйте себе си.“ На кого? Предоставяйте себе си на
Онзи, за когото вие сте се оженили – на възкресеният  и жив Христос.

„Защото  когато  бяхме  в  плът,  греховните  подбуди,  които  бяха  възбуждани  чрез  закона,
действаха в нашите телесни части, за да раждат плод на смъртта.“ (7:5 – мой превод).

Думата, която тук е преведена като „подбуди“ е по-добре да бъде преведена като „страсти.“ Преди да
бяхме  станали  християни,  „страстите  на  греха,  които  бяха  възбуждани  чрез  закона,“  раждаха  плод  на
смъртта.“ „Заплатата на греха е смърт.“ Преди да бяхме спасени, самият закон произвеждаше смърт.
(Коментар: Някой може да запита: „А какъв е този любящ Бог, който ни дава закон, който ни убива?“ Но целта на закона е само
една: „Да ни покаже, че ние сме греховни създания и поради това умираме, осъдени заради нашите грехове от справедливия Бог,
който е морален и не може да направи компромис.  Законът има за цел да ни покаже, че се нуждаем от Спасител.  Самото
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задаване на този въпрос е опит да се прехвърли вината от „болната глава на здравата.“ Ние сме тези, които извършваме това,
което се наказва със смърт, а после обвиняваме съдията, че отсъжда справедливо. Д.Пр.)

„Но сега ние бяхме освободени от закона, като станахме мъртви относно закона, където бяхме
държани; за да служим в нов дух, а не в старата буква на закона.“ (7:6 – мой превод).

След като бяхме освободени от закона и от смъртта, която той произвежда,  сега ние не само просто
трябва да бъдем свободни, а трябва да служим. Как правим това? Чрез посредничеството на Светия Дух и
по такъв начин опознаваме силата на Христос. Ние не сме спасявани само за да бъдем спасени и не, за да
бъдем по някакъв начин неутрални. Ние сме спасявани с цел да станем едно с Христос и   Той да може да  
ражда плод чрез нас. (Коментар: Това означава, че плодът, който се ражда чрез нас не е наш, а е на Христос и ние не трябва

да считаме, че този плод е наш. Цялата слава трябва да отива при Господа, а ние сме само скромни и незначителни слуги. Д.Пр. )
Ние сме спасявани за да служим, „не в старата буква на закона,“ а „в нов дух.“

Ако ще раждаме плод, ние не можем да правим това по стария начин. Както виждаме отново и отново,
принципът остава верен както преди, така и след като бяхме спасени: ние не можем да се спасим чрез
спазването на изискванията на закона; и като християни, след като бяхме спасени, ние не можем да раждаме
плод да Бога   просто като спазваме закона  . Даже след като сме станали християни, ние не можем да раждаме
плод за Бога в нашата собствена сила, а само „чрез Исус Христос нашия Господ.“

Твърде  често  ние  създаваме  в  новите  християни  впечатлението,  че  те  могат  автоматично  да
демонстрират християнски характер. Ако самостоятелно се опитваме да формираме християнски характер,
ние никога няма да успеем. След като сме станали християни, за нас е невъзможно да спазваме изискването
на закона със собствената си сила, така както не е възможно да се спасим чрез спазването на закона. Все
едно, че малка лозова клонка, която е отрязана от лозата, може да каже: „Аз съм клонката и мога да родя
плод.“ Такова нещо просто никога не се случва. Малката клонка трябва да бъде свързана с лозата. 

Подобно на това е младоженката да каже: „Сега аз съм оженена и мога да имам деца“  и после да
тръгне по свой собствен път, без своя съпруг. Не може да има раждане, ако младоженката не предостави
себе си на младоженеца. Когато тя предостави себе си на младоженеца, от двамата може да се роди дете. И
тук Павел казва точно това. Ако нашият начин на мислене е: „Сега, когато съм християнин, аз мога да спазя
закона,“ ние сме обречени на жалък провал.

„Тогава какво да кажем? Дали законът е грях?“ (7:7а – мой превод).
Павел е знаел, че този въпрос ще бъде задаван сред вярващите в Рим, а ние го чуваме да се задава и

днес. Има хора, които проповядват, че след като сме приели Христос като наш Спасител, ние вече нямаме
нищо общо със закона.  Но Павел не казва това. Законът има своето място. Законът не е лош; законът е
добър, но е на своето място. Павел подробно обяснява това в Галатяни. Например, той пита: „След като
започнахте с Духа, сега чрез плътта ли ставате съвършени?“ (Гал. 3:3 – мой превод). Иначе казано: „Сега
вие  чрез  вашите  собствени  човешки  усилия  да  спазвате  закона  ли  се  усъвършенствате?“  Отговорът
очевидно е „не.“ Вие не можете да бъдете спасени по този начин, както и като християни вие не можете да
живеете по този начин. Не е проява на уважение към възкресения Христос, който чака търпеливо да бъде
нашия младоженец, ние да се опитваме да произвеждаме плод самостоятелно, без Него.

„Тогава какво да кажем? Дали законът е грях? В никакъв случай! Не, аз не бих познал греха,
освен чрез закона; защото не бих познал похотта, ако законът не беше казал: „Не пожелавай“ (7:7 –
мой превод)

Очевидно Павел говори за живота си преди да да повярва в Христос. Той казва: „Аз никога нямаше да
знам,  че  съм грешник,  ако  го  нямаше законът.  Всъщност гръцките думи за  „похот“  и  за  „пожелаване“
произлизат от един и същи корен, и двете могат да бъдат преведени като „пожелаване.“ Интересно е, че
давайки този пример от собствения си живот,  Павел цитира една от Десетте Заповеди, която се занимава
изключително с вътрешната проява на греха. Точно тези Десет Заповеди са показали на Павел, че той е бил
грешник. Възможно е да се самоизмамваме и да считаме, че спазваме изискванията на първите 9 заповеди,
защото можем да ги считаме като изцяло външни и видими прояви. Разбира се, нито една от тях не е изцяло
външна, както Исус ясно показал, но ние погрешно можем да си мислим за тях по  този начин. Но има една
от Десетте Заповеди, която по никакъв начин не е външна проява. Тя е изцяло вътрешна:  „Не пожелавай!“

В юдейската религия, до нивото до което тя била развита по времето на Христос, е имало постоянна
склонност да се създават външно видими индивидуални закони и така те да бъдат правени достижими за
спазване. Но е имало една заповед, която Павел е знаел, че той не можел да спазва и това е била заповедта
„Не пожелавай!“ Когато размишлявал за тази заповед, той разбрал, че е грешен човек, който се нуждае от
спасение. 

Законът е полезен като учител,  за да ни отведе до Христос  (Гал.  3:24).  Обаче,  ако се опитаме да
живеем в собствената ни сила и да изпълняваме изискванията на Законът, ние не сме разбрали целия смисъл
на Закона. Той е добър, когато действа продължително време, защото той ни разкрива нашата греховност и
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че се нуждаем от спасение. Но когато той действа кратко време, тази ново самоосъзнаване може да бъде
много неприятно преживяване.

„Но грехът, възползвайки се от заповедта,  произведе в  мен всякакво пожелание.  Защото без
закона, грехът е мъртъв. Защото, някога аз бях жив без закона, но когато заповедта дойде, грехът
оживя,  а  аз  умрях.  И заповедта,  която беше предопределена за  живот,  аз  установих,  че  беше за
смърт. Защото грехът, възползвайки се от заповедта, ме измами и чрез нея ме уби. Поради което,
законът е свят и заповедта е свята, справедлива и добра.“ (7:8-12 – мой превод)

Законът е добър, защото той ни показва колко далече се намираме ние от съвършенството и добротата.
Но точно защото той ни показва колко несъвършени и греховни сме ние, когато ние гледаме сериозно на
закона,  ние повече не можем искрено да считаме себе си,  че  в основата си сме добри. В този смисъл,
законът ни „убива“ (ст. 11). Вие ще си спомните, че Исус е казал, че Той е дошъл не да спаси праведните,   а  
да  спаси грешните хора (Мат.  9:13),  т.е.  само тези,  които осъзнават,  че  те  са  грешници и ще реагират
положително на Неговата оферта за спасение. Тук Павел казва нещо аналогично на това. Той не казва, че
някога е имало време, когато той не е извършвал грях. Точно обратното, Павел казва, че когато започнал да
гледа на себе си в светлината на закона, той придобил ново разбиране за това какъв всъщност е бил самия
той.  В  този  смисъл,  законът  убил  Павел  и  ще  убие  всеки  човек,  който  се  подложи  на  сериозно
самоизследване. Законът е учител, който ни отвежда при Христос.

Когато разглеждаме себе си в  светлината  на  закона,  ние  сме  убивани от  осъзнаването на  нашата
греховност и по този начин сме готови да чуем евангелието. (Коментар: Само човекът, който осъзнава, че потъва и
се дави, вика за помощ и търси спасител. Следователно“убиването,“ причинявано от закона, е добро нещо и всъщност е първата
стъпка към възможността този човек да бъде спасен. Преди това „убиване“ той не счита, че има нужда от Христос и от
евангелието и по този начин накрая загива. Д.Пр)

„Тогава дали това, което е добро, изработи смърт за мен? Съвсем не! Но грехът, който законът
изяви, че е грях, изработи смърт в мен чрез това, което е добро; така че грехът, чрез заповедта, можа
да стане много по-греховен.“ (7:13 – мой превод)

Законът е даден, с цел грехът да може да бъде „изявен, че е грях“ и той да може да бъде видян, че е
„много по-греховен.“ Точно чрез закона човек започва да осъзнава своята вина и следователно – нуждата си
от  Спасител.  И  разбира  се,  даже  като  християни,  ние  постоянно  имаме  нужда  да  виждаме  нашата
греховност и нашата нужда от Божията милост. Десетте Заповеди са ни дадени с цел. Със същата цел са ни
дадени заповедите в Новия Завет. Със същата цел ни е дадена Проповедта на Планината. Грешка е, ако
християни, който вярва в Библията, прочете многото заповеди в нея и после просто да се отиде у дома и си
легне  да  спи.  Да  се  намираме  под  милостта  не  означава,  че  имаме  позволение  да  бъдем  небрежни  и
безразлични. 

Когато аз чета великото морално учение на Христос, то трябва да ме накара да падна на колене, когато
осъзная всичките случаи, когато съм бил слушател, а не изпълнител на Неговото Слово (Мат. 7:24-29). Аз
трябва  постоянно да  отнасям моите пропуски и грешки под покривалото на кръвта  на  Христос.  Аз се
нуждая от свежо очистването и от прошка. Трябва да се връщам обратно при ръцете на моя младоженец, с
цел Той да ражда плод в мен.

Нека още веднъж да си припомним какво научихме в гл. 6:  Възможно е християнинът да е роб на
дявола, да предоставя себе си като оръжие в ръцете на дявола в неговата битка против Бога . За да избегнем
правенето  на  това,  ние  трябва  да  позволим  на  закона  да  говори  в  сърцата  ни.  Това  е  отдалечено  на
разстояние  15000  км  от  всяка  представа  за  безгрешно  съвършенство.  Когато  чета  Десетте  Заповеди  и
Проповедта на Планината, като християнин това трябва да ме кара да падна отново на колене и да изисквам
да бъда почистен от кръвта на Христос, да бъда опростен и да кажа благодаря за свършената работа на
Христос. И аз не трябва да спирам там. Образно казано, това е само входното антре. След като съм накаран
да коленича чрез това свежо осъзнаване на моя грях, аз трябва отново да предоставя себе си на Спасителя.,
за да може Той да изпълни в мен изискванията на закона. 

Грехът е показван, че наистина е греховен, всеки път когато аз истински разбирам закона, независимо
дали това се случва, когато за пръв път се обърнах към Христос с молба за оправдаване или по-късно в моя
християнски живот. Ние, вярващите в Библията християни, които вярваме, че сме били опростени и имаме
гаранцията за вечния живот, можем да станем корави и безчувствени към греха. Ние се нуждаем да бъдем
постоянно поддържани да сме наясно с ужасния факт за природата на греха. Трябва да разбираме, че когато
извършваме грях като християни, ние получаваме заплата за греха, която е смърт. Това не означава, че ние
отново  ще  бъдем  изгубени,    но  ние  започваме  да  произвеждаме  смърт  за  всички  хора  около  нас  .  Ние
постоянно се  нуждаем, чрез внимателното съзнание и чрез работата на Светия Дух, от напомнянето за
ужаса на греха.

Ние  можем  да  подчертаваме  много  безвъзвратността  на  спасението,  което  е  толкова  чудесно  и
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красиво, че забравяме, че спасението е течащ поток, който включва един постоянен процес на освещаване –
процес, който не е автоматичен, а включва ясни избори от наша страна. Когато изучавам Десетте Заповеди и
Проповедта на Планината, когато разглеждам заповедите на Павел и разглеждам примерите от живота на
Христос, греховността на греха ще стане очевидна, ако аз съм чувствителен и позволявам на Светия Дух да
ми говори.  Аз ще избягам при пролятата кръв и ще поискам Бог да ме изчисти в този момент и да се
предоставя отново на Христос. Тогава и само тогава идва чудното обещание в ст. 4, че чрез моята женитба с
Христос, Той ще „роди плод за Бога“ чрез мен.

„Защото знам, че законът е духовен; а аз съм плътски, продаден под греха.“  (7:14 – мой превод)
Законът е духовен. Той има добра цел. Аз съм освобождаван от закона, когато приема Исус като мой

Спасител, в смисъл, че законът повече не ме обвързва (7:1-4).  Аз повече не съм осъждан от закона. Но
въпреки това, законът поставя пред мен характерът на Бога. Законът поставя пред мен какво означава да
обичам Бога. И когато гледам към закона, аз разбирам че „аз съм плътски, продаден под греха.“ Проблемът
не е в закона. Проблемът е в мен.

Започвайки със ст. 15, Павел описва своята собствена съществуваща борба с греха, даже след като той
станал християнин.

„Защото аз не позволявам това, което правя; защото не правя това което искам; а правя това,
което мразя.“ (7:15 – мой превод)

Думата,  която е преведена като „позволявам“,  всъщност е „знам.“ „Защото аз не  знам това,  което
правя.“ Иначе казано: „Аз не разбирам защо правя нещата, които правя.“ (Коментар: Когато умирал на кръста

Исус казал: „Отче, прости им, защото те не знаят какво правят.“ (Лука 23:34) Д.Пр.)
„Ако обаче върша това, което не искам, аз съм съгласен със закона, че той е добър.“ (7:16 – мой

превод)
Павел попитал: „Дали законът е грях?“ (7:7) и показал, че всъщност законът е добър, особено в това,

че той ни показва нашата греховност и поради това – нашата нужда от Христос. Сега Павел казва същото
нещо, разгледано от един малко по-различен ъгъл: Когато Павел прави нещо нередно и после разбира, че
това нещо е нередно, той всъщност признава, че има нужда от някакъв закон.  Както вече видяхме, даже
най-безочливия материалист и най-откровеният атеист извършват определени морални оценки на другите
хора, а после самите те извършват грях, с който нарушават същите морални принципи – и те знаят много
добре, че правят това (2:1).

Те знаят, че изнасилват собствената си съвест. Те знаят, че би трябвало да постъпват по-добре. Сега, в
7:16 Павел казва, че самото разбиране, че би трябвало да  постъпваме по-добре ни показва, че законът е
добър и че ние имаме нужда от него – даже когато той ни осъжда. Човекът е мислещо и морално същество.
Никой човек не може да живее, все едно че светът е напълно лишен от морал. Има хора, които се опитват да
живеят  по  този  начин,  но  в  края  на  краищата  всеки  човек  трябва  да  притежава  някакъв  вид  морален
стандарт. 

Иначе казано, в ст.16 Павел твърди: „Даже ако човек иска да каже, че законът е зло, самият факт, че
той заслужава да прави по-добро показва, че законът е добър.“ Даже невярващият знае, че той не трябва да
пожелава.  Самият факт,  че  той знае това и самият факт,  че  законът казва  „Не пожелавай!“ показва,  че
законът е  добър.  Даже тези хора,  които днес  се  опитват  да отрекат всички морални закони,  считат,  че
саможертвата е морална добродетел. Когато някои признае, че нещо е морална добродетел, той признава, че
ние имаме нужда от абсолютни морални стандарти. Той признава, че законът е добър. Един човек, който
отхвърля Библията, наскоро ми каза: „Това, което трябва да правим, е да показваме на хората усещането за
обич.“ Всеки човек има вътре в себе си това усещане, че има някои неща, които той просто е длъжен да
прави.  И  със  сигурност  това  усещане  го  осъжда,  защото  той  знае,  че  не  живее  според  своя  собствен
стандарт. Хората могат да говорят за саможертва, но бих желал да живея в техния дом няколко дни и да видя
какви всъщност са техните саможертви! Никой не може съвършено да живее според изискванията на своите
собствени  стандарти.  Нашите  собствени  стандарти  ни  осъждат  толкова  сигурно,  колкото  ни  осъжда  и
законът.

