
Може ли да загубим нашето спасение?
Концепцията , поддържана от много Християни е, че вечното спасение е ГАРАНТИРАНО щом веднъж 
сме приели Христос като наш личен Спасител и сме станали „нови създания“ в Христа.

Но ако това е така, ако щом веднъж сме получили Божията милост и е невъзможно до я загубим, то ТОГАВА ...

- ЗАЩО Павел казва: „ Но уморявам тялото си и го поробвам, да не би, като съм проповядвал на 
другите, САМ АЗ ДА НЕ СТАНА НЕОДОБРЕН.“- 1 Koр. 9:27

- ЗАЩО някои може да ПОЛУЧАТ „НАПРАЗНО БОЖИЯТА БЛАГОДАТ“- 2 Кор. 6:1
- ЗАЩО трябва да сме „ВЕРНИ ДО СМЪРТ“,  за да получим „венеца на живота“- Откр. 2:10
- ЗАЩО Петър казва:“ Понеже , ако след като са избягали от светските мръсотии чрез познаването на 

Господа и Спасител Исус Христос, те пак са се заплели в тях и остават победени, но ПОСЛЕДНОТО ИМ 
СЪСТОЯНИЕ Е СТАНАЛО ПО-ЛОШО ОТ ПЪРВОТО. Понеже по- добре би било за тях да не бяха познали 
пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената им свята заповед.“-
2 Петър 2:20,21

- ЗАЩО ни е казано, че „ КОЙТО УСТОИ ДО КРАЙ, ще бъде спасен“- Матей 10:22
- ЗАЩО ни е казано, че „  За тези, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар... а са 

отпаднали,  НЕВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ОБНОВЯТ И ПАК ДА СЕ ДОВЕДАТ ДО ПОКАЯНИЕ“- Евреи 6:4-6
- ЗАЩО трябва да  ПАЗИМ СЕБЕ СИ В БОЖИЯТА ЛЮБОВ - Юда 21
- ЗАЩО само ВЪЗКРЕСЕНИТЕ СВЕТИИ са тези, над които „ВТОРАТА СМЪРТ НЕ ЩЕ ИМА СИЛА“- Откр.20:6
- ЗАЩО ни е казано „АКО СЪГРЕШАВАМЕ САМОВОЛНО, след каро сме познали истината, НЕ ОСТАВА 

ВЕЧЕ ЖЕРТВА ЗА ГРЕХОВЕ. Ако някой , който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно...тогава 
КОЛКО ПО-ТЕЖКО НАКАЗАНИЕ, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божият Син и е сметнал за
просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?“- Евреи 
10:26,28,29

- ЗАЩО трябва да „изработваме спасението си със страх и трепет“ – Фил. 2:12
- ЗАЩО ни е казано:“ ЗАЩОТО АКО СМЕ УМРЕЛИ с него, то и ще живеем с него. АКО УСТОИМ, то и ще 

царуваме с него; ако се отричаме от него, ТОЙ ЩЕ СЕ ОТРЕЧЕ ОТ НАС“- 2 Тим. 2:11-13
- ЗАЩО ни е казано, „Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава 

наградата? ТАКА ТИЧАЙТЕ, ЧЕ ДА Я ПОЛУЧИТЕ.“- 1 Кор. 9:24
- ЗАЩО ни е казано:“  прибавете към вярата си 

добродетел...благоразумие...себеобуздание...твърдост...благочестие...братолюбие...любов...Но онзи, у 
когото те не се намират е сляп...и е забравил, че  е бил очистен от старите си 
грехове...затова...постарайте се още повече ДА ЗАТВЪРДЯВАТЕ  ВАШЕТО ПРИЗВАНИЕ И ИЗБИРАНЕ, 
защото КАТО  вършите тези добродетели, никога няма да отпаднете.“- 2 Петър 1:5-10

Oт горните стихове става очевидно, че небесното спасение зависи от много повече неща от това САМО ДА 
СТАНЕМ Християни. Вярност до смърт се изисква за всички, които ще получат венеца на живота. Откр. 2:10

Като имаме в предвид тези стихове, по-нататъшни въпроси възникват: Какво означава да бъдем верни до 
смърт? Какво се случва с тези, които отпадат? Само Християните ли получават спасение? Всички Християни
ли отиват на небето? Как Божията воля ще се извърши на земята, както на небето?- Мат. 6:10

„По плодовете им ще ги познаете“, казва нашият Господ (Матей 7:18-21) Но плодовете не порастват 
мигновено; те не се получават и в екстаз, нито в момента на смъртта, когато затворим очи. Това е процес, 
който Aпостол Павел назовава „ преобразявайте се чрез обновяването на ума си“ –Рим. 12:2 Тези плодове 
на характера могат да дойдат само по един начин- и това е пътя на кръста, стръмния път и тясната врата, 
пътя на себеотричане, ежедневно носене на кръста ни, представяне на телата ни като „ живи жертви“ и 
бидейки умъртвявани „ с Него“. Този клас е определен от нашия Господ като „малкото стадо“ (Лука 12:32), 
защото те са „народ за Негово притежание, ревностен за добри дела“  (Тит 2:14), на които Писанията 
обещават най-голямото благословение като победители ( Откр. 3:20)



Но какво да кажем за останалите? Какво благословение или съд Бог има запазено за езичниците, които 
никога не са чули за Божията милост, за тези, които са умрели преди Първото идване на Христа или за тези
т.нар. „карнални“ Християни?  „Божественият план на вековете“  дава надежда от Писанията за тях , а 
също и виждане, което напълно съвпада с характера на нашия Бог; надежда, която не се конфронтира 
нито с неговата любов, нито с неговата справедливост и е основателна като Него.Ние сме сигурни, че този 
гид в твоето Библейско изучаване ще донесе едновременно освежаване и благословения в сърцето ти.


