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Ако това послание те е накарало да се
замислиш и искаш да не се налага да ходиш на
Божия съд, можеш да примеш помощта на
СПАСИТЕЛЯ, като Го поканиш за Господ на своя
живот с вяра в Неговото възкресение от
мъртвите с тази молитва:

" Господи, аз осъзнах, че съм грешен и
заслужавам да отида в Ада, но не искам да ходя
там, за това Те моля да простиш греховете ми и
да ме направиш ново създание - безгрешно,
свято и праведно! Аз приемам Господ Исус за
свой Спасител и Господ и вярвам, че Ти Си Го
възкресил от мъртвите!
В името на Господ Исус - амин!"

Сега ти вече не си същия човек, може да не
го виждаш, но за духовния свят е факт! Ти си
част от семейството на Бог, както всеки един от
нас, които повярвахме в Него преди теб! Ако
искаш, можеш да се свържеш с нас, така ще ти
бъде по-лесно да израстваш във вярата!

Святият Дух, Който Е Бог - Всемогъщ,
Всезнаещ и Велик, но същеверменно мил,
добър и нежен, става негов приятел завинаги.
Никога не го оставя и никога не го забравя,
напртив - учи го, прави го да израства в това как
се живее в Божието царство и как се управлява
духовния свят! Той не се вижда, но работата Му
е доказателство за Неговото съществуване и
верността на Словото Му - Библията! Говоря ти
от собствен опит! За мен невидимият Бог е
толкова реален, колкото всичко, което ме
заобикаля! Аз имам реална комуникация с
Него и Той прави за мен всичко , от което се
нуждая и Му го поискам в името на Господ
Исус. Това би ти споделил всеки един вярващ,
който искрено е приел в сърцето си Спасителя
и Неговото спасение и живее така, както
Библията му казва! Тя е нашата книга с
инструкции за живота ни - и по-специално
Новият Завет, Който описва живота на Господ
Исус и този на ранната Църква - Там няма да
видиш палене на свещи, кланяне на икони и
измислени църковни ритуали, които целят да
умилостивят Бога! Господ Исус вече Го Е
направил, сега на всеки вярващ Създателя му
казва, че може да идва при Него винаги с
дръзновение, увереност и вяра, за да получи
чрез молитва в името на Господ Исус, всяко
нещо, което желае, за да се прослави по този
начин Бог, за да бъде радостта му пълна и да се
наслаждава в общението си със Спасителя!

БОГ Е ЛЮБОВ!
Той те обича и желае да живее вечно с теб!

Спасителят даде живота Си като доказателство
за тази любов! Бог не се променя никога, Той Е
вечен!

Спасител
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Всеки човек, без изключение, познава
живота си и знае какво е извършил. Погледни
реално на нещата и виж, че човешкия живот е
твърде кратък. Това послание има за цел да ти
покаже, че много малко неща в живота си
можеш да контролираш и да направляваш в
посоката, която искаш! Чрез него ти показвам,
че имаш нужда от помощ и то не нужда от
човешка помощ, а от някой, който е способен
винаги и по всяко време да премине
естествената бариера на нещата и да направи
невъзможното за теб, т.е. да сътвори чудо!
Това може да направи единствено и само Този,
Който е сътворил всичко около теб. Да, така е,
то не принадлежи на никой човек, защото
човека се ражда без да внесе нищо в света и
по същия начин си тръгва, без да може да
отнесе нищо със себе си! Всичко си стои на
Земята. това би трябвало да ти подскаже, че тя
принадлежи на някой друг, не на хората!

Всеки знае, че както е дошъл на света, така
един ден ще си отиде от него и това няма как
да се избегне! Въпросът е : "Какво ще стане с
теб след като напуснеш Земята"? Едни казват,
че след смъртта на тялото нищо не остава,
други говорят, че има прераждане в ново тяло,
но в БИБЛИЯТА пише друго - "На човек веднъж
му е определено да умре, а след това настава
СЪД!" - Евреи 9:27.

Може би си мислиш, че баланса между
добрите и лошите дела, които си направил на
Земята, ще определи къде ще отидеш, след
като я напуснеш! Но това не е вярно! Бог Е
справедлив съдия и като такъв, Той Е
безпристрастен! Да видим как е в градския съд

- като се абстрахираме от корумпираните
съдии, защото Бог не е корумпиран! Всеки
подсъдим се съди за престъплението, което е
направил, без да има значение и никой не
взима под внимание добрите дела, които е
извършил преди престъплението. Получава
своята присъда справедливо сдпоред закона на
дадената държава!

Законите на Божия справедлив съд обаче не
са такива като човешките и са записани в
Библията! Там се казва, че всички хора
извършиха грехове против Бога и няма нито
един, който да не го е направил! Според това
писание всеки грешник е осъдил чрез
греховете сам себе си и няма как да избегне
справедливото наказание от Божия съд, което
е изпращане в духовен затвор с вечна
неотменима присъда, от който няма
измъкване! Говоря за АДА! Господ Исус казва,
че там има вечни мъки - плач и скърцане със
зъби! Положението е вече свирено!

ТИ ИМАШ НУЖДА ОТ СПАСИТЕЛ!

Радостната новина е, че не е трудно вече да
се избавиш от всичко това и най-приятелски те
съветвам да го вземеш присърце, защото
напуснеш ли тялото си, вече ще е късно! Никой
не знае кога ще стане това! Хора умират
постоянно и по всякакви причини, без
значение от възраст, пол, нация, раса и как се
самоопределят.

Господ Исус дойде на Земята преди повече
от 2000 години, живя достойно и без грях
показвайки, че е пратен от Бога, като вършеше
чудеса и знамения - глухите

прочуваха, слепите проглеждаха, немите
проговаряха, куците прохождаха, прокажените
се очистваха! Той възкресяваше починали хора
и освобождаваше угнетяваните от дявола! ( да
знаеш, че както има Бог и Той наистина е
реален, така има и дявол и той е истински,
защото вярата вярва в невидими неща, но не и
в нереални - ти също вярваш в невидими неща,
но не си се замислял - как работят
електроуредите, тока виждаш ли го, а как
работи мобилния ти телефон, вълните виждаш
ли ги, ето това е вярата - ДА НЕ ГО ВИЖДАШ,
НО ДА ИМАШ ТВЪРДИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В
БИТИЕТО СИ, ЧЕ ТО РАБОТИ И ГО ПРАВИ
ДОБРЕ!). Господ Исус отиде на кръста знаейки,
че за това е дошъл и това беше целта на живота
Му! Той умря там, а после отиде да страда, на
мъки в Ада три денонщия, за да не отиде там
никой човек, който на Земята приеме това като
направено за него и го повярва с цялото си
сърце! Името "Исус" означава Спасител, Той е
Който изкупи човечеството от греха, като
понесе наказанието за него, вместо всички
хора, но Бог Го възкреси, защото на практика не
беше извършил нито един грях или
престъпление! Всеки един, който повярва на
тази радостна новина и помоли Бог да прости
греховете му в името на Господ Исус, като
съсвсем съзнателно желае повече да не ги
прави, ще му се простят престъпленията според
Божия стандарт! И дори повече, те няма да се
помнят вече в Небесата, все едно, че никога не
са правени! Човекът, който се покае по този
начин, Бог го прави чисто ново създание - без
грях, свято и праведно!