Павел продължава да описва своята собствена борба с греха:
„Ако обаче върша това,  което не искам...Тогава сега,  вече не аз върша това, а грехът, който

живее в мен.“ (7:16a, 17 – мой превод)
Павел  не  гледа  повърхностно  на  греха,  все  едно  казва:  „Е,  добре,  като  християнин  аз  мога  да

извършвам грях и това всъщност не е важно, защото не аз съм този, който прави това.“ Павел изобщо не
казва нищо подобно. Точно обратното, той казва: „Когато аз постоянно правя тези неща,   които не искам да  
правя  , аз просто съм роб  .“ Когато извършваме грях, ние ставаме отделени от Бога и от самите себе си,
поради което, заедно с Павел ние все едно казваме: „Не аз съм този, който прави това! Аз съм просто роб на
греха.“ Човек, който е в положение на нервен срив ще изглежда изцяло отделен от себе си и всеки от нас
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понякога се е чувствал по този начин, особено в областта на желанието ни да бъдем добри. Даже най-
неморалните хора имат желания да вършат добри морални неща и когато установят, че са неспособни да
живеят според тези добри морални желания, подобно на Павел, те се чувстват отделени от себе си и че са
роби на греха. „Вече не аз върша това, а грехът, който живее в мен.“ 

Продължавайки нататък, Павел продължава да развива тази тема:
„Защото зная, че в мен, т.е. в плътта ми, не живее доброто.“  (7:18a)
Вътре в себе си всички хора имат добри морални желания. Всички те иска т да правят добри неща за

другите хора. Всички те искат по-добър свят.  Но въпреки това, противно на техните добри желания, те
установяват, че са поробени от греха. Когато Адам извършил грях, той не престанал да бъде това морално и
мислещо създание на Бога, което Бог го е направил да бъде.  (Коментар:  Да се запитаме: „Как учените, които
вярват,  че  човекът  е  произлязъл  от  маймуната,  ще  обяснят  наличието  на  съзнание,  на  морал,  на  разум  и  на  творчески
способности в хората, които не се срещат в животните? Как е станало това?“ Жалки напъни на нищожните хора да си
обяснят неща, които са извън нашите човешки възможности! Много по-лесно е да се проследява развитието на човешкия череп
през вековете, а много по-трудно е да се види какво има вътре в този череп. Д.Пр.) Той продължил да бъде морално и
мислещо създание. Това е така, защото човекът наистина има съзнание, че той е осъден, защото, когато той
дава морални оценки на другите хора според собствените си морални стандарти,  самият той не живее
според тези стандарти (2:1).  Бог записва тези морални стандарти на всеки човек и ги съхранява, за да го
съди в Съдният ден въз основата и на тях.  Когато хората имат добри желания, но самите те не ги прилагат
безгрешно в живота си,   те са осъдени  .

„Защото зная, че в мен, т.е. в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за добро аз имам,
но не намирам как да върша това, което е добро.“ (7:18 – мой превод)

Забележете отново местоименията „аз,“ „мен“ и „ми“ - това е самият Павел, който има тази борба.
Невярващите имат тази борба, но я имаме и ние, които сме християни. Павел иска да върши това, което е
правилно, но му се изплъзва „как да го прави.“

„Защото не върша доброто, което желая, а върша злото, което не желая. Но ако аз върша това,
което не желая, тогава вече не аз го върша, а грехът, който живее вътре в мен.“ (7:19-20 – мой превод)

Тук отново виждаме Павел, робът на греха. Това е конфликтът, който всеки от нас знае много добре –
конфликтът между идеалът   и реалността - такива какви всъщност сме ние  .

„И тогава намирам закон, че когато аз желая да правя добро, злото е с мен.“ (7:21 – мой превод)
В този конкретен стих думата „закон“ не означава Законът на Моисей, а  само житейски принцип,

подобен на закона на природата – нещо, което е валидно за всички хора.  Още откакто Адам извършил
първия грях, такива грешници сме ние, всичките хора.

„Защото аз се наслаждавам на Божия закон вътре в себе си; но виждам друг закон в моите
членове, който воюва против закона на ума ми и ме завежда в робство на закона на греха, който е в
членовете ми.“ (7:22-23 – мой превод)

Борбата на Павел против греха му е дала разделена самоличност. От една страна той се „наслаждава“
в  Божия закон,  но  от  друга  страна  има  „друг  закон  в  моите  членове,“  който  постоянно воюва  против
насладата  му  в  Божия  закон.  Чрез  Христос  ние  станахме  оправдани  пред  Бога.  Неговото  Слово  ни
информира,  призовава,  поправя и окуражава.  Но въпреки това,  в  нашето тяло ние все още сме част от
греховния  свят.  От  юридическа  гледна  точка  нашият  проблем  за  вината  пред  Бога  беше  решен,  но
фактически ние все още очакваме цялостното освобождение,  което ще стане наше, чак когато Христос
дойде отново.  До тогава, нашата борба с греха продължава. Това наистина е „робство“ на греха и Павел
бленува за освобождение.

„О, колко окаян човек съм аз!  Кой ще ме  освободи от тялото на тази смърт?“  (7:24  – мой
превод)

Нашият проблем с греха не е само някакъв теоретичен проблем и езикът, използван от Павел в този
стих ни отвежда до физическото ниво, тук в пространството и времето на историята на света, в която ние
живеем: „Кой ще ме освободи от тялото на тази смърт?“

Сега Павел ще отговори на този въпрос с думи, които отсега нататък трябва да ви звучат познато:
„Благодаря на Бога чрез Исус Христос нашия Господ.  И така, самият аз с ума си служа на

Божия закон, а с плътта си – на закона на греха.“ (7:25 – мой превод)
Според Павел, отговорът може да бъде намерен само чрез Исус Христос нашия Господ. Само законът

не  е достатъчен. Трябва да има предоставяне на силата на Христос. Павел се връща обратно към това, което
е казал в 6:11: „По същият начин и вие считайте себе си за наистина мъртви за греха, а живи за Бога чрез
Исус Христос нашия Господ.“ И отново в 6:23:  „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е
вечен живот чрез Исус Христос нашия Господ.“ Както видяхме, този стих се отнася по специален начин
към онова време в миналото, когато ние за пръв път повярвахме в Христос. Този стих се отнася за нас и

82



83

сега, когато сме посред битката, в реалността на ежедневния ни живот като християни. Този стих се отнася
не само когато градим своите кули от слонова кост или сме на Библейска конференция, но се отнася и за
мен, когато вървя по тъмните улици на Лозана. „О, колко окаян човек съм аз!“, но после: „Благодаря на Бога
чрез Исус Христос нашия Господ.“

Докато вървяхме след Павел в тази гл. 7, ние видяхме, че той се бори със същите проблеми, с които и
ние ежедневно се борим. Картината, която рисува той със сигурност   не е   картина на възможното безгрешно  
съвършенство.,  но  пък  не  е  и  картина  на  безнадеждно  поражение.  Защото  ние,  като  Павел,  можем да
„благодарим на Бога чрез Исус Христос нашия Господ“ - за оправданието ни, което е веднъж завинаги, но и
за поредицата от моменти, в които се стремим към освещението.

Ние се нуждаем от силата на Христос за нашия живот, независимо дали е за оправдание или е за
освещение. А единствено възможният начин да имаме тази сила е чрез Исус Христос и посредничеството,
чрез което придобиваме тази сила - е живеенето в нас на Светия Дух.

Тук не би трябвало да има прекъсване на главата след 7:25,  защото мисълта продължава и след това.
Когато  отидем  при  гл.  8  ние  ще  установим,  че  ние  сме  запознавани  с  пламтящият  път,  водещ  до
посредничеството на Светия Дух, който е контактната точка между нас и силата на възкресеният Христос.

Глава 11

 Живот в Светия Дух – Рим. 8:1-17

Докато разглеждаме първите 17 стиха от Рим. 8, ние трябва да помним, че това е заключението на
учението на Павел за освещаването, което започна с 5:1. По време на нашето изучаване на Римляни, и по-
специално – на гл. 6 и 7, ние видяхме, че законът не е достатъчен, за да ни спаси, нито е достатъчен, за да
ни поддържа, след като бяхме спасени. Както преди, така и след като станахме християни, ние се нуждаем
от силата на Христос чрез посредничеството на Светия Дух, който живее вътре в нас. В гл. 8 Павел ни
запознава със Светия Дух, специално като представител на силата на Христос в нашия живот. 

Глава 7 показа, че самият закон не е лош, а е добър (7:14). Законът е добър, защото той ни показва,   че  
ние сме лоши. И понеже ние сме такива, каквито сме, даже след като сме приели Христос, не е достатъчно
само да се опитваме в собствената си сила да спазваме закона. Затова ние установихме, че ключът към
съгласието между казаното в тези глави за освещаването е думата „чрез.“

„Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот чрез Исус Христос нашия
Господ.“(6:23) Преди този стих ние прочетохме: „По същият начин и вие считайте себе си за наистина
мъртви за греха,  а  живи за Бога чрез Исус Христос нашия Господ.“ (6:11).  А после,  гл.  7 завършва с
великото възклицание на Павел: „О, колко окаян човек съм аз! Кой ще ме освободи от тялото на тази
смърт? Благодаря на Бога чрез Исус Христос нашия Господ.“ (7:24-25).

Можем да обобщим тези стихове доста лесно: Ние можем да живеем християнски живот   единствено  
чрез силата на Исус Христос. Ние се нуждаем от силата на възкресения Христос (7:4). Той не е умрелият
Христос.  Той е  живият,  възнесен на небето и прославен Христос и единствено чрез Неговата сила ние
можем да живеем християнския живот. „Благодаря на Бога чрез Исус Христос нашия Господ.“

Но какво означава всичко това? Когато Павел казва: „Благодаря на Бога чрез Исус Христос нашия
Господ,“  дали ние само си представяме Христос по някакъв начин или се опитваме да следваме Неговия
пример? Не, има нещо много по-дълбоко отколкото това, защото силата на Христос е наша да я използваме
чрез посредничеството на живеещият вътре в нас Свети Дух, трета личност от Троицата. Както видяхме,
това е истинският християнски мистицизъм. В гл. 6 ние научихме, че трябва да умираме за себе си и после  ,  
чрез вяра, трябва да живеем този сегашен живот така, все едно, че вече сме били възкресени от смъртта. 

Това е мистицизъм от най-високо ниво. Той не отрича реалността на сегашният видим свят. Той не
счита  като  хиндуизма,  че  историята  е  само  Божие  съновидение.  Нито  пък  прилича  на  някакъв  вид
монашество, което признава реалността на сегашния свят, но намира в него много малко стойностни неща.
За разлика от тези така наречени мистицизми, истинският християнки мистицизъм означава, че вътре в този
сегашен  свят,  живеейки  в  реалния  свят,    аз  имам  свят  призив  да  бъда  „прославеното  същество  .“  Това
означава, че чрез вяра, аз трябва да умра за всички неща, както добри, така и лоши, и после да взема моето
възкресено тяло,   все едно че вече съм бил възкресен физически от смъртта,   да се върна в този сегашен свят,  
за да служа в силата на живеещия вътре в мен Дух.

Глава 7 е изградена върху тази обща представа. Аз трябва да бъда посветен на Христос като мой
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младоженец.  Трябва да позволявам на този прославен и жив Христос да ражда плодът за Бога чрез мен.
Когато мислим за превръщането ни в прославено същество, ние можем да си го представяме, че това става
на три стъпки. 

Първата стъпка, с която се занимахме в гл. 6, включва в себе си да си представяме, че ние, подобно на
Павел,  сме отишли на „третото небе,“  на небето,  където е Бог.  Ако,  след като сме видели чистотата,
красотата и чудото на небето, ние трябва да се върнем обратно в този свят, колко жалък ще ни се струва той
при сравнението с небето?

Втората стъпка, която ще обсъдим, докато разглеждаме  гл. 7, отива доста по-далече от тази първа
стъпка. В нея ние не само си представяме това, за което говорихме, а наистина трябва да искаме да умрем за
всички неща, даже за нещата, които сами за себе си изглеждат, че са добри, с цел да можем да живеем за
Бога и в общение с Него, после да направим крачка назад, все едно че сме с възкресени тела в този сегашен
свят във времето, пространството и историята. 

До  известна  степен  ние  вече  обсъдихме  третата  стъпка в  натрупването  на  опит в  реалността  на
живота като прославено същество:  Ние трябва задължително да разберем,    че не трябва да правим това в  
нашата собствена сила.  Глава 7 се  занимава с  това,  като казва,  че  Христос е  младоженецът,  а ние сме
поканени да бъдем Неговата невеста  (7:4).  Силата на работата на възкресения Христос е тази, която ражда
плод в нас. Сега, в гл. 8 ние ще установим, че посредничеството чрез което може да се случи това  е Светия
Дух, който живее вътре в нас. Това е начинът, чрез който ние ставаме прославено същество - „ чрез Исус
Христос нашия Господ“ (6:11, 23; 7:25) и това се случва „чрез Духа“ (8:13).

Може би си спомняте великата апостолска благословия:  „Благодатта на Господ Исус Христос и
обичта на Бога,  и  общението на Святия Дух да бъде  с  всички вас.“  (2  Кор.13:14).  Твърде  често тази
благословия е нещо, което просто се издърдорва като точка в края на църковната служба и се съобщава, че е
време са станем и да си отидем у дома. Но това изказване е пълно с огромно съдържание и винаги трябва да
бъде  казвано   с  дълбоко  преклонение:  „Благодатта  на  Господ  Исус  Христос  и  обичта  на  Бога,  и
общението на Святия Дух.“ На френски език превода е: „съобщителната връзка на Светия Дух.“

Винаги трябва да има обмен на информация между Светия Дух и всеки християнин в сегашния живот
и тук смисълът е, че този обмен на информация със Светия Дух се отнася за общуване на християнина с
цялата Троица.  В известен смисъл Светия Дух е  представителят на Троицата при общуването й с  нас,
хората. Ако трябва да живея в този сегашен живот според моя висш призив като християнин, аз се нуждая
от сила, която е по-голяма от моята собствена сила. Нуждая се от силата на Христос.

Как тази сила на Христос може да стане моя?  Не е достатъчно само да си представя, че аз имам тази
сила.  Не е даже достатъчно да съм направил втората крачка и са съм счел себе си, че съм мъртъв за греха и
че  съм  жив  за  Христос.  Задължително  трябва  да  има  общуване  на  силата  на  Христос  с  мен  чрез
посредничеството на Святия Дух, който живее вътре в мен. Ще използвам пламтящият израз на Павел в 6:2:
„В никакъв случай!“  за да кажа, че ние не трябва да говорим за тези неща като за хладни теологични
истини. Тук има дълбок призив към цялата ни личност – към волята, ума и чувствата ни.  

Чрез посредничеството на Святия Дух има контактна точка на цялата Троица и на цялата човешка
личност. Като морални и мислещи същества, които разсъждават, действат и чувстват, ние трябва да трупаме
житейски опит за реалността на живеенето на Святия Дух в нашите мисли, в нашите действия и в нашите
емоции. Святия Дух живее вътре в нас и Той е личност. Той е съобщителната линия на контакта, Той е
средството за осъществяването на обмена на информация между цялата Троица и цялата човешка личност.

Изразът  „чрез Исус Христос нашия Господ“ сега започва да придобива  истинския си смисъл.  Не
усещате ли     колко далече е това от сегашната теологична тенденция за превръщането на всички неща в  
чисти абстракции и идеи?  Вие виждате колко далече е това от новата трансцедентална философия, която
работи само с митове и неща, които не са потвърдени от историята. Вътре в нас живее Светия Дух. Той е
представителят на нашата връзка с Бога в сегашното историческо време и пространство. 

„Къде е вашия християнски характер?“ Ние трябва безцеремонно да отказваме да отговорим на този
въпрос. Нашата сила като християни не е в нашия християнски характер. Тя е в силата на Исус Христос,
Който беше разпънат на кръста, Който е възкресен, Който е възнесен на небето, Който е прославен и е
живият Христос. И как трябва да се държим за тази сила? Трябва ли само да си мислим за нея? Не! В нас
живее Святия Дух и Той е представителят на цялата Троица.

Така както го описва Павел, чрез живеенето на Святия Дух вътре в нас, нашата връзка с Христос се
превръща в славна реалност:  „Поради което, братя мои, вие също умряхте за закона чрез тялото на
Христос; с цел да можете да ожените за друг, даже за Онзи, който е възкресен от смъртта, за да
можем да раждаме плод за Бога“ (7:4).  Духът,  който живее вътре в нас,  е  нашата точка на контакт с
възкресения Христос. Павел ни е показал, че се нуждаем от тази сила на Христос, чрез която ние можем да
раждаме плод за Бога. Сега, в гл 8 той ни запознава с посредникът, живеещият в нас Свят Дух.
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Непосредствено преди възнесението Си, Исус казал: „Цялата власт е дадена на Мен, на небето и на
земята“ (Мат. 28:18 – мой превод). Той също е казал: „Вие ще приемете сила, след като Святия Дух дойде
върху  вас“  (Деян.1:8  –  мой  превод).  На  нас  ни  е  обещана  силата  на  възкресения  Христос,  чрез
посредничеството на Святия Дух. На църквата било казано да чака идването на Святия Дух (Деян.1:8),
защото това щяло да бъде средството за тяхното общуване със силата на възкресения Христос. Тази сила не
е нещо, което се намира вътре в нас. На Петдесятница църквата не е станала велика вътре в себе си. Никой
от нейните членове     и  сега не става по някакъв начин специален в себе си  .  Силата винаги е силата на
възкресения Христос. Приемайки Христос като мой Спасител, аз съм канен миг след миг да се ползвам от
Неговата сила. Тъй като мога да вярвам, че на Голгота Христос е победил тъмнината на смъртта, за да спаси
душата ми и един ден ще отвори небесните врати и ще ме приеме там, сега аз съм поканен миг след миг,
чрез вяра, да познавам Неговата възкресена сила в моя сегашен живот.

Тази глава 8, която се занимава много конкретно със Светия Дух,  освен това е мястото, в което се
казва много ясно  ,   че ние все още не сме съвършени  . Денят на окончателното спасение е все още в бъдещето,
но това не променя факта,  че ние сме призовани чрез вяра,  в  сегашния живот,  да да се възползваме в
сегашната реалност от силата на разпънатият на кръста, възкресен и победоносен Спасител. Закон, живот и
смърт са ключовите думи в тази глава на освещението. В гл. 8 Павел ще продължи да подчертава всичките
тези ключови думи.

„Следователно, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които вървят не
след плътта, а след Духа. Защото законът на Духа на живота в Христос Исус ме освободи от закона
на греха и на смъртта.“ (8:1-2 – мой превод)

Ако сме приели Христос като наш Спасител,   ние никога няма да бъдем заплашени от перспективата  
на вечното осъждане. Този първи стих от гл. 8 трябва да ни напомня за първия стих на гл. 5, в който Павел
ни въвежда в тази част, посветена на освещението: „Понеже бяхме оправдани посредством вяра, ние имаме
мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.“ Той наистина казва същото тук, в 8:1 и той ще се върне при
тази велика тема в ст. 18-39: Вечният живот е вечен. Вечният живот е завинаги. Ако сме приели Исус като
наш Спасител, нашето осъждане завинаги е отминало.  Защото законът на Духа на живота в Христос
Исус ме освободи от закона на греха и на смъртта. (8:2)

Току-що чухме Павел да пита: „Кой ще ме освободи от тялото на тази смърт?“ (7:24). И сега идва
отговорът: „Законът на Духа на живота в Христос Исус ме освободи от закона на греха и на смъртта .
(8:2). Понеже приех Исус като мой Спасител, моето осъждане е отминало. Аз завинаги съм освободен от
закона на греха и на смъртта.

„Заради това,  което законът не можа да направи, понеже той беше слаб чрез плътта, Бог,
изпращайки Своя собствен Син в подобието на греховна плът и заради грях, осъди греха в плътта.“
(8:3 – мой превод)

Законът е добър (7:14), но има нещо, което той не може да направи.  Законът не може да ме спаси.
Защо? Защото „той беше слаб чрез плътта.“ Сам по себе си законът е добър, но той е слаб чрез плътта, т.е.
чрез моята и вашата плът. Ние не можем да спазвам закона. Затова „Бог, изпращайки Своя собствен Син в
подобието на греховна плът и заради грях, осъди греха в плътта.“ Ние не сме могли да спазим закона, но
Христос го е спазил. 

„Бог,  изпращайки  Своя  собствен  Син  в  подобието  на  греховна  плът  и  заради  грях  [чрез
жертвоприношение  за  грях],  осъди греха  в  плътта.“  Чрез  подчертаването,  че  Христос  е  осъдил греха,
уточнявайки „в плътта,“ Павел изглежда ни напомня отново, че той говори за нашия сегашен живот, в
нашите сегашни тела. Той говори за живота в реалния свят, на реални хора като вас и мен.

„Бог, изпращайки Своя собствен Син в подобието на греховна плът и заради грях, осъди греха в
плътта, с цел праведността на закона да бъде изпълнена в нас, които ходим не след плътта, а след
Духа.“ (8:3b-4 – мой превод)

Ние бяхме спасени не просто за  да отидем на небето,  но и „с цел праведността  [основателните
изисквания] на закона да бъдат изпълнени в нас.“ Има нещо, което ние като хора не можем да направим (ст.
3a), поради което Бог изпрати Своя собствен Син в подобието на греховна плът, за да направи това нещо (ст.
3б).  А след това, ст. 4 обяснява точно заради извършването на кое нещо Бог е изпратил Своя Син.: „с цел
праведността на закона да бъде изпълнена в нас.“ Ние сме спасени, за да отидем на небето, но освен това
сме спасени за да спазваме закона, нещо което ние не можехме преди това да правим;  нещо, което и даже
сега не можем да правим в нашата собствена сила – но можем да го правим чрез силата на Христос и с
помощта на живеещият в нас Свят Дух.

Бог ни спаси, за да можем един ден да бъдем с Него вечно на небето. Но освен това Той ни спаси с цел
ние „да можем да раждаме плод за Бога“ (7:4) и с цел „[основателните изисквания] на закона да бъдат
изпълнени в нас.“ (8:4). Ние можем да направим всички тези неща, но не в нашата собствена сила, а чрез
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Христос и чрез Святия Дух.
...които  ходим  не  след  плътта,  а  след  Духа.“  (8:4b)  Втората  половина  от  ст.  4  подчертава,  че

освещаването включва в себе си съзнателно включване от наша страна в този процес. Спасението и дарът
на Святия Дух са неща, които са ни дадени веднъж завинаги  (ст. 1-4a). Но за да има спасението някакво
реално проявление в моя ежедневен живот, аз съм длъжен да мисля за вървенето в хармония с Духа (ст. 4б).
Ние виждаме отново  отново, че Библията не се отнася към нас като към машини. Ние имаме значимост.
Ние имаме избор. Ние трябва да имаме живеещ в нас Свят Дух. Но притежанието на живеещия в нас Свят
Дух после  не прави освещаването автоматично. В освещаването има наше съзнателно участие. В нас живее
Сятия Дух. Това е чудесно. Но сега ние сме призовани да вървим след Духа.

„... които ходим не след плътта, а след Духа. Защото онези, които са след плътта, копнеят за
нещата на плътта; а тези,  които са след Духа – за нещата на Духа.  Понеже да бъдем плътско
мислещи е смърт, а да бъдем духовно мислещи е живот и мир. Защото плътският ум е враждебен
против Бога; понеже той не се покорява на Божия закон, нито пък наистина може да бъде покорен.“
(8:4b-7 – мой превод)

Съвременният превод може да бъде така:  „...  които ходим не след плътта, а след Духа.  Защото
онези, които са в съгласие с плътта, се грижат за нещата на плътта, а тези, които са в съгласие с Духа
– за нещата на Духа. Понеже копнежът на плътта е смърт, а копнежът на Духа е живот и мир.“ Ние
винаги „копнеем“ за нещо, а копнежът се извършва или от плътта, или от Святия Дух. В отношението ни с
Бога няма такова нещо като неутралитет.

„Следователно тези, които са в плътта, не могат да бъдат харесани от Бога. Но вие, които не
сте в плътта, сте в Духа, ако Духът на Бога живее във вас. А ако някой човек няма Христовия Дух,
той не е Негов. А ако Христос е във вас, тялото ви е мъртво поради греха; но Духът е живот поради
праведността. И ако Духът на Този, който възкреси Христос от смъртта, живее във вас,  тогава
Този, който възкреси Христос от смъртта, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който
живее във вас.“  (8:8-11 – мой превод)

„Ако някой човек няма Христовия Дух, той не е Негов.“ След като веднъж приехте Христос като ваш
спасител, във вас живее Святия Дух веднъж завинаги. Просто не е възможно да приемете Христос като ваш
Спасител   и във вас   да не   живее Святия Дух  , който тук Павел нарича „Христовия Дух“ (за сравнение Фил.
1:19;1 Пет. 1:11). Ние се нуждаем от силата на Христос и представителят на тази сила е Святия Дух. „ Ако
Христос е във вас...“ (ст. 10). А как трябва Христос да бъде в нас? Чрез посредничеството на „Христовия
Дух“ (ст. 9).

Павел описва Святия Дух като идващ от Христос, но и като идващ от Бог Отец. В ст. 9 той Го нарича
„Духът на Бога,“ а в ст. 11 Го нарича „Духът на Този, който възкреси Христос от смъртта,“ което разбира
се, се отнася за Бог Отец. Интересно е да се сравни разбирането на Павел за Троицата с начинът, по който
Самият Христос говори за Своята връзка с Отца и с Духът. В Йоан 14 Исус казва, че както Той, така и Отца
ще „дойдем при“ и „ще живеем“ във всеки, който Ги обича (Йоан14:23). Но само няколко стиха преди това
Той казва, че ще помоли Бог Отец да „ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки“ (14:16). Разбира се,
Утешителят е Бог, Святия Дух и Исус казва, че Святия Дух „живее с вас и ще бъде във вас“ (14:17 – мой
превод). После Той приключва, като обещава, че „Аз няма да ви оставя неутешими; Аз ще дойда при вас“
(14:18 – мой превод).

Как Бог Отец и Бог Син „идват“ при нас и ще направят тяхно обиталище вътре в нас (14:23)? Те ще
направят  това  в  личността  на  Утешителят,  Святия  Дух,  който  утешава  (14:16-18).  Има  единство  в
служението на трите личности на Троицата. Павел подчертава това единство на божествената природа и е
важно ние да виждаме това, когато четем Рим. 8.

„Този, който възкреси Христос от смъртта, ще съживи и вашите смъртни тела“ (8:11). Тук отново
е подчертано физическото тяло.  Ние ще го видим отново в ст. 13: „Но ако вие чрез Духа умъртвявате
делата на тялото...“ Нашето спасение не е само някаква далечно, абстрактно нещо, отнасящо се само за
света  на  идеите.  То оказва  влияние  върху цялата  личност  на  човека.  Точно така  както нашето бъдещо
спасение ще включва  пълно спасяване и възкресяване  на тялото,  така  и в  този  сегашен живот нашето
спасение  трябва  да  означава  нещо  относно  нашите  физически  тела.  Това  е  самата  антитеза  на
подчертаването на абстрактното в голямата част от съвременната теология.

Ст. 12 взема подчертаваното от ст. 4: „... които ходим не след плътта, а след Духа.“ 
„Следователно, братя, ние сме длъжници не на плътта, за да живеем плътски.“  (8:12 – мой

превод)
В ст.5-11 Павел ни напомняше, че спасението е нещо, което е абсолютно. Ние бяхме родени отново,

веднъж завинаги. Ние получихме и в нас живее Светия Дух, веднъж завинаги. След като това е вярно, ние
сега трябва да разберем, че сме длъжници „не на плътта, за да живеем плътски.“ Не трябва да усещаме
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никакво задължение   да живеем плътски.    Трябва да изграждаме живота си на друг фундамент: въз основата  
на това, че вътре в нас живее Святия Дух; въз основата на обещанието на Отца и Синът, че „Ние ще дойдем
при него и ще живеем с него“ (Йоан14:23 – мой превод); въз основата на факта, че ние не бяхме оставени
като сирачета.  След като всичко това е вярно,  казва Павел,  със сигурност сега ние ще разберем,  че по
никакъв начин не сме длъжни да живеем плътски. (8:12)

Фактът, че в нас живее Святия Дух наистина а е чудесен, но той изисква от нас съзнателен отговор.
Ако наистина трябва да сме хора, които спазват закона в настоящия живот, съзнанието ни призовава да
вървим в Духа така, както вече живеем в Духа. „Следователно, братя, ние сме длъжници не на плътта, за
да живеем плътски.“ „Следователно,“ казва Павел, „въз основата на всичко, което ви напомних относно
спасението“  (ст. 5-11), „вие трябва да се стремите да живеете в съгласие с Духа, а не в съгласие с плътта.“
Павел ще подсили своето „следователно,“ когато започва всеки от следващите 3 стиха с думата „защото.“

„Защото,  ако  живеете  плътски,  вие  ще  умрете;  но  ако  чрез  Духа  умъртвявате  делата  на
тялото, вие ще живеете.“ (8:13 – мой превод)

Най-добрият начин за разбиране на смисъла на този стих е: „Ако вие чрез Духа карате порочните дела
на тялото да умират...“ Ние вече няколко пъти видяхме думата „чрез,“ започвайки от 6:11, където научихме,
че ние сме „наистина мъртви за греха, а живи за Бога чрез Исус Христос нашия Господ.“ Сега, в 8:13 ние
виждаме, че Святия Дух е посредникът, чрез който можем да се отървем от вършенето на злите дела на
тялото и да живеем живота на възкресения Христос. Чрез Духа,   а не чрез нашата собствена сила  , ние можем  
да правим това. 

После идва следващото „защото“:
„Защото, които са водени от Божия Дух, те са синове на Бога.“ (8:14 – мой превод)
Кои са синовете и дъщерите на Бога? Това са всички хора, които са водени от Божия Дух, всички,

които „вървят“ след Духа (ст. 4). Призивът е винаги един и същ. Ние трябва да живеем свързани с Христос
така, както лозовите филизи живеят, свързани с лозата. 

Трябва да има плод в християнския живот.   Ако няма никакъв плод, ако няма никакво доказателство,  
че ние живеем свързани с лозата  ,  тогава вероятно    няма никаква реалност   в нашето изповядане на вяра  .
Прекрасно е да казваме, заедно с апостол Йоан, че „на онези, които Го приеха, на тях Той даде право да
станат синове на Бога“  (Йоан 1:12 – мой превод). Това е велика истина. В денят, в който ние приехме Исус
като наш Спасител, чудо на чудесата, ние станахме деца на Бога. Но ако наистина станахме деца на Бога, в
нас веднага се настани да живее Святия Дух; а ако в нас живееше Святия Дух, със сигурност ще да има
някакво доказателство в нашия собствен живот. „Ако в Духа живеем, нека ние и в Духа да ходим“(Гал. 5:25 –
мой превод). 

Това е призив за съзнателно усилие от наша страна: Ние трябва да бъдем  „водени от Божия Дух“
(Рим. 8:14); не трябва да „наскърбяваме Святия Божий Дух“ (Еф. 4:30) и не трябва да „угасваме“ Духа.
(1Сол.  5:19).  Павел ни показва  чудото на  работата  на  Духа,  с  която ни помага  да   спазваме закона;  и
успоредно с това той ни показва ясно, че задължително от наша страна трябва да има съзнателно включване
в този процес: „Вървете...след Духа“ (8:1); бъдете „водени от Духа.“

Първите  два  от  3-те  стиха  (Рим.  8:15-17),  започващи със  „защото“  в  които  се  говори  за  нашето
съзнателно включване в освещението са пълни с призиви. Третият от тези стихове, започващи със „защото“
е утешение и окуражение.

„Защото вие не сте получили Дух на робство, за да се страхувате отново; а сте получили Духът
на осиновяването, чрез който ние викаме: Ава, Отче!“ (8:15 – мой превод)

(Коментар: Английската  дума  „receive”  има  две  значения   -  „получавам“  или  „приемам.“  В  официалните  български
преводи на този стих е използвана думата „приемам,“ в смисъла на която се подразбира, че приемащият има ръководната роля.
Аз съм използвал думата „получавам,“ защото ние получаваме дар от Бога и със самият акт на приемането на Исус като наш
Спасител ние се поставяме в пълно подчинение на Неговата воля и преставаме да бъдем хора, които приемат, а относно Него
ставаме само получатели. Не можем да сме християни и същевременно сами да решаваме дали ще приемем Светия Дух или няма
да го приемем.  Ние Го получаваме като дар.  Ако не приемем Святия Дух,  както и всеки друг дар от Господа, значи не сме
християни. Поради това считам, че е по-правилно тук да се подчертае покорното ни получаване на дара на Светия Дух. В този
стих Павел ни обяснява качествата на дара, който сме получили, за да се възползваме от него. Д.Пр.)

Ние получихме Святия Дух и трябва да му позволим да ни води. Ако сме наистина спасени, ще трябва
да има някакво доказателство за това в живота ни. Но Павел не ни е казал тези неща, за да потъваме в печал,
да изследваме сърцата си и да се удряме с ръце по гърдите, питайки се: „Аз наистина ли съм християнин?“
Ние ще видим, че последната част от тази глава е велик вик на победа и уверение. Ако във вас живее Сятия
Дух, тогава вие наистина трябва да вървите в Духа и вие трябва да бъдете водени от Духа.

Същевременно,  вътрешно преплетено  с  тези  напомняния  е  страхотното  разбиране,  че  приемайки
Христос като наш Спасител и след като Святи Дух живее вътре в нас,   Бог е нашият Отец  . Той ни обича и
се грижи за нас. Думата „Отец“ в този стих е гръцката дума за „баща,“ а „Ава“ е арамейската дума за
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„баща.“ Има една много ценна и много важна разлика между тези две думи. Гръцката дума „баща“ може да
бъде  преведена  като  нашата  английска  дума  „баща.“  Тя  може  да  има  сурово  или  нежно  значение.  А
арамейската дума „Ава“ е до голяма степен аналогична на нашата дума „Тате.“ Това е нежна дума. Със
сигурност, всеки език има някаква нежна дума за „баща,“ която не може да има суров, строг или рязък
отенък. Отправяйки звънлив призив към нас ежедневно да живеем според вярата си, Павел сега се стреми
да успокои сърцата ни. 

Не знам как се чувствате вие, но аз се нуждая от това сърдечно окуражение.  Единствено човек с
желязно сърце не би имал нужда от окуражение, след като е чул викът да „бъдем водени от Духа“ и „да
вървим в Духа.“ Това е славно предизвикателство, но освен това то може да ни обезкуражи, когато виждаме
колко далече от целта се намираме. Когато това се случи, ние имаме нужда от окуражение и Павел ни дава
уверението, от което се нуждаем. Ако ние сме приели Христос като наш Спасител,   Богът Отец, Създателят,  
единственият, против когото сме извършвали грехове, сега може да бъде наричан „  Тате  .“

Павел ни показа абсолютната бездна между това да сме спасени и да сме изгубени. Той ни напомни за
важността на признаването, че сега в нас живее Святия Дух -  на важността, момент след момент да живеем
в съгласие с Духа.  Колко чудно е това! Но ако, докато размишляваме над всичко това, сърцата ни започнат
да се свиват от страх – вижте колко благ е нашият Бог! Колко нежно Той ни повдига и казва: „Не разбираш
ли, че това не трябва да те плаши, то не трябва да разбива сърцето ти.  Това не трябва да те смачква до
земята. Точно обратното, то има за цел да ти гарантира, че Аз съм дошъл при теб и Аз съм твоят  Тате.“
Павел иска ние да разберем чудото и славата да бъдем обитавани от Светия Дух. Той иска ние да направим
някакво изследване на сърцето си, за да видим дали живеем според изискванията на този най-висш призив и
на  тези  най-висши  предизвикателства.  Но  същевременно  той  иска  да  ни  даде  възможно  най-висшето
утешение. Защото всевишният Бог на вселената е Онзи, Който е в тишината на нощта или когато аз съм
паднал в тресавището, Той ме хваща за ръката и ме кани да Го наричам Тате.

Тази чудесна дума на сигурност ни въвежда в останалата чат от тази глава, защото както ще видим,
Павел продължава напред и говори за нашата бъдеща слава (8:18-25), после говори за гаранцията че, след
като веднъж сме приели Христос като наш Спасител, ние сме спасени завинаги и ние никога няма да бъдем
изгубени отново  (8:26-39). И тук изглежда, че Павел вече очаква това да се случи. Ние изгубени ли сме?
Животът ни разбит ли е?  Бог иска да го издигне нагоре. Това не омаловажава предизвикателството всеки
ден да вземаме участие в победата на Христос над греха. Но в същото време е налице Неговата нежност.

Сигурен съм, че всеки от нас, ако можем да си спомним изобщо бащите си, ще си спомни моменти,
когато сме падали и той ни е повдигал и поставял да стоим на краката си. Със сигурност думата „тате“ ни
припомня много такива скъпи спомени.  А кой е този, който всеки човек може да нарече „Тате“? Това е
Създателят на вселената, Отецът от Троицата. 

„Самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че ние сме Божий деца.“ (8:16 – мой превод)
Като християни ние можем да имаме най-малко три уверения, че наистина сме деца на Бога. Първото

уверение е абсолютно и уникално и се основа на обещанието на Бога в Библията: “Който вярва в Сина, има
вечен живот“ (Йоан 3:36). В този чудесен ден, в който ние приехме Исус като наш Спасител, незабавно
получихме това пламтящо и сигурно уверение от безпределния Бог, който не може да лъже: “Който вярва в
Сина, има вечен живот.“

Второто уверение, че сме деца на Бога   е плодът, който ние ще видим в нашия живот  . Ние ще видим
този плод и ще видим някакво движение на Духа в нашия живот.

Третото уверение е уверението, което прочетохме в ст. 16, едно уверение, което е дълбоко толкова,
колкото  е  дълбок  най-дълбоко  течащия  поток,  които  изтича  от  сърцето  на  земята,  дълбок  и  чудесен:
„Самият Дух свидетелства заедно с нашия дух,  че ние сме Божий деца .“  Ние можем да кажем: „Ава,
Отче!“ (8:15), поради уверението на Духът, „че ние сме Божий деца.“ (ст. 16).

И какво е това велико уверение? Това не е нещо, което е вън от нас и се основава на някакво външно
обещание. То даже не се основава на плода, които ние раждаме като християни. То е фактът за наличието на
нещо по-дълбоко вътре в нас,  в нас, които приехме Исус като наш Спасител – понякога то е чудно като
развълнувано море – някъде, дълбоко вътре във всеки от нас, има свидетелство на Светия Дух към нашия
собствен дух,   че ние сме деца на Бога  .

Когато сме съкрушени, когато сме извършили грях,  когато нашият противник Сатана отново ни е
победил, понякога това трето уверение наистина се превръща в хилаво и немощно. В такива  моменти ние
можем да се върнем обратно при великите обективни обещания, при  огромните гвоздеи в стената, която
представлява първото ниво на нашата увереност – обещанията на Библията, че ако сме приели Исус като
наш Спасител, ние сме синове на Бога: “Който вярва в Сина, има вечен живот.“ Този стих винаги ми е бил
любим. Понякога си представям, че съм бил завързан за мачтата на ветроходен кораб. Когато вълните станат
големи и аз бивам удрян и блъскан от тях, аз винаги мога да си спомня и казвам: “Да, Сатана, аз отново се
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провалих, но аз притежавам една клетва и едно обещание на Бога, опирам се на Неговата святост, опирам се
на  Неговата  вечна  справедливост,  опирам  се  на  Неговата  пламтяща  святост,  че  Той  не  може  да  лъже.
Основавайки се на свършената работа на Христос, аз имам това сигурно обещание: “Който вярва в Сина,
има вечен живот!“ Ти не можеш да ми отнемеш тази сигурност!“ Но после ги има онези по-интимни
моменти, когато аз имах това трето ниво на увереност, когато знаех чрез свидетелството на Святия Дух към
моя дух, че аз съм дете на Бога.

Нито едно от нивата на тези три уверености не трябва да бъде презирано. Всяко от тях си има своето
място и ние трябва  преминаваме от увереност към увереност в  личния си живот.  Ние  преминаваме от
увереност към увереност за самите себе си и си помагаме един на друг, за да твърдим, че притежаваме и
трите  уверения.  „...Духът  на  осиновяването,  чрез  който  ние  викаме:  Ава,  Отче!  Самият  Дух
свидетелства заедно с нашия дух, че ние сме,   (в този сегашен живот)  , деца на Бога. А ако сме деца,
тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; но само ако страдаме с
Него, така че заедно с Него и да се прославим.“  (8:15б -17 – мой превод)

Тук отново виждаме Троицата: Бог Отец е нашият Отец; в нас живее Святия Дух (ст.16); и ние сме
сънаследници с Исус Христос. Цялата Троица ни уверява за нашето спасение. Павел ще завърши тези първи
осем глави от Римляни като ни показва че, след като веднъж сме спасени, ние винаги ще бъдем спасени
(8:26-39). В тези стихове ще установим, че уверението, че това е така се основава на работата на цялата
Троица.  А  тук,  в  8:17  ни  представя  тази  чудесна  истина.   Цялата  Троица  ни  уверява,  че  ние  сме
„сънаследници с Христос“ на вечния живот. „...но само ако страдаме с Него...(8:17б). Чудесно е  да сме
способни да кажем: „Аз съм сънаследник с Христос.“ Чудесно е да сме способни да се идентифицираме с
Христос по този начин. Исус е на небето, а на нас навсякъде в писанията на Павел ни е казано, че ние вече,
още сега в очите на Бога, сме на небето с Христос (Еф. 2:6).

Можем да прекараме много време в изследването на чудесата на нашето оприличаване с Христос
даже в сегашния живот. Но ние все още не сме в света на славата. Ние сме в свят, който мрази Бога. Ние сме
в светът, който разпъна Христос на кръста. Поради това, когато говоря за чудесата на идентифицирането ни
с Исус Христос,   аз съм длъжен веднага да разбера, че това означава да взема предвид сегашното отношение  
на света към Христос.

В нашето поколение хората навсякъде говорят хубави неща за Христос, но казвайки това,  те нямат
предвид Христос от Библията. Например, вярващите юдеи могат да кажат, че Христос е бил добър човек.
Мюсюлманите могат да кажат същото нещо. От всички страни хората говорят добри неща за някой, когото
те наричат Исус Христос, но това не е Исус Христос от Библията. Когато се обърна към Исус Христос от
Библията, какво откривам, че е направил света с Него? Светът го е убил! Идентифицирането ни с Христос в
сегашния живот    означава идентифициране с  този Христос,  Когото светът няма да приеме  .  Нека да
бъдем смели, когато четем точното предупреждение, изречено от Христос относно това, което светът ще
направи с Него (Мат. 16:21-24). Нека да бъдем даже още по-смели, когато четем предупреждението, казано
от Исус, че „ученикът не е по-горен от учителя си“ (Мат. 10:24), което означава, че светът може да направи
същото нещо и на нас.

Много романтично и идеалистично е да казвам, че съм „сънаследник с Христос“ само по отношение
на сегашната прелест и бъдещата слава, вървяща след нея. Неправилно е да каним хора да приемат Исус
като техен Спасител и  да им казваме за чудесата свързани с идентифицирането с Христос,    но да не им  
казваме  , че идентифицирането с Христос освен това   означава страдание в сегашния зъл свят  . Не трябва да
бъдем мрачни и потиснати, когато говорим за това. Ние не се нуждаем от славата на мъченичеството.  Но
трябва да сме реалисти. Исус е поучавал че, като бъдещи Негови ученици, ние трябва пресметнем разходите
и цената, която ще трябва да платим. Той казва, че когато планира да изгради кула, човек трябва да направи
сметка за разходите и за цената, която ще трябва да плати (Лука 14:27-30). Исус казва, че никой цар не отива
да воюва,  ако  не е  преценил,  че  ще може да спечели битката  (  Лука  14:31-33).  Библията  изобщо не  е
идеалистична и романтична книга. Тя казва: „Пресметни разходите.“

„...но само ако страдаме с Него, така че заедно с Него и ще бъдем прославени. Понеже смятам,
че страданията в това сегашно време не заслужават да бъдат сравнявани със славата, която ще бъде
открита за нас“ (8:17b-18 – мой превод)

Да, идентифицирането с Христос   означава и страдание с Христос  . Тогава, дали аз трябва да се дръпна
назад? Често пъти гледам към младите хора – а също и към по-старите – които приемат Христос като техен
Спасител чрез нашата работа,  въпреки че съм много благодарен за всеки един от тях.  Защото знам, че
понеже повечето от тях са израсли в нехристиянски семейства, ще има преследване. Чудесно е да виждаме,
че те идват и приемат Христос като Спасител, но аз знам, че в много случаи това ще означава разделение на
семействата.  Познавам едно еврейско момиче,  което живее в  Лондон,  което беше изгонено от  дома на
семейството си, заради нейната вяра в Христос. Нейните книги, включително и Библията, бяха изгорени, а
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банковата й сметка беше закрита. Как си мислите, че се чувствам аз във връзка с всичко това? Мислите ли,
че ние  трябва  да имаме каменно сърце и да  нямаме състрадание към хората,  които са се  записали да
участват в битката? 

Чудесно е, когато виждаме, че тези хора са спасени, като „една главня, изтръгната от огъня“ (Зах.
3:2; виж Юда 23). Но не трябва ли да прекъснем временно?  Не трябва ли да разберем, че когато човек
истински приеме Исус като свой Спасител,   това означава война  ? Не сме ли длъжни ние да разберем, че този
човек ще се срещне с враждебността на света?  Не сме ли длъжни да разберем, че ако ние наистина живеем
в силата на Духа, там ще има скръб?  След като е така, как се осмеляваме ние да каним хора да приемат
Христос като Спасител? 

Как се осмеляваме да правим това? Първо, ние се осмеляваме да правим това, защото това е истината.
Това е истината за вселената.  Има Бог. Второ, ние се осмеляваме да каним хората да приемат Христос,
защото  без  Него  те  са  изгубени.  Често  ми  се  струва,  че  сегашните  съвременните  православни  и
модернистични  Библейски  учители  са  фалшифицирали  и  тълкуват  погрешно  всяко  важно  християнско
твърдение. Но веднъж, докато слушах молитвата на един млад човек, аз осъзнах че има поне две думи които
никога не могат да бъдат фалшифицирани. Тези две думи са „изгубен“ и „ад.“ Как се осмеляваме да каним
хора  да  приемат Христос  като  Спасител,  след  като  знаем,  че  това  ще  означава  война,  а  често  пъти  и
страдание, разделени семейства и отделяне на новоповярвалият от целия начин на мислене на 20-я век?

Как се осмеляваме да правим това? Ние се осмеляваме да правим това, защото това е истина; и второ,
защото ако не приемат Исус,   те ще бъдат вечно изгубени  . Нищо друго не си заслужава времето и труда да
бъде правено, но това си заслужава. Ние се осмеляваме да оповестяваме евангелието, защото то е истина.
Ние се осмеляваме да го  оповестяваме,  защото без  евангелието хората са изгубени.  И трето,  ние се
осмеляваме да оповестяваме евангелието, защото знаем чудесният край на тази история: „...но само ако
страдаме с Него, така че заедно с Него и ще бъдем прославени. Понеже смятам, че страданията в това
сегашно време не заслужават да бъдат сравнявани със славата, която ще бъде открита за нас“ (8:17b-18
– мой превод).

Което и да е страдание е нищо, когато бъде сравнено с истината; каквото и да е страдание е нищо,
когато  бъде  сравнено  с  изгубеността  на  изгубените  хора;  и  каквото  и  страдание  е  нищо,  когато  бъде
сравнено със славната бъдеща страна на спасението. А сега ние сме запознавани точно с това.

Вие си спомняте,  че  видяхме,  когато говорихме за  Рим.  1:16-17,  че „спасението,“  за  което Павел
говори  там  не  е  само  оправдание:  то  е  оправдание  (1:18—4:25);  то  е  освещаване   (5:1—8:17);  а  сега
започваме  на  научаваме  за  бъдещата  страна  на  спасението,  която  е  прославянето  (8:18-39).  Има  ли
страдание, което е свързано със спасението? Да, има страдание. Има ли сълзи? Да, има сълзи. Има ли цена,
която трябва да бъде платена? Да, има такава цена. „Сънаследничеството“ с Исус Христос включва в себе
си идентифициране с Него в Неговото страдание. Но страданията в това сегашно време не си заслужава да
бъдат сравнявани със славата, която се последва. 

„Не си заслужава да бъдат сравнявани!“ Това прилича на песен,  прилича на победоносен вик,  на
триумфално свирене  на  тръби.  Това  е  призив  за  война  и  призив за  слава:  „Не си  заслужава  да  бъдат
сравнявани,“ малка песъчинка на везната, за която не трябва да мислим. Ние трябва да плачем за себе си,
ние  трябва  още  по-силно  да  плачем  за  хората,  които  приемат  Христос  като  Спасител  чрез  нашето
свидетелстване, когато ги виждаме, че те са прогонвани от семействата си или са отделяни от целия 20-ти
век, в който живеем. 

Да,  трябва  да  има  някакви  сълзи.  Но  въпреки  това,  всички  сълзи  „не  си  заслужава  да  бъдат
сравнявани със славата, която ще бъде открита за нас.“ А кога ще бъде разкрита тази слава за нас? При
Второто идване на Христос. Павел говори за това в 2Сол. 1:4: Затова и ние се хвалим с вас в църквите на
Бога заради вашето търпение и вашата вяра при всички гонения и страдания,  които понасяте.” Ако
посетите Солун, можете са  разгледате планината Олимп, да видите езерото, което се разстила пред вас и ще
видите една бяла кула. От там, по времето на голямото преследване на християните по времето на Нерон, са
били хвърляни долу мнозина от същите тези хора, на които Павел е писал в Солун. За това това говори той.
Трябва да е било ужасно преживяване за Павел да проповядва на хората в Солун и след това да гледа как те
са били изгаряни на кладите или са били хвърляни на лъвовете.

Доколкото знам, само веднъж Мартин Лутер е бил изкушен да се откаже от Реформаторското учение и
това се е случило, когато протестанти-мъченици били изгорени на един стар средновековен площад пред
кметството в Брюксел. Когато Лутер чул, че те са били убити заради неговото учение, той почти щял да се
откаже. Ние, християните, бихме имали каменни сърца, ако не се чувстваме така, както се е чувствал Лутер.

Но трябва ли ние да се отказваме? Мартин Лутер продължил и благодаря на Бога, че не се отказал.
Това е била истината, за която Мартин Лутер се е сражавал в Европа, и това е била истината, заради която
Павел се  е  сражавал в Римската империя.  Хората,  на които Лутер е  проповядвал и  хората,  на които е
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проповядвал Павел,   са били изгубени  , преди да приемат Христос като техен Спасител  . 
По времето на Павел, по времето на Лутер, както и в наше време, има слава, която е в бъдещето.

Утешението, което Павел предлагал на църквата в Солун в онзи печален момент е било същото, което е
описано в Рим.8. Той им връчил Божието обещание за „почивка заедно с нас“ (2 Сол. 1:7a – мой превод). А
кога солунците, заедно с Павел, ще намерят тяхната „почивка“? На този свят? Не; те ще намерят тяхната
„почивка заедно с нас, когато Господ Исус се яви от небето със силните Си ангели“ (2 Сол. 1:7б).

 Бъдещото идване на Бога чрез Господ Исус ще означава осъждане за света. Но за хората, които са
отишли при Бога чрез Исус, това ще бъде време за почивка с Бога. Точно това казва Павел в Рим.8. Вие ще
имате  ли  почивка?  Понякога  не  си  ли  казвате:  „Повече  не  мога  да  продължавам  да  вървя“?  Не  се
срамувайте. Понякога и аз казвам: „Повече не мога да се изкачвам нагоре по хълма.“ Вие не си ли казвате
същото? Не казвате ли същото за някои от хората, които вие сте отвели при Христос, които сега страдат от
преследване заради името на Исус? Къде трябва да търсим почивка? Павел насочва очите ни към една точка
– към славата, която ни очаква в бъдещето. 

Това ни въвежда в бъдещата страна на спасението (8:18-25). Това е малка част;  има много повече
пророчества на други места в Новия Завет. Но тези няколко стиха като огромен чук удрят нажежения метал,
от който хвърчат искри във всички посоки. Миналата страна на спасението, ако ние сме приели Исус като
наш Спасител – е нашето оправдание; Вината за нашия грях е премахната. Сегашната страна на спасението
е  освещаването,  което  е  спасение  от  силата  на  греха.  После  има  бъдеща  страна  на  спасението  –
прославянето,  което ще бъде спасение от самото присъствие на греха  и това ще се случи при Второто
идване на Христос.

Глава 12

 Вярващите са възкресени, Създанието е възстановено – Рим.8:18-25

В нашето изучаване на Рим. 1-8 научихме за миналата страна на спасението, чрез която ние стоим
оправдани пред Бога (1:18—4:25).  Научихме за  сегашната  реалност на спасението в нашия живот и за
протичащият процес на освещаването (5:1—8:17). В Рим. 8:17 се казва, че ние  „ще бъдем прославени“
заедно с Исус, което ни въвежда в тази последна част. Рим. 8:18-25 говори за нашето прославяне, за тази
страна от спасението, която все още е в бъдещето.

„Понеже смятам, че страданията в това сегашно време не заслужават да бъдат сравнявани със
славата, която ще бъде открита за нас“ (8:18 – мой превод).

Ние разгледахме този стих в края на предишната част и отбелязахме реалността на страданието, което
християните понасят в сегашния си живот. Погледнахме към 2Сол. 1:4-7, където Павел е написал думи на
утешение за християните, които тогава са били преследвани. Същото преследване продължава и в края на
96 г.н.е., когато възрастният апостол Йоан все още е усещал последиците от това преследване, живеейки в
някакъв вид римски концлагер на остров Патмос. В книгата Откровение той пише: „Аз, Йоан, който съм и
ваш брат и съучастник в скърбите и в царството, и в търпението на Исус Христос, бях на острова,
наречен Патмос, заради Божието слово и заради свидетелстването за Исус Христос...“ (Откр. 1:9 – мой
превод).

Какво е утешението на Йоан по време на неговото страдание? Това утешение е било „ търпението на
Исус  Христос.“  Аз  вярвам, че  той  е  имал  предвид  търпението,  което  ние  можем  да  придобием,  чрез
очакването на завръщането на Христос. Точно така, както Павел хвалел солунците за тяхното „търпение“ (2
Сол. 1:4) и после им припомнил, че те ще намерят тяхната „почивка заедно с нас, когато Господ Исус се яви
от небето“  (2 Сол. 1:7), така и Йоан намира своята надежда в търпеливото очакване на завръщането на
Христос.  Посред  изпитанията  има  само  един  единствен  истински  отговор,  независимо дали  това  е  по
времето на изпитанията на солунците или е по времето на престоя на Йоан на остров Патмос, или по е
времето  на  другите  изпитания  в  историята  на  църквата,  включително  и  в  нашите  дни;  единственият
правилен отговор на страданията   е надеждата ни за връщането на Христос в слава  . 

Всъщност, Йоан видял нещо от Христос в слава още там, на Патмос. Но в Рим. 8:18-25 Павел ще ни
каже, че всички християни трябва да живеят с очакването, че един ден ще видят Господа така, както Йоан
Го е видял. Ако сега живеем така, както трябва да живеем като християни, ние не трябва     да се  стремим  да
страдаме. Със сигурност ние ще страдаме от някакъв вид страдание, когато установим, че се движим срещу
течението на манталитета на хората в 20-я век. Но независимо от големината на страданието, дали това ще е
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страданието на младата жена в Лондон, която беше изгонена от собствения й дом; или това е страданието
друг човек, който замина за своя дом в Салвадор и вероятно сега, в този момент, е подложен на преследване;
или  това  са  страдания  на  наши  братя  и  сестри  в  държави,  в  които  има  неприкрито  преследване  на
християните; или това се отнася за всеки един от нас, или за нашите приятели, или за членове на нашите
семейства:  каквото и  да  е  нашето страдание,  ние  можем да  намерим утешение  в тези думи:  „Понеже
смятам, че страданията в това сегашно време не заслужават да бъдат сравнявани със славата, която
ще бъде открита за нас.“

Павел ни кани да отворим вратата  и  да  минем през  нея,  като само в  няколко кратки стихове  ни
обрисува  картина  на  връщането  на  нашия  Господ  и  на  славната  бъдеща  страна  на  нашето  спасение.
Спомнете  си,  че  Павел  все  още  тълкува  тематичните  стихове  Рим.  1:16-17,  които  завършват  с  думите
„Праведният чрез вяра ще живее.“ А сега, в тази част, той ни показва, че ние можем да живеем чрез вяра,
чак докато стигнем до портите на славата.

Ние също отбелязахме, по отношение на тематичният откъс, че никога не трябва да се срамуваме от
евангелието като система от вярвания (1:16), нито път трябва, когато и да е, да се срамуваме от ежедневното
приложение на вярата в живота ни, защото „надеждата не посрамва“  (5:5); ние никога не трябва да се
срамуваме от  нашата  надежда  в  Христос,  защото  тази  надежда никога  няма  да  ни разочарова.  В  тези
стихове на прослава Павел ще потвърди още веднъж, че нашата надежда за бъдещо спасение никога не ни
разочарова, нито ни посрамва.

Той  ще  завърши  тази  част  със  следните  думи  на  окуражение:  „Защото  ние  сме  спасявани  чрез
надежда: но надеждата за онова, което се вижда, не е надежда, понеже защо ще се надява някой за
нещо, което вижда? Но ако се надяваме  за онова, което не виждаме, тогава с търпение го очакваме“
(8:24-25 – мой превод).

Нашата надежда в Христос е една непрекъсната линия, която започва от времето, когато повярвахме в
Него  и  поради  това  бяхме  освободени  от  вината;  тази  линия  продължава  през  нашето  живеене  като
християни  в  сегашния  живот,  през  който  ние  виждаме  чудесата  на  Божията  освещаваща  работа  чрез
живеещия в нас Свят Дух; после тази линия продължава до достигането на изпълнението на надеждата за
идването на Христос, както сега Павел ще го опише.

Когато Павел  говори  за   „славата,  която ще  бъде  открита за  нас“  (ст.  18),  точният  превод  на
гръцкия текст всъщност е „отнасяща се за нас.“ Това не е просто слава, която ще бъзе открита за нас, а е
слава, която ще бъде открита, че ни обхваща отвсякъде, в контекста на нас. В стихове  19-23 той ще ни каже
каква е тази слава и защо страданието в сегашното време не си заслужава да бъде сравнявано с нея.

„Защото усърдното очакване на творението копнее за разкриването на синовете на Бога“ (8:19 –
мой превод)

„Творението“  е  съвременна  дума  за  „създание,“  а  аз  от  тук  нататък  ще  го  превеждам  с  думата
„създание.“  В  този  стих  думата  „усърдно“  е  по-добре  да  бъде   заменена  с  „постоянно.“  Ние  трябва
постоянно да очакваме тази  бъдеща слава.  Исус  казва,  че  ние трябва  винаги и  постоянно да  очакваме
Неговото  връщане  (Лука  12:35-37).  Ранната  църква  със  сигурност  е  очаквала  връщането  на  Господа.
Тогавашните  християни  са  очаквали  Той  да  се  върне  в  периода  на  тяхното  поколение.  Някои  от
съвременните по-либерални изследователи на Библията казват, че тъй като Той не се е върнал през тяхното
поколение, те са направили грешка, като са Го очаквали. Това изобщо не е вярно. Всяко поколение трябва
да очаква.  Нашето постоянно очакване трябва да е точно такова. „Постоянното очакване на създанието
копнее за разкриването на синовете на Бога.“

Какво  е  това  “разкриване  на  синовете  на  Бога,“  което  цялото  създание  очаква  да  види?  Това  е
физическото възкресение на тялото на вярващият, както Павел ще каже това специално в ст. 23. Разбира се,
всички  ние  копнеем  за  денят,  когато  ще  получим  нашите  възкресени  тела.  Това  трябва  да  е  нашата
постоянна надежда и очакване, но Павел казва, че цялото създание копнее да види нашето възкресение. И
защо цялото създание копнее така?

„Защото създанието беше подчинено на суетата (безполезността) не по своя воля,  а поради
Онзи, който го подчини в надежда. Защото самото създание също ще бъде освободено от робството
на  разложението  със  славното  освобождение  на  децата  на  Бога.  Защото  ние  знаем,  че  цялото
създание заедно стене и в родилни болки се мъчи досега. И не само то, но също и ние, които имаме
първите плодове на Духа,  даже самите ние стенем вътре в себе си,  очаквайки страстно нашето
осиновяване, т.е. изкуплението на нашето тяло.“ (8:20-23 – мой превод) 

Като християни, ние имаме „първите плодове на Духа.“ Ако младото дърво роди само една ябълка, аз
знам, че то скоро ще роди много ябълки. Фактът, че сега имам нов живот чрез живеенето на Святия Дух
вътре в мен, е моята гаранция, че един ден аз ще имам цялостното изкупление на моето тяло. За един миг
ние  ще видим същата  идея,  изобразена  чрез  думата  „залог.“  Светият  Дух е  залогът  или гаранцията  за
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бъдещото пълно изкупление на нашето тяло.
Но независимо от това, че като християни, сега имаме първите плодове на Духа (ст. 23a), ние все още

стенем (23b), очаквайки изкуплението на нашето тяло, а и цялото създание стене заедно с нас (ст. 22). Какво
е това стенание? Това е същото стенание, което чухме от Исус, когато Той застанал пред гроба на Своя
приятел Лазар  (Йоан 11:33, 38). Исус плакал на гроба на Лазар (Йоан 11:35),   но аз си мисля, че Той е бил и  
разгневен  ; разгневен против цялото страдание и всички ненормални неща, които влязоха в света, поради  
греха. И „даже самите ние,“ въпреки че ние „имаме първите плодове на Духа,“ стенем точно така, както
нашият Господ е стенал, когато гледаме цялото страдание около нас и вътре в нас. 

Създанието стене и самите ние стенем, очаквайки нещо. Ние очакваме изкуплението на нашето тяло.
А  изкуплението  на  нашето  тяло  е  „разкриването  на  синовете  на  Бога.“  Наистина,  ние  трябва  да
демонстрираме Исус Христос в сегашния живот; но в денят на това възкресение, в момента, когато телата
ни ще бъдат променени и ще станат като славното тяло на Христос, в този момент, когато ние ще бъдем
променени „докато трепне око“ (1 Кор. 15:52), тогава ще бъде „разкриването на синовете на Бога,“ нещо,
което не ни е  по  силите  да си го  представим в  сегашния ни живот.  И не  само ние,  хората,  ще бъдем
издигнати до славата.  В този момент и цялото „създание  също ще бъде  освободено от робството на
разложението със славното освобождение на децата на Бога“ (8:21).

Този сегашен живот не е ли живот на страдание и пъшкане? Безпокойства; скръб; преследване; болни
деца; хора които взаимно се убиват; хора които взаимно се злепоставят; днес голяма част от хората са роби
на  други  хора;  днес  голяма  част  от  хората  не  живеят  в  домовете  си.  Толкова  ли  сме  глупави  и  ли
коравосърдечни, че да казваме, че това не е страдание на света? Но въпреки това, според Павел всичко това
сочи напред, специално към бъдещото изкупление на нашето тяло и на последващото възстановяване на
цялото създание при връщането на Христос.

 „...даже  самите  ние  стенем  вътре  в  себе  си,  очаквайки  страстно  нашето  осиновяване,  т.е.
изкуплението на нашето тяло.“ (8:23б – мой превод) 

През всичките тези първи осем глави от Римляни ние забелязахме повтарящо се подчертаване на
физическото тяло. В 1:24 четохме за онези, които, поради техният бунт против Бога, били принизени до
нивото да „опозорят телата си между самите тях.“ Когато грехът влязъл в света, това включвало в себе
си и нашите физически тела.  Вие ще си спомните, че тогава, в гл. 4 ние научихме, че Авраам повярвал, че
Бог може да роди живот от мъртвите тела на  него и на Сара (4:19).

И точно така, както Авраам повярвал, че живот може да се роди от неговото мъртво тяло, така и ние
бяхме призовани в гл. 6 да се стремим към освещаване в областта на нашите физически тела така, както  и
във всички области на живота ни.  „Нашият стар човек беше разпънат на кръста с Него,  за да  бъде
обезсилено тялото на греха “ (6:6 – мой превод). „Не позволявайте на греха да царува във вашето смъртно
тяло“ (6:12a – мой превод). После, в гл. 7, „Кой ще ме освободи от тялото на тази смърт?“ (7:24 – мой
превод). Подчертаванията продължават и в гл. 8:  „Ако Христос е във вас, тялото ви е мъртво поради
греха; но Духът е живот поради праведността“ (8:10) и 8:13: „Ако живеете плътски, вие ще умрете; но
ако чрез Духа умъртвявате делата на тялото, вие ще живеете.“ (8:13 – мой превод). Няма съмнение, че
навсякъде  в тези глави Павел показва как спасението се отнася за цялата ни личност, но ние не можем да не
забележим това повтарящо се подчертаване на физическото тяло.

Нашите тела страдат поради Грехопадението. Ако приемаме Христос като наш Спасител, това трябва
да  означава  нещо в  сегашния ни живот относно телата  ни.  Със  сигурност  тези  от  нас,  които са  били
християни, за какъвто и да е период от време, са видели някои победи над греха в областта на физическите
ни тела. Но въпреки това, ние със сигурност трябва да копнеем за още повече победи. Ние все още усещаме
товара на Грехопадението относно болестите и остаряването на телата ни. Длъжни сме да кажем, че сме
видели някои победи, но копнеем за повече. Ние все още  „стенем вътре в себе си, очаквайки страстно
нашето осиновяване, т.е. изкуплението на нашето тяло“ (8:23), не само в областта на болестите и не само
относно физическата смърт, но и в областта на това, да бъдем такива, което трябва да сме. Ние копнеем за
денят, когато Христос ще бъде изцяло почитан и хвален в нашите тела така, както и в нашия ум, и дух.

Ние често говорим за Божията грижа за цялата личност. Когато Бог създал човека, Той възнамерявал,
че нашата цяла личност ще Го обича и ще Го хвали. Първата заповед: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог с
цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с целия си ум“ (Мат. 22:37), се отнася не само до
духа,  а  за  цялата  личност,  включително и  тялото.  Със сигурност  всички ние  понякога  копнеем всички
съставни части на нашето същество, включително и нашето тяло, да бъдат смесени заедно в едно цяло,
което да хвали Бога. И Павел отговаря, че този ден ще дойде, когато ние наистина бъдем в състояние  да
хвалим Бога с цялото си същество.

Стенете ли заради състоянието на поваленото създание, което е демонстрирано както вътре във вас
самите,  както и в  света около вас?  Ако правите това,  Господ казва:  „Аз идвам и твоето тяло ще бъде
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изкупено“ (8:23). Ще дойде ден, когато ние ще бъдем способни да Го хвалим така, както трябва. А дотогава
нашият призив е да „предоставяме телата си като жива жертва, свята и приемлива на Бога“ (12:1 – мой
превод).

Тук, в Римляни, Павел говори за изкуплението на нашето тяло. В Ефесяни той казва, че тези, които
вярват,  са  били  „запечатани  с  този  обещан  Свят  Дух,  Който  е  залог  за  нашето  наследство,  до
откупуването на купеното притежание“ (Еф. 1:13б-14 – мой превод.“ Ние сме „купеното притежание“ на
Бога, което е купено чрез собствената кръв на Христос. И Бог ни е „запечатал“ с живеещият в нас Свят
Дух, който е „залогът“ или обещанието, че един ден Той ще ни откупи изцяло.

В английският закон е било възприето,  когато някакъв парцел земя е бил купуван,  продавачът на
парцела връчвал на купувача, в присъствието на свидетел, една шепа пръст от този парцел. Тази шепа пръст
е била залогът или обещанието, че целият парцел е бил купен. Когато във вас и в мен дойде да живее
Святия Дух, това е залог на факта, че цялото е купено чрез кръвта на Агнето.  Залогът вече е наш. Той
обитава вътре в нас в личността на Святия Дух. Той е доказателството,  че цялото е купено.  А какво е
цялото? Цялото е изкуплението на телата ни. Понеже Духът живее в нас, ние можем да бъдем сигурни, че
Господ е купил цялото ни същество и че Той един ден ще потвърди това, като ни възкреси от смъртта (8:23).

А дотогава ние чакаме, както и цялото създание чака. 
„Защото създанието беше подчинено на суетата (безполезността) не по своя воля, а поради Онзи,

който  го  подчини  в  надежда.  Защото  самото  създание  също  ще  бъде  освободено  от робството  на
разложението със славното освобождение на децата на Бога.  Защото ние знаем, че цялото създание
заедно стене и в родилни болки се мъчи досега. (8:21-22 – мой превод)

Живеенето в нас на Святия Дух е първия плод, залогът или гаранцията, че един ден Бог напълно ще
ни изкупи чрез възкресението ни от смъртта  (8:23).  Но щом е така,    тогава нашето собствено завършено  
изкупление   ще се превърне в залог или гаранция   за изкуплението на цялото създание  . Както обяснява Яков,
ние сме „един вид пръв плод на Божието създание“ (Яков 1:18 – мой превод). Павел казва, че сега цялото
създание очаква денят, когато нашето изкупление ще му извести, че то е „освободено от робството на
разложението.“ А дотогава то „заедно стене и в родилни болки се мъчи досега.“

За да разберем как нашето пълно изкупление ще бъде гаранция за пълното изкупление на цялото
създание, ние трябва да погледнем в някои други части на Библията, започвайки още от самото начало в
Бит. 3 с историята на проклятието. Веднага след като Адам и Ева извършили първия грях, Бог говорил на
първо на змията,  казвайки, че един ден ще дойде Спасител, за да премахне вредата,  която е направила
змията: „Ще поставя вражда между теб и жената, и между твоето и нейното потомство; то ще ти
смаже главата, а ти ще му нараниш петата“ (Бит. 3:15 - мой превод). Ще дойде Спасител, който ще
спечели пълната победа над Сатаната. Рим. 8:18-25, идваща след тази победа на Христос над Сатаната на
кръста,  обещава,  въз  основата  на  тази  победа,  идването на  пълното изкупление  на  цялото създание  от
вредата, причинена от първия грях.

Бит. 3 описва вредата, която ще дойде при цялото създание, поради грехът на човечеството. След като
говорил на змията, Бог се обръща към Ева и казва: „Аз ще увелича много болката по време на твоята
бременност; с болки ще раждаш деца“ (3:16). Сега самото тяло на Ева щяло да бъде против нея. Грехът ще
причини не само умствено,  но и телесно страдание.  После Бог казва на Адам за друга опустошителна
промяна в материалния свят, като последица от греха: „Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от
дървото, за което ти заповядах, като казах: „Да не ядеш от от него“;  то проклета да бъде земята
заради теб“ (3:17). Адам извършил грях и вследствие на това той ще страда. Първият грях на Аврам и Ева
причинил ненормалност на самите тях   и на цялото съществуващо създание  . (Коментар: Бог е създал земята по
толкова съвършен начин, за да задоволява всички нужди на хората - образно казано, земята прилича на къща, която грижовен
баща построява за любимия си син. Но когато синът се разбунтувал против бащата, ядосаният баща наказва не само синът, но
поврежда и къщата, в която ще живее синът. Д.Пр.) Страданието не засяга само умовете на Адам и Ева. Цялото
създание ще страда заедно с тях. Нивите, където Адам засявал семената си, сега щели да раждат „тръни и
бодили“ (3:18).

Първият грях причинил аномалия на човешкото тяло, показател за което са били болките на жената
при раждането на децата. Грехът причинил аномалия и на цялата природа, показател за което е било това, че
земята започнала да раждала тръни. После, в Бит. 3:19 ние четем за третата  аномалия: „ ...докато се върнеш
в земята, защото ти от нея беше взет; защото ти си от пръст и в пръстта ще се върнеш.“  Третата
аномалия, която е последица от греха, е била физическата смърт.

Връщайки се обратно при Рим. 8, ние виждаме един чуден обрат в този процес. Павел казва: вярно е,
че „създанието беше подчинено на суетата (безполезността) “ (8:20). Но после веднага продължава за да
каже, че „самото създание също ще бъде освободено от робството на разложението“  (8:21). И кога ще се
случи това?  Това  ще се случи,  когато  третата част от проклятието бъде отменена,  когато изкупеното
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човечество,  когато  „първите  плодове“  преживеят  преобръщането  на  проклятието  на  смъртта  в
„изкуплението на нашето тяло“ (8:23). Когато тази третата част от проклятието бъде отменена, тогава ще
дойде викът, с който Павел навсякъде триумфално пита: „О, смърт, къде ти е жилото? О, смърт, къде ти
е победата?“ (1Кор. 15:55). Първият плод на нашето телесно възкресение ще задейства изкуплението на
цялото създание.

„Защото самото създание също ще бъде освободено...Защото ние знаем, че цялото създание заедно
стене и в родилни болки се мъчи досега.“  (8:21a, 22)  Още от самото начало цялото създание е страдало
заедно с човечеството.  (Коментар:  Защо църквата не  съобщава на  обществото този факт,  за  да  насочи усилията на
природозащитниците в правилната посока – да се разтревожат преди всичко за откъсването на човечеството от Бога,   което е  
причината за страданието на природата? Д.Пр.) И още от самото начало сътворението е имало дял в постепенно
разкриващият се план на Бога за изкуплението. 

Когато  Бог  осъдил  порочното  човечество  по  време  на  Потопа,  всички,  освен  избрани  няколко
представители  на  животните,  умрели  заедно  с  хората.   Когато  Ной,  семейството  му  и  всички  спасени
животни  излезли  от  Ноевия  ковчег,  Бог  сключил  завета  на  небесната  дъга както  с  хората,  така  и  с
животните: „И Бог каза: „Това е символът на завета (договора),  които Аз поставям между Мен и вас,  и
всяко живо създание, което е с вас“ (Бит. 9:12 – мой превод). Заветът е бил не само между Бог и човека,   а и  
между Бога и всяко живо създание. Когато, при Извеждането на израилтяните от Египет, Бог убил всички
първородни в Египет,  първородните животни в Египет също били убити, заедно с първородните деца на
техните собственици,   а първородните на животните, принадлежащи на израилтяните били спасени, както и  
първородните деца на  израилтяните (Изх. 12).

Разбира се,  историята на Изхода и на първата Пасха насочва вниманието към бъдещата смърт на
Христос,  към Пасхата,  към „Божия Агнец,  който отнема греха на света“  (Йоан 1:29).  Ние можем да
считаме, че  Пасхата е и обещание: Тя е обещание, че въз основата на свършената работа на Господ Исус
Христос, не само ще бъдат спасени вярващите хора,   но и цялото създание ще бъде спасено заедно с тях  . На
Сатаната няма да му бъде позволена победа в света на хората  и на Сатаната няма да му бъде позволена
победа в света на цялото създание. Потомъкът на жената ще смаже главата на змията (Бит. 3:15). Така както
агнето,  принесено в жертва на първата Пасхата от израилтяните в Египет, направило възможно техните
животни да излязат живи от Египет,  така и свършената работа на Христос ще въведе цялото създание в
неговото славно освобождение.  „Защото самото създание също ще бъде освободено от робството на
разложението със славното освобождение на децата на Бога“ (8:21).

Бог е загрижен за цялото Свое създание и ние също трябва да бъдем загрижени за него. Най-голямата
ни скръб трябва да бъде запазена за  изгубеното и страдащо човечество,  но ние трябва да плачем и за
страданията,  които  нашият  грях  причинява  на  цялото  създание.  Вие  ще  откриете  много  съвременни
художници,  които,  въпреки  че  нямат  никакво  разбиране  за  Библията,  поне  разбират  и  изобразяват  в
картините си страданието на природата. Художниците, които в картините си изобразяват природата изцяло
бурна и сурова, със сигурност я разбират по-добре от романтиците, според които природата прилича на
късче  съвършена  красота.  Тенисън  (Коментар:  1809  –1892,  считан  за  един  от  най-добрите  поети  на  Англия  през

Викторианската  епоха.  Д.Пр.),  който пише за  „природа,  с  червени зъби и  нокти,“  вижда природата  такава,
каквато тя наистина е. 

Когато Пикасо рисува котка с птичка в устата, той рисува природата в цялата й реалност.  Хората се
извършили грях, те са се разбунтували против техния Създател   и цялата природа понася проклятието заедно  
с тях. Човечеството продължило да извършва грехове и Потопът унищожил и животните, заедно с хората.
Ной повярвал в Бога и Ноевият ковчег носел и животни, заедно с хората. На Пасхата кръвта на агнето, с
която били намазани праговете на входните врати, спасила и животните, заедно с хората. 

После,  в  Рим.  8,  ние  намираме  следните  звънтящи  думи  на  обещанието  към  цялото  създание:
„Защото  усърдното  очакване  на  създанието  копнее  за  разкриването  на  синовете  на  Бога.  Защото
създанието  беше  подчинено  на  суетата  (безполезността)  не  по  своя  воля,  а  поради  Онзи,  който  го
подчини в надежда. Защото самото създание също ще бъде освободено от робството на разложението
със славното освобождение на децата на Бога. Защото ние знаем, че цялото създание заедно стене и в
родилни болки се мъчи досега. И не само то, но също и ние, които имаме първите плодове на Духа, даже
самите  ние  стенем  вътре  в  себе  си,  очаквайки  страстно  нашето осиновяване,  т.е.  изкуплението на
нашето тяло“ (8:19-23 – мой превод). 

Това  „изкупление  на  нашето  тяло“  ще  бъдат  първите  плодове;  когато  „докато  трепне  око...ще
изсвири тръба и мъртвите ще бъдат възкресени нетленни“  (1 Кор. 15:52), това ще бъдат само първите
плодове  на изкуплението на цялото създание.   На Сатаната няма да бъде повече  позволявана победа  в
сътворението, нито в света на хората. И на какво основание ще стане това? Върху една единствена основа:
„Потомъкът на жената,“ т.е. Исус Христос, нашия Господ, „смаза главата на змията,“ когато на Голгота
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спечели победата Си над ада и смъртта.
В Откровение, Йоан рисува чудесна картина на изкупеното създание:  “Всяко създание, което е на

небето, на земята и под земята, и по морето, и всичко, което има в тях, аз чух да казват: „На този, Който
седи на престола и на Агнеца, да бъде благословение и почит, слава и господство, до вечни векове““ (Откр.
5:13). Това е песента на спасеното създание, не само на всяко живо нещо, а на всяко създадено нещо. Ние
знаем много малко за всеобщата възхвала, което създанието отправя към Бога. 

Както някой правилно е отбелязал, поради проклятието, за природата е невъзможно да се счита, че
сега тя е точно такава, каквато Бог я е създал. Но ще дойде ден, когато, още веднъж „звездите на зората ще
пеят заедно,“ така както те са пеели при сътворението (Йов 38:7). Колко красиво пеят птиците сега. Но на
какво ще прилича създанието, когато пее своята песен на изкуплението!И ние ще бъдем първите плодове на
всичко това: възкресени от смъртта (8:23); царуващи с Христос на земята (Откр. 5:10); и после ще дойде
песента на изкупеното създание (Откр. 5:13).

Едуард Хикс (1780-1849), примитивен американски художник посветил почти всичките си картини на
една единствена тема: изкупеното създание. Стилът на Хикс бил примитивен, но темата му със сигурност
не е била примитивна,  защото тя произлизала от сърцевината на цялата история и на цялото създание:
Имало е  проклятие  на създанието,  но  ще дойде  ден,  когато това проклятие  ще бъде отменено.  Исая  е
описвал това и Хикс е изобразил същото в своите картини: „Вълкът и агнето ще пасат заедно“ (Ис.65:25).
Толкова сигурно, колкото е сигурно, че Ноевият ковчег е носил и животни заедно с хората; толкова сигурно,
колкото е сигурно, че първородните животни на израилтяните били спасени заедно с техните собственици;
толкова сигурно, колкото е сигурно всичко това, ще дойде време, когато всички създадени неща ще издигнат
гласовете си за хвалят Бога   така, както Той е предвиждал да бъде хвален  .

Обичате ли природата сега? А каква ще бъде тя тогава! В Музеят на изкуството в Нюшател (Коментар:

Намира се в западната, говореща френски, част на Швейцария. Д.Пр.) има три стенописи от швейцарския художник
Пол Робърт (1851-1923) на темата „Второто идване на Христос.“ Стенописите обявяват, че когато Христос
се върне,   Той ще бъде Господ над всичко  . Един от стенописите описва отношението на Христос към света
на промишлеността; друг от стенописите описва отношението на Христос към света на изкуствата и на
другите интелектуални занимания; а третият описва отношението на Христос към света на земеделието.
Стенописът посветен на Христос и земеделието описва долината между Нюшател и La Chaux de-Fonds.
Иска ми се да можете да видите тази част от Швейцария през пролетта! Няма такова място на света като
Швейцария с нейните диви цветя, цъфнали на свобода. Но Пол Робърт е нарисувал тази гледка още по-
красива, отколкото е сега, по-красива, отколкото човешкото око е виждало,  защото така ще бъде, когато
Христос се върне.

„...  със славата, която ще бъде открита за нас... със славното освобождение на децата на Бога...
изкуплението на нашето тяло“ (8:18б, 21б, 23б).

Дали всичко това е безпомощна мечта или можем да бъдем сигурни, че някой ден Христос ще се
върне за нас? Апостол Петър ни казва, че връщането на Христос е толкова сигурно, колкото  е сигурно
Неговото първо идване на тази земя. Говорейки пред една тълпа в Йерусалим, Петър обявил, че „тези неща,
които Бог беше предизвестил чрез устата на всички Своите пророци – че Христос трябва да пострада –
Той ги изпълни“ (Деян. 3:18 – мой превод).  

Исус дойде на земята и умря на кръста, и оживя отново. Това са неопровержими исторически факти и
те са  се  случили точно така както „всички (Божий)  пророци“  са  казали,  че ще се се  случат.  Но Петър
продължава и казва на хората да се покаят и да вярват, за да бъдат готови да  посрещнат Господа „когато
времето на освежаването ще дойде от присъствието на Господа; и Той ще изпрати Исус Христос“ (Деян.
3:19б-20а – мой превод).

Сега Петър говори за някои бъдещи събития, за които Павел е говорил в Римляни. Петър продължава,
за да опише тези велики бъдещи събития като „времето на възстановяване на всички неща“ (Деян. 3:21а –
мой превод). Сигурно той е имал предвид бъдещото изкупление на цялото създание, за което чуваме от
Павел. А колко сигурни можем да бъдем ние, че тези чудесни ще се случат? Петър нарича това „ времето на
възстановяване на всички неща, за които Бог е говорил чрез устата на Своите святи пророци още от
началото на света“ (Деян. 3:21 – мой превод). Божиите пророци предсказали първото идване на Христос.
Тези пророчества били изпълнени буквално и напълно. Същите вдъхновени от Бога пророци предсказали и
Второто идване на Христос, така че ние можем да бъдем сигурни, че тези предсказания ще се окажат верни
и ще се осъществят – буквално и напълно. Ако вярваме, че Христос е живял на земята, че е умрял заради
нас и и възкръснал,   ние можем да вярваме, че Той ще се върне някой ден заради нас  .

Не просто в нашето въображение, а в реалната история, която се случва във времето и пространството
–  в  определен момент от времето и на определено географско място -  времето на възстановяването и
освежаването ще дойде. Това с е случило отчасти в историята за Ноевия ковчег, който носел хора и животни
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през потопа, (Коментар: Казвал съм ги и преди на други места, но отново ще го кажа, понеже съм корабостроителен инженер
– съотношенията дължина-ширина-височина на кораба – L:B:H – които осигуряват стабилността и ефективността на кораба –
които Бог е дал на Ной, за да построи ковчега – съвпадат най-общо казано със същите съотношения на сегашните кораби. Това е
още едно от доказателствата, че ковчега реално е съществувал, а не е някаква измислица. Няма да се изненадам, ако се окаже, че
древните корабостроители са  взаимствали тези зависимости от Библията.  Д.Пр.),  както и с историята за агнето на
Пасха,  което спасило както израилтяните,  така и техните животни.  Сатаната няма да победи. Бъдещото
изпълнение на пророчеството ще е толкова сигурно, както е сигурно изпълнението на пророчеството, което
остана в миналото. Ако вярваме в свършената работа на Исус Христос в миналото, пламтящата дума е, че
точно колкото е сигурно, че Христос е живял на нашата земя и е умрял на кръста, а после е възкръснал от
смъртта (Коментар: Което е исторически доказано и авторитетните учени-историци не оспорват този факт. Д.Пр.), така е
и сигурно, че един ден всичко това ще се случи и ще има възстановяване на всички неща.

Когато размишляваме за нашето предстоящо пълно изкупление и заедно с него, за изкуплението на
цялото  създание,  ние  трябва  да  погледнем  за  миг  напред  в  Рим.  8:29,  който  ще  разгледаме  отново  в
последната част на това изследване.  В този стих ние четем, че Христос е  „първородният между много
братя.“ А в Кол. 1:18 Павел описва Христос като „първородният от мъртвите.“ И ние един ден ще бъдем
възкресени от смъртта (Рим. 8:23), но Христос вече е бил възкресен от смъртта. 

Следователно, Той е първородният между много братя. По подобен начин Павел говори в 1Кор.15,
великият откъс за телесното възкресение от смъртта: „Но всеки човек, на свой ред: Христос е първият
плод; после тези, които принадлежат на Христос при Неговото идване. Тогава идва краят, когато Той
ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт, и сила“ (1Кол.
15:23-24 – мой превод). Христос е първия плод, първородния от мъртвите  (Кол. 1:18), относно изкупеното
човечество. Но Павел освен това вижда Христос като първороден от мъртвите относно цялото създание.
Само няколко стиха по-напред, в Колосяни, той Го описва като „първородният от всяко създадено нещо“
(Кол 1:15). И на двете места терминологията е една и съща. И поради това това не може да бъде разбрано
погрешно.  Павел продължава и казва, че Бог е позволил на Христос да умре на кръста, с цел „чрез Него да
примири всичко със себе Си“ (Кол 1:20). Всички неща, всяко създадено същество – Исус не е умрял само за
да спаси изгубените грешни хора,   но и за да възстанови цялото разрушено създание  .

Имайки предвид всичко това, ние продължаваме да четем Рим. 8 и усещаме силата в  текста:
„Понеже смятам, че страданията в това сегашно време не заслужават да бъдат сравнявани със

славата,  която  ще  бъде  открита  за  нас.  Защото  усърдното  очакване  на  творението  копнее  за
разкриването на синовете на Бога. Защото създанието беше подчинено на суетата (безполезността) не
по  своя  воля,  а  поради  Онзи,  който  го  подчини  в  надежда.  Защото  самото  създание  също  ще  бъде
освободено от робството на разложението със славното освобождение на децата на Бога. Защото ние
знаем, че цялото създание заедно стене и в родилни болки се мъчи досега. И не само то, но също и ние,
които имаме първите плодове на Духа, даже самите ние стенем вътре в себе си, очаквайки страстно
нашето осиновяване, т.е. изкуплението на нашето тяло. Защото ние сме спасявани чрез надежда: но
надеждата за онова, което се вижда, не е надежда, понеже защо ще се надява някой за нещо, което
вижда? Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го очакваме.  (8:18-25 – мой
превод).

И ние чакаме; защото това все още предстои.
В заключение, ние се връщаме обратно при нашия ключов стих: „Аз не се срамувам от Евангелието,

понеже то е Божията сила за спасение“ (Рим.1:16). Евангелието, добрата новина за смъртта на Христос и
за  възкресението  Му  заради  нас,  е  силата  на  Бога  за  цялостното  спасение,  включително  телесното
възкресение на вярващият и възстановяването на цялото създание.

Но въпреки това, ние все още чакаме. Но не забравяйте следващият стих:  Защото в Евангелието е
разкрита праведността от Бога,  праведност,  която е чрез вяра от началото до края,  така както е
написано:  Праведният чрез  вяра ще живее”  (Рим.1:17).  Ние  сме  призовани да  живеем чрез  вяра.  А в
сегашният живот ние не можем да бъдем разочаровани, не можем да бъдем направени да се срамуваме от
вярата и надеждата, които имаме в Христос (Рим. 5:5). 

И накрая, когато бъдем прославени, когато Божията слава се разкрие за нас (8:18), ние със сигурност
няма да се срамуваме от каквото и да е затова, че сме живели с вярата, че нашето славно спасение чрез
Христос ще бъде доведено до славно завършване. 
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Глава 13

Вечният живот е завинаги – Рим.8:26-39

В Първа част на тази книга научихме за миналата страна на спасението. Когато приехме Христос като
наш Спасител,  ние бяхме оправдани. Ако сме направили това, нашата вина пред Бога е премахната. Във
Втора част научихме за сегашната страна на спасението, чрез която в този живот, чрез силата на Христос и
чрез живеенето в нас на Сятия Дух, ние можем да живеем в процеса на спасението ни от властта на греха. В
първата глава от Третата част научихме за славната бъдеща страна на спасение във възкресението на тялото
на  християнина,  което  ще  донесе  със  себе  си  и  възстановяването  на  цялото  създание.  В  това  славно
състояние ние ще бъдем освободени от самото присъствие на греха и заедно с цялото създание повече няма
да страдаме от последиците от греха.

Всичко това е прекрасно, но то задава един важен въпрос:  Каква полза имаме ние от всичко това –
мислейки специално сега за нашето бъдещо спасение – каква полза ще има всичко това за вас  ,   ако ние няма  
да бъдем там? Какво ще стане, ако, въпреки че сме приели Христос като наш Спасител се окаже, че има
възможност ние отново да бъдем изгубени? Каква полза ще имаме ние от всички тези чудесни неща: от това
удивително бъдещо спасение, от чудото на възкресението на тялото и от чудото на възстановеното създание,
ако се окаже, че е възможно ние, които приехме Христос като наш Спасител, да бъдем изгубени отново,
каква  радост  има  даже  да  мислим за  тези  неща?  Това  е  все  едно  да  покажем на  едно  дете  елхата  за
Рождество Христово, която е отрупана с подаръци, а след това да го изпратим навън на студа с празни ръце.

Докато разглеждаме 8:26-39,  ние ще си задаваме въпроса:  „Какво уверение имаме ние,  които сме
прилели Христос като нас Спасител, че ще бъдем  там? Колко сигурно е нашето спасение? Нека да започнем
отново с прочитането на 1:16: „Аз не се срамувам от Евангелието,  понеже то е Божията сила за спасение
на всеки, който вярва: първо за юдеина, а после и за езичника.“ Въпросът, стоящ сега пред нас е: „Колко
голяма е  тази „Божията сила за спасение“? Ние казахме, че „спасението“ в този стих се отнася не само за
оправданието, но и освещаването и за прославянето. То е спасение в миналото, в настоящето и в бъдещето.

И така, колко голяма е Божията сила да ни спасява?  Той ще може ли да ни спаси в бъдещето така,
както ни е спасил в миналото и в настоящето? След като четохме за чудните дела на спасението в бъдещето,
можем ли да бъдем сигурни, че ние ще бъдем там?

Когато  завършва  своето  описание  на  спасението  в  Рим.  1-8,  Павел  отговаря  на  този  въпрос.  И
неговият отговор не е чисто академичен. Той не е казан с няколко красиви и образни думи. Но неговия
отговор ни дава уверение, от което се нуждаем. Това е отговор, който ни донася радост, с цел да не е нужно
всяка вечер, когато си лягаме в леглото, да си припомняме събитията през деня и да се питаме: „Дали все
още съм спасен или съм изгубен?“

Павел завършва беседата си за спасението в 8:26-39, но вместо да  виждаме постепенното спадане на
тонуса на неговото послание, ние виждаме, че Павел завършва с огромна сила и ясно определена тема.
Темата на тези последни стихове е този вечен живот.  Исус е казал: „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги
познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат“ (Йоан 10:27-28а)
Исус  би ли ни дал  вечен живот,    за  да  си  го  вземе  обратно  ,  ако  ние  извършим твърде  много грехове  ?
Отговорът на Павел, както ще видим и отговорът на нашия Господ е, че такова нещо никога не може да се
случи.  Вечният  живот  не  е  дар,  който  зависи  от  изпълнението  на  някакво  условие.  Вечният  живот  е
завинаги. 

Ние намираме ключът за разбирането на тази тема, когато забележим аналогията между въведението
на Павел (1:1-15)  и неговото заключение (8:26-39). Павеловото описание на спасението започва с Троицата.
В първите четири стиха на гл.1 ние срещаме всичките три личности на Троицата – Бог Отец, Бог Син и Бог
Святия Дух.  Сега ние ще видим, че Павел завършва там, откъдето е започнал.  Той ни уверява за нашето
вечно  спасение  въз  основата  на  продължаващата  работа  в  наша  полза  на  всичките  три  личности  на
Троицата. Ние сме уверявани за нашето спасение чрез работата на Светия Дух (8:26-27), чрез работата на
Отца  (8:28-32)  и  чрез  работата  на  Синът  (8:33-34).  След  това  Павел  завършва  с  една  своеобразна
кулминация и заключение на тези три уверения за спасението. 

Първо той ни казва за работата на Светия Дух от наше име и в наша полза. По същият начин Духът ни
помага на нашите немощи.  (8:26a) Кое нещо би могло да ни отдели от Бога и да стане причина да изгубим
спасението си? Това биха били нашите немощи, иначе казано, нашите човешки слабости и склонността ни
да извършваме грях. Но има някой, който ни помага сред тези наши слабости. По подобен начин Духът
помага и на нашите недостатъци;  защото когато се молим, ние не знаем за какво трябва да се молим; Но
Самият Дух ходатайства за нас със стенания, които не могат да бъдат изречени. И Този, който изследва
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сърцата ни знае какво мисли Духът, защото Той ходатайства за светиите в съгласие с волята на Бога. (8:26-
27)

Светият  Дух ни уверява, че щом веднъж сме приели Божият дар на спасението чрез Христос, ние
никога  няма  отново  да  бъде  изгубени.  Както  видяхме,  Духът  е  „залогът  на  нашето  наследство,  до
изкуплението на купеното притежание“  (Еф.1:14).  Когато живее в  нас  в  този живот,  Духът гарантира
нашия вечен живот.  Ние сме „запечатани“ за цялата вечност чрез Светия Дух (Еф.1:13). 

Има чудесни думи на уверение, но е възможно те да бъдат направени и да звучат хладно, сухо и
безлично. Но, както Павел описва присъствието на Духа и постоянното му застъпничество за всеки от нас
поотделно, това прилича на горящ огън, който никога не може да бъде студен. Какво прави Святия Дух за
нас? Той „ходатайства за нас със стенания, които не могат да бъдат изречени с думи.“  Цялото създание
„стене“ под ужасния товар на последиците от нашия грях (8:22). „Даже самите ние стенем“ (8:23), докато
живеем в този пропаднал свят.  Но сред всичкото това страдание и сред всичкият ни копнеж има и някой
друг, който стене.  Това е „Самият Дух,“ който „ходатайства за нас със стенания, които не могат да
бъдат изречени“ (8:26 – мой превод).

Вие няма да бъдете изгубен отново. Ако сте приели Христос като ваш Спасител, вие ще бъдете там в
денят  на  възкресението.  Колкото  слаб  и  несигурен  можете  да  считате,  че  сте;  колкото  и  несигурна  и
колеблива да е любовта ви понякога, вие ще бъдете там. Защото спасението ви не се основа върху вас,   а се  
основава върху работата на цялата Троица. Ако вие отново станете изгубен, това ще означава, че Светият
Дух не е оправдал очакванията ви. В такъв случай ще стане ясно, че Неговото ходатайство за вас е било
безполезно. Може би е възможно слънцето да престане да свети или вселената да се превърне в хаос, но има
едно нещо, което можете за считате, че е сигурно:  Святия Дух ходатайства пред Божия трон за вас и Той
няма да се провали в Своето ходатайство. Някои хора говорят да „постоянството на светиите“ все едно, че
това постоянство е нещо механично. Но то изобщо не е механично. Когато Самият Дух „ходатайства за
нас със стенания, които не могат да бъдат изречени,“ това ходатайство е живо и пълно с енергия.

Сигурността  на  нашето  спасение  е  гарантирана  и  чрез  Бога  Отец  (8:28-32).  Спасението  ни  е
гарантирано с факта, че Той ни е избрал (ст. 28-30) и с факта,че Той изпрати Своя Син за да ни спаси (ст 31-
32). А ние знаем, че всички неща работят заедно за доброто на тези, които обичат Бога, на тези, които са
призовани според Неговата цел.  Това е един от стиховете (8:28) в Библията, които изглежда, че всички хора
знаят и като че ли, всеки погрешно цитира.  Често пъти хората просто свиват рамене с някаква нотка на
фатализъм и казват: „Но добре, че всички неща работят заедно за добро,“ като по този начин предполагат, че
казаното в този стих се отнася за ВСИЧКИ ХОРА, независимо от това дали те вярват в Бога или не. Но това
е точно това, което този стих НЕ КАЗВА. В този стих се казва: „Но знаем, че всички неща съдействат за
добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Рим. 8:28) В този
стих  има  ограничение.  Всички  неща  работят  заедно  за  доброто,  но  само  за  определена  група  хора.  В
групата, за която се отнася този принцип са тези, които „обичат Бога“ и „са призовани според Неговото
намерение.“ 

Вие си спомняте,  че  видяхме същото ограничение в Рим. 1:16.  Евангелието „е Божията сила за
спасение,“ но само за „всеки, който вярва.“ Евангелието е универсално, то се отнася да всички видове хора,
които в този стих са обозначени като „юдеи и гърци.“ Но евангелието е ограничено и се отнася само за тези
от всички хора,  които вярват. А сега си представете, че в Рим. 1:16 се казваше следното: „Защото не се
срамувам от евангелието на Христос,  понеже то е Божията сила за спасение на всеки.“ Точка. Няма
продължение. Тогава това щеше да бъде една трагична лъжа.

В нашето поколение хората биват загубвани, поради това, че са учени на такива неща. Спасението е
достъпно за всички класи от човечеството, да всички народи, за хората с всякакъв цвят на кожата, които са
граждани на всякакви държави. То е отворено за всеки човек. Но то е ограничено само за онези хора от
всяка класа, които вярват в Исус Христос като Спасител. Рим. 8:28 има точно същото ограничение: „Всички
неща съдействат за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“
Сега Павел описва огромният призив, който получихме от Бога Отец. 

„Защото, които Той позна предварително, Той ги и предопредели да бъдат приспособени към
образа на Неговия Син, с цел Той да бъде първородният между много братя. Нещо повече, които Той
предупредели, Той ги и призова; а които Той призова, Той ги и оправда, тях Той и прослави.“ (8:29-30 –
мой превод)

Ако сте бил призован от  Бога (ст.  28),  ако  сте  повярвали в  Него,  вие можете да бъдете  напълно
сигурен, че Той ви е предопределил за пълно спасение. Той ви е оправдал. Сега Той си освещава, като
започнал процесът на приспособяването ви към образа на Христос. И един ден Той ще ви прослави.

Павел говори В Ефесяни за това предопределение: „Благословен да бъде Богът и Отец на нашия
Господ Исус Христос, Който ни е благословил с всички духовни благословии в небесните места в Христос;
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като Той ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в
любов; като ни е предопределил за осиновяване чрез Исус Христос за Себе си, според благоволението на
Своята  воля,  за  похвала  на  славата  на  Неговата  милост,  където  ни  е  направил  одобрени  във
Възлюбеният“ (Еф. 1:3-6 – мой превод). Такова е величието на нашия безкраен Бог, че оставяйки в пълен
контрол през цялата човешка история, Той е бил способен да създава хора извън Себе си, които ще имат
истинско значение. Тези от нас, които свободно са избрали Христос като наш Спасител, могат да бъдат
сигурни, че Бог, в Своята върховна власт, ни е „избрал“ и  ни е „предопределил“ „преди създаването на
света.“

Но въпреки това,  както видяхме,  както първоначалното ни спасение (1:18— 4:25),  така и нашето
освещаване (5:1—8:17) включват в себе си показателни избори от наша страна. Според Библията,  няма
никакъв основен конфликт между върховната власт на Бога и нашата човешка свободна воля.  След като
приехме Христос като наш Спасител, Божието Слово проблесна и каза че, чудо на чудесата, Бог Отец ви е
избрал!

Приели ли сте Исус като ваш Спасител? Ако сте направили това, тогава можете да бъдете сигурен, че
Бог Отец ви е избрал. Вече видяхте, че за вас, да бъдете изгубен отново би означавало, че Святия Дух не е
оправдал очакванията ви и се е провалил в ходатайството си за вас. Но сега виждаме, че за вас, да бъдете
изгубен отново, би означавало, че и Бог Отец се е провалил в избор Си, когато ви е избрал. Може би си
спомняте старана история за един човек, който вървял по улицата и стигнал до църква и видял, че над
входната врата  на църквата има надпис,  която казва:  „За всеки,  който иска.“  Човекът влязъл,  но после
започнал да се страхува и някой го завел в мазата на църквата и му показал онези огромни камъни, върху
основата на които е изградена тази голяма сграда и върху един от тези камъни било написано: „Избран
преди създаването на света.“

Когато сте приели Исус като ваш Спасител, вие можете да бъдете сигурен. Святия Дух ходатайства за
вас, а и Бог Отец ви е избрал. „Защото, които Той позна предварително, Той ги и предопредели да бъдат
приспособени към образа на Неговия Син“ (8:29). „Бог създаде човека по Своя собствен образ“ (Бит. 1:27).
Човекът се разбунтувал. Образът бил изопачен. Идете при богатите или долу при бедните - няма никакво
значение.  Проблемът не е причиняван от богатството или бедността.  Идете в университетите или долу,
където живеят  неграмотните  хора  на  света.   Проблемът не  е  причиняван  от  нивото  на  образованието.
Накъдето и да се обърне, човек вижда хора, които са били създадени за да бъдат носители на образа на Бога
– но колко деформиран е образа!  Опетнен и замърсен, повече наподобяващ на образа на дявола, отколкото
на Бога. Моралът на хората е извратен, начинът на мисленето на хората е изопачен  ,   те вярват във всякакъв  
вид странни неща, независимо дали това са хората от първобитното общество, които са живели в джунглите
или са хората, които живеят в джунглите на съвременните университети.

Любовта е напълно извратена. Човекът, който е създаден по образа на Бога, за да мисли, за да действа,
за да бъде разумен и морален, за да има истинска значимост в областите на благоразумността и морала, на
красотата и любовта – а сега вижте какво представлява човечеството. Германските концлагери извадиха на
показ всичко друго, но не и „прекрасни“ хора. Жената, която проституира на улицата, за да се прехранва е
всичко друго, но не и „прекрасен“ човек. Създадени сме по образа на Бога, но колко ужасно може да е
понякога  нашето  отражение  на  този  образ.  И  въпреки  това,  Бог  Отец  ни  е  предопределил  да  бъдем
приспособени към образа на Неговия Син (8:29), на този чудесен Син на Бога.

Чрез  вяра  ние  преминаваме  през  това  приспособяване  към  Христос  до  някаква  степен,  даже  в
сегашния ни живот. Това е същината на освещаването, сегашната част от нашето спасение (5:1—8:17). Но
крайната цел, която ние ще видим само във вечността, е пълното ни приспособяване към образа на Неговия
възлюбен Син. 

„Нещо повече, които Той предупредели, Той ги и призова; а които Той призова, Той ги и оправда, тях
Той и прослави.“ (8:30)

Вижте стъпките в спасението, които Павел описва в тези стихове: 1)  Които Той позна предварително
...“  2) „които Той предупредели“ (ст. 29); 3) „които Той предупредели, Той ги и призова“; 4) „които Той
призова, Той ги и оправда“; 5) „които Той оправда, тях Той и прослави.“ (ст. 30).

Ако Бог ви е избрал, вие сте толкова добре, все едно че сега сте на небето! Ако Бог ви е оправдал,
живейте  спокойно,  любими  мой,  ние  ще  бъдете  на  небето.  Твърде  често  изборът,  правен  от  Бога,  е
представян като хладен теологичен процес, все едно, че това е процес на подбор, при който някой хора
биват отхвърляни като неподходящи. Но когато Павел е писал тези думи, той е имал само една цел: да ни
даде увереност.  Ако идеята за предопределението е представяна по такъв начин, че тя намалява вашата
увереност,    тогава това означава, че тази идеята  не ви е предадена по начинът, по който Библията ни учи  .
Библията ни говори за Божият избор само с цел да ви даде гаранция за вашето спасение. Ако вие сте приели
Исус като ваш Спасител, сърцето ви може да бъде спокойно. Той ще ви пренесе през вратата на славата.
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След като говори досега за гаранцията на Бога, чрез избирането ни да бъдем спасени, сега Павел
намира гаранция във факта, че Бог е изпратил Неговия Син Исус да умре заради нас.

„Тогава, какво ще кажем ние за тези неща? Ако Бог е откъм нас, кой може да бъде против нас?
Онзи, Който не пожали Своя собствен Син, а Го предаде заради всички нас, как няма Той заедно с Него
да ни подари и всички неща?“  (8:31-32 – мой превод)

„Който не пожали Своя собствен Син“ ни напомня за Йоан 3:16:  „Защото Бог толкова възлюби
света, че даде Своя Единороден Син за да не погине нито един, който вярва в Него,  но да има вечен
живот.“

Великият Създател Бог, който от всевишното си положение ни е избрал преди създаването на света, е
същият Бог, който обикна всеки от нас достатъчно силно, за да изпрати Своя Син да умре заради нас. Има
всеобщо  уверение  в  Божия  суверенен  избор  и  към  това  се  добавя  всеобщото  уверение  на  Божията
безгранична любов. Ние четохме за Авраам, който завел Исаак на хълма Мория, за да го принесе в жертва
на Господа.  Бог пощадил синът на Авраам, но Той не пощадил собствения си Син, „а Го предаде заради
всички нас“ (8:32). А ако Той вече е направил толкова много за вас, „как няма Той заедно с Него да ни
подари и всички неща?“, включително и вечния живот?Страхувате ли се, че вие можете отново да бъдете
изгубен? Не се страхувайте. Святия Дух ходатайства за вас. Бог Отец ви е избрал и е изпратил Своя Син да
умре на кръста на Голгота заради вас.

Вижте  приликите  в  начина,  по  който  тези  стихове  за  нашата  гаранция  от  Бога  Отец  започват  и
завършват:  „Но знаем, че всичко съдейства за добро“ (ст. 28a) и след това този раздел завършва с думите
„как няма Той заедно с Него да ни подари и всички неща?“ (ст. 32б). Това завинаги трябва да изтрие всеки
намек за фатализъм в истината, че „всичко съдейства за добро.“ Това не е лицето на съдбата, това е лицето
на вашият любящ небесен Отец, който ви е избрал и е изпратил Своя Син за умре заради вас. Ако Бог е
направил това за нас, със сигурност Той ще ни даде „всички неща.“ Следователно, ние знаем че  „всичко
съдейства за добро на тези, които обичат Бога.“

Вечният живот е завинаги. Цялата Троица ни гарантира това: чрез работата на Святия Дух (8:26-27);
чрез работата на Бога Отец (8:28-32); и накрая - чрез работата на Бог Син, Исус Христос, нашия Господ.

„Кой ще обвини в нещо Божиите избрани? Бог е Този, който ни оправдава. Кой е този, който ни
осъжда? Христос е, Който умря, но въпреки това беше и възкресен отново.“ (8:33-34a – мой превод)

Когато умирал на кръста, Исус казал: „Извърши се“ (Йоан 19:30).  Най-накрая дългът заради нашия
грях беше изцяло платен. А след това Той възкръсна отново. Той е живият Христос. И какво прави този жив
Христос сега?

„Който е даже от дясната страна на Бога,  Който също ходатайства за нас“  (8:34b –  мой
превод)

Ние вече научихме, че Святия Дух „ходатайства за светиите“ (8:27). Сега научаваме, че Исус „също
ходатайства за нас.“ Неговата свещеническа работа да ходатайства в наша полза продължава на небето,
въз  основата  на  Неговата  свършена  работа  на  кръста.  Той стои заради нас  пред  праведният  Съдия  на
вселената, точно пред Онзи, против Когото ние извършихме грехове. Той се застъпва за нас въз основата на
Своя собствен характер и въз основата на Своята свършена работа на Голгота. Когато Исус защитава нашето
дело пред този свят Бог, тогава самата святост на Бога работи за нас. 

Светостта на Бога,  която трябва  да ни осъди,  защото ние сме извършили грях против Него,  сега
работи в наша полза. Защото Исус защитава Своята пролята кръв и Бог Отец, поради Своята святост и
Своята съвършена справедливост не може да изисква   каквото и да е второ плащане заради нашите грехове  .
Исус ни защитава въз основата на пълното опрощение, което Той е спечелил на Голгота . Исус защитава
нашето дело и поради това ние знаем, че никога няма да бъдем изгубени отново. Уверението за нашето
спасение се основава не върху нашата добра работа, а върху работата на Христос за нас на Голгота и въз
основата на работата, която Той все още върши за нас, защитавайки нашето дело пред Бог Отец. 

Възможно ли е да се  прекалява с твърдението, че след като човек веднъж е бил спасен, той или тя е
завинаги  спасен? Не  е  възможно  да  се  даде  по-голяма  гаранция  от  гаранцията,  която  дава  Библията.
Погледнете в 1Йоан 2:1: „Дечица мой, това ви пиша за да не съгрешавате. И ако някой човек съгреши, ние
имаме Ходатай при Отца, Исус Христос Праведния.“ Тук отново е съществуващото ходатайство в наша
полза.  Дали  греховете,  които  извършваме  ние  след  като  станем  християни  стават  причина  да  загубим
нашето спасение? Не. Защо? Защото „ние имаме Ходатай при Отца,“ и този ходатай, който се застъпва
пред Отца за нас е „Исус Христос Праведния.“ Той ни защитава не въз основа на нашата праведност или на
липсата на праведност,  а въз основата на Своята собствена съвършена праведност. И Бог, поради Своята
святост и справедливост, трябва да приеме тази молба. 

Колко резултатно е ходатайството на Христос в наша полза? Авторът на Евреи има да ни каже много
неща за завършеността на работата на Христос за спасението. На едно място той казва: „Затова и може
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съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за
тях“ (Евр.7:25).  „Затова“, т.е. въз основата на Своята свършена работа в наша полза, Исус е способен да
спасява тези от нас, които вярват в Него „до края.“ В този контекст, „до края“ има поне две значения. Аз
мисля, че авторът на Евреи е имал предвид и двете. Исус може да ни спасява „до края“ в смисъл, че може да
ни спасява  независимо от каквито и да са лични слабости от наша страна.  Но „до край“ в този контекст
може да означава и че Той може завинаги да ни спасява.

Да бъдем изгубени отново? Как? Поради неспособността на Святия Дух? Поради Бог Отец, който е
направил грешка, когато е избрал вас или мен да бъдем спасени? Или поради Бог Отец, който погрешно е
изпратил Христос да умре заради нас? Или поради това, че смъртта на Христос на Голгота се е оказала
недостатъчна? Или поради неспособността на Христос в сегашните Му усилия да ходатайства за нас пред
Отца? Или поради неспособността на Бог да ни прости в отговор на ходатайството на Христос, въпреки че
Христос е платил изцяло нашия дълг?

Изгубен отново? Не! Вечният живот е завинаги (8:26-27). Бог Отец гарантира, че вечният живот е
завинаги (8:33-34). След като получихте всички тези уверения, вие може да кажете: „Това е достатъчно!
Сега съм убеден, че никога няма да изгубя моето спасение.“ Но после, в 8:35-39, все едно че Господ, чрез
Павел, казва: „Не, почакай малко! Аз искам ти да разбереш по начин, по който ти никога няма да забравиш.
Не само когато седиш и четеш тази книга,  а през онези времена,  когато се чувстваш съкрушен, когато
вълните са толкова високи, че ти се чувстваш изтощен, когато си смазан до земята, когато Сатана започва да
хвърля неща в лицето ти.“ Бог казва: „Искам да запомниш, че вечният живот е завинаги, даже когато си във
вихъра на бурята.“ И поради това Павел ни дава следните велики финални думи на уверение:

„Кой ще ни отдели от любовта на Христос? Скръб ли или нещастие, или преследване, или глад,
или голота, или опасност, или меч? (8:35 – мой превод)

Запомнете, че хората са били убивани заради вярата им по времето, когато Павел е писал това.
„Защото, както е писано: „Заради Теб ние сме убивани през целия ден; считани сме като овце за

клане.“  (8:36 – мой превод)
Павел цитира Пс. 44:22 и е интересно тези думи да бъдат четени в техния оригинален контекст: „Да,

заради Теб ние сме убивани през целия ден; считани сме като овце за клане .“  (мой превод) След това
псалмистът продължава и казва: „Събуди се,  защо спиш ти, О, Господи? Стани, не ни отхвърляй завинаги.
Защо криеш лицето Си и забравяш нещастието и потисничеството ни?...Стани да ни помогнеш и ни
избави заради Твоите милости“ (Пс. 44:23-24, 26 – мой превод). Псалмистът казва: „ние сме убивани през
целия ден,“ а после вика към Бога да спаси хората Си. 

От друга страна Павел казва: „Да, това е вярно, „заради Теб ние сме убивани през целия ден.“ Да, но
Христос е умрял и победата  спечелена.  Не е нужно ние да викаме към Бога, за да дойде и да ни спаси. Да,
ние сме убивани през целия ден, но: 

„Не, във всички тези неща ние сме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.“ (8:37 –
мой превод)

Даже посред страдания, които са лоши толкова, колкото страданията, които е преживял псалмиста,
ние сме повече от победители. В нашата собствена сила? Не, разбира се! Ние сме повече от победители
„чрез Този, Който ни е възлюбил.“ Ние сме „живи за Бога чрез Исус Христос нашия Господ“(6:11). Ние
имаме „Божият дар,“ който е „вечен живот чрез Исус Христос нашия Господ“ (6:23). Заедно с Павел ние
благодарим „на Бога чрез Исус Христос нашия Господ“ (7:25) за нашите победи над греха в този живот. И
сега, в 8:37, „Не, във всички тези неща ние сме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил .“  В
нещастието си псалмистът вика към Бога „Събуди се!“ 

Но Павел ни казва: „Бъдете спокойни.“ Да, може би ние страдаме много заради вярата си в Христос и
да,  ние сме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.“ Ние забелязахме, че стиховете, които
обясняваха уверението на Бог Отец започваха и завършваха с „всички неща“ (8:28a, 32b). И сега, в ст. 37
„във всички тези неща ние сме повече от победители.“ А какво влиза във „всички тези неща“?

„Защото съм убеден, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сили, нито
сегашните неща, нито бъдещите неща, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било друго
създание ще може да ни отдели от любовта на Бога, която е в Христос Исус, нашия Господ.“ (8:38-39
– мой превод)

Което и да е нещо в цялата вселена не може да ни отдели от любовта на Бога.  Това се отнася не са
само тези неща, които виждаме, а и за нещата, които не виждаме. Свръхестествени сили, демони, всички
сили на ада,  цялата  йерархия на  злото.  Исая  казва:  „И ще се случи в  онзи ден,  че  Господ ще накаже
войнството на високопоставените,  които са на небето и земните царе на земята“  (Ис.  24:21  – мой
превод). И идващият Съден ден Бог ще накаже управниците на тази земя, които са се разбунтували против
Него, но освен това Той ще накаже и „войнството на високопоставените, които са на небето,“ т.е. нашият
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противник, дяволът и всички ангели, които са избрали да му служат. Всеки от злите войнства на Сатаната,
който се опита да какъвто и да начин „да ни отдели от любовта на Бога,“ ще бъде победен. И къде ни
оставя всичко това? То ни оставя като „повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.“

Павел започва тази последна част, питайки: „Кой ще ни отдели от любовта на Христос?“ (8:35). И
той завършва, казвайки: Нищо няма да „може да ни отдели от любовта на Бога.“ (8:39). Това винаги ми
напомня за откъсът от Йоан 10, който видяхме по-рано: „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и
те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от
ръката Ми. Отец Ми, който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на
Отца“  (Йоан 10:27-29).

Ако ние наистина уповаваме на Христос за вечния живот, Той ни уверява, че ние никога няма да
загинем и че нищо не може да ни грабне от ръката Му. После, все едно, че това уверение не е достатъчно,
Той казва, че нищо не може да ни грабне и от ръката на Отца. Ако сте повярвали в Христос, нищо не може
да ви отдели от Неговата любов и нищо не може да ви отдели от любовта на Бога. Още веднъж, цялата
Троица ни уверява за нашето спасение.

Нека още веднъж да прочетем ст.35-39: „Кой ще ни отдели от любовта на Христос? Скръб ли или
нещастие, или преследване, или глад, или голота, или опасност, или меч? Защото, както е писано: „Заради
Теб ние сме убивани през целия ден; считани сме като овце за клане.  Не, във всички тези неща ние сме
повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. Защото съм убеден, че нито смърт, нито живот,
нито ангели, нито власти, нито сили, нито сегашните неща, нито бъдещите неща, нито височина, нито
дълбочина, нито което и да било друго създание ще може да ни отдели от любовта на Бога, която е в
Христос Исус, нашия Господ.“ (8:35-39 – мой превод)

Запомнете, че тези стихове, както и останалите стихове от тези първи осем глави от Римляни, са само
тълкувание на тематичният стих на Павел: „Защото не се срамувам от евангелието на Христос,  понеже
то е Божията сила за спасение“ (1:16). Тук, в последните четири стиха (8:35-39) ние виждаме колко мощно
е  това  спасение.  А  последната  фраза  от  последният  стих  на  тълкуванието  на  Павел  обяснява  цялото
основание за евангелието, защото ние никога не бихме имали евангелието, ако я нямаше „любовта на Бога,
която е в Христос Исус, нашия Господ.“

Да,  ако сте повярвали в Христос като ваш Спасител,  продължавайте напред и дръпнете настрани
завесата. Осмелете се да погледнете напред.  Погледнете напред към денят, когато вашето тяло ще бъде
възкресено,  когато  възкресените  ви  очи  ще  видят  славата  на  възкресеното  и  възстановено  създание.
Погледнете напред към денят, когато освободени във вашето славното състояние от самото присъствие на
греха, вие ще живеете вечно с вашия Господ. 

И  когато  дойдат  житейски  бури  и  ние  се  препъваме  и  викаме:  „О,  Боже,  аз  ще  бъде  ли  там?“,
отговорът е: „Вечният живот е завинаги; възлюбени, бъди спокоен, ти ще бъдеш там. Ти не е нужно да се
тревожиш. Ако си приел Христос като твой Спасител, ти ще бъдеш там. А това се основава върху работата
на цялата Троица.“

Списък на преведените от мен книги или подбрани  мисли на велики хора, 
които мога да ви изпратя безплатно по електронната поща в PDF формат

 
1. Аз бях съвършен – Джордж Найт

2. Аз и моята голяма уста - Джойс Майер

3. Бог ще ви преведе през изпитанията – Макс Лукадо

4. Бракът - не само да оцелява, но и да процъфтява – Суиндъл

5. В окото на бурята – Макс Лукадо

6. Второто идване на Христос – от Чарлз Спържън

7. Въпроси и отговори - 622 въпроси и отговори на библейски теми - Едуард Фюдж

8. Глад за разбиране - Калвин Милър

9. Да обичаме Бога – от Чарлз Колсън

10. Да се срещнем в библиотеката – Суиндъл
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11. Давид – Суиндъл

12. Добрата новина за безпокойството  - Уилям Бекъс

13. Добрият живот – Чарлз Колсън и Харолд Фикет

14. Естир – Суиндъл

15. Живот, който винаги сте искали  - Джон Ортберг

16. Здравото семейство – Суиндъл

17. Изненадани от Библията – проф. Райт

18. Илия – Суиндъл

19. Йов - Суиндъл 

20. Йосиф – Суиндъл

21. Как трябва да живеем сега - Чарлз Колсън

22. Когато Бог прошепне твоето име - Макс Лукадо

23. Кой е прав - Бог или Дарвин - Кели Сегрейвс

24. Милост, повече отколкото заслужаваме - Макс Лукадо

25. Мир с Бога - Били Греам

26. Моисей – Суиндъл

27. Молитвата на Явис - Брус Уилкинсън

28. Мъжки разговор – Суиндъл

29. Намиране на мир в житейските бури – Чарлз Спържън

30. Не пропилявайте живота си – Джон Пайпър

31. Нещо повече - Катрин Маршал

32. Обикновено християнство – К. С. Луис

33. Основи на християнството - Джон Стот

34. Отговори на житейските проблеми – Били Греам

35. Павел – Суиндъл

36. Победа в Христос - Чарлз Трюмул

37. Победата на разума – проф. Родни Старк

38. Посланието на Проповедта на планината - Джон Стот

39. Преведени проповеди от различни автори - общо 271 бр.

40. Проповеди от Бил Букнайт - 24 бр.

41. Проповеди от Виктор Шепърд - 255 бр.

42. Проповеди от Кърк Ниили - 178 бр.

43. Проповеди от Макс Лукадо - 20 бр.

44. Проповеди от Спържън - 28 бр.

45. Просто християнин – проф. Райт

46. Религиозна класика – христоматия

47. Роден отново – Чарлз Колсън

48. Свободни в Христос - Сесил Хуук

49. Свършената работа на Христос – Франсис Шейфър
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50. Силата на Бога да променя живота ви – Рик Уорън

51. Страданието, успехът и Денят на спасението – Едуард Фюдж

52. Стремеж към почтен характер и християнски живот - подбрани мисли 

53. Тайната на щастието – Били Греам

54. Тайните на лозата - Брус Уилкинсън

55. Той е там и Той не мълчи - Франсис Шейфър

56. Управлявайте чувствата си - Джойс Майер 

57. Фалшифицирането на Исус – Крейг Еванс

58. Хуманитарна теория на наказанието – К. С. Луис

59. Цар Давид - Дейвид Пиърс

60. Целенасочен живот – Рик Уорън

61. Целенасочената църква - Рик Уорън

62. Цената на ученичеството  - Дитрих Бонхофър 
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