
Той плати
цената и за
твоя живот!

това можеш да направиш и ти. Казах си, че ако Бог в

действителност Го има и Той ме обича, то няма да се крие

от мен и ще ми се открие по някакъв начин! Ти можеш да

кажеш това на Господ Исус – Той те обича и няма да си

играе на криеница с теб.

Изпадах в ситуации, в които се нуждаех от

свръхестествена намеса (когато нищо не зависеше от мен)

и се молех: „Господи, ако те има, помогни ми, направи

това и това. . . ! “ и то ставаше. Когато нещо започне да се

повтаря закономерно в твоя живот, то вече не е

случайност, а следствие! Така аз четях Библията и търсех

Господа в живота си. Стана ми ясно, че Той няма да

отговори на молитви, за да открадна, убия, блудствам или

прелюбодейства, но за всяка нужда Спасителят може да

направи невъзможното! Господ Исус стана най-добрия ми

приятел, с Който мога да споделя всичко и да се облегна

на Него в трудни моменти. От собствен опит разбрах, че

Той е жив и реален, дори без да Го виждах! Реших да

предам живота си в Неговите ръце и казах:

„Господи Исусе, аз знам, че имам грехове в живота си, но

видях, че ме обичаш въпреки това и се грижиш за мен.

Моля те да ми простиш греховете и да ме направиш Свое

дете, заради жертвата на кръста, с която плати цената и

за моя живот! Благодаря Ти, че сега започвам нов живот с

Теб и той ще продължи за винаги и ще се срещнем очи в

очи, когато земният ми път приключи! Амин! “

Можеш да потърсиш и да се увериш в

историческата, архиологическата и литературната

достоверност на Библейските текстове. Ако усетиш, че

имаш нужда от Господ Исус в живота си – потърси Го!

Препоръчвам ти да не отлагаш прекалено дълго, защото

не знаеш кога ще приключи живота ти, а ако това стане

преди да си поискал прошка за греховете си, ще е

безвъзвратна загуба за теб! Не отивай в Ада, това ще
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човешки образ, като се родил от една девица в град

Витлеем – една Римска провинция в Близкия Изток.

Живял без грях между хората, болни изцерявал, мъртви

възкресявал, правел слепите да проглеждат, глухите да

прочуват, куците да прохождат и прокажените да се

очистват. На всички разказвал колко много ги обича Бог и

че е дошло време за спасение и освобождение, като всеки

може да се покае от греховете си, да Му ги сподели и Той

да ги прости и да ги забрави! Накрая намразен от

религиозните водачи, Той отишъл доброволно, без да се

съпротивлява, на кръста, където пролял кръвта си и дал

живота си в замяна на нашия живот. Понесъл нашите

грехове, болестите и проклетията ни. От цялата тази

тежест издъхнал преди другите двама, които били

разпънати заедно с Него от двете Му страни. Един от

Римските войници го пробол с копието си в сърцето за по-

сигурно и оставил учениците Му да Го погребат в скален

гроб. Той бил запечата с печата на Пилат Понтийски и

била поставена стража, която пазела да не би някой да

открадне тялото и да каже, че е възкръснал, защото Той

бил казал, че ще възкръсне! Въпреки всичко на третия

ден възкръснал славно, от което камъка отпред бил

отместен, печата счупен, а стражата се разбягала от

страх. Видя ли го жив около 500 човека, които разнесли

вестта за възкресението Му по целия известен тогава

свят. Някои го направили дори с цената на собствения си

живот! Неговото име беше Исус Христос – Помазаният

Спасител, Синът на живия Бог, както Той сам твърдеше!

Чрез вяра в Неговото спасително дело на кръста и

последвалото го възкресение, всеки човек може да бъде

спасен, изцерен и освободен, греховете му да бъдат

простени и да получи вечен живот, който да продължи

след смъртта на тялото в реалното присъствие на

Създателя в Небесата – мястото, където Той живее!

Това твърдение на Библията звучи като приказка,

но ако се окаже вярно, то има сила да промени всеки

живот! За това реших да го проверя



Скъпи приятелю, това, което държиш в ръцете си е моята

изповед пред теб, защото искам да ти разкажа, къде е

скрита тайната на моята радост, която сгрява сърцето ми

и прави живота ми неповторимо преживяване всеки ден.

Аз не знам ти какъв си, кой си, какво работиш, на колко

години си, но желая да ти разкрия как моя живот бе

преобразен и придоби нов смисъл и посока.

Може би до сега не си се замислял сериозно над

въпроса: „Защо живее човек?“ или пък си стигнал до

някои заключения, но ако вникнеш в това, което искам да

ти разкажа, аз вярвам, че то ще просветли и твоето

съществуване и ще те накара да погледнеш на него с

други очи.

Мислиш ли, че притежаваш нещо в този свят, че

то ти принадлежи и е лично твое, така щото никой не

може да ти го вземе? Помисли добре! Много често ние

хората си мислим, че сме господари на себе си, на имота

си, на земята, в която живеем и т.н. , борим се за

територии и дори водим войни, търсим правата и

свободата си, но дали това е така или живеем

самозалъгвайки се? Нека сега заедно да разсъдим за

живота. Човек се ражда на света, но още с рождението си

той не е господар на себе си. Никой не може да избере

какъв да се роди – бял, черен, жълт или червен, в коя

държава да живее, какъв да бъде – богат, средна класа

или беден, какви да са неговите родители и т.н. Никой

няма избор как да бъде възпитан или би могъл да избере

средата, в която да израсне! Ако продължим да

разсъждаваме така, ще стигнем до там, че човек при

идването си на света нищо не може да внесе, както и при

отиването си от него – нищо не може да отнесе!

Следователно ние сме само настойници на нещо чуждо и

всичко на Земята принадлежи на някой друг. Стигаме до

извода, че всички хора сме равни, но сме присвоили света

като свой и разполагаме с него неправомерно, взимайки,

всеки който каквото може и разделяйки се на класи и

слоеве. Не е лошо да се замислим, като участници в този

театър – живота, че сцената, т.е. Земята има свой

истински собственик, който ни я е преотстъпил, но

въпреки това се интересува от своята собственост и от

това, което става в нея! Не ти ли се струва абсурдно

твърдението, че този свят си няма създател, при условие,

че всяко нещо, което използваш всекидневно, е

създадено от някого. Като сравним по сложност на

изработване и по функция предметите, с които си

служим тук, с всичките физични и химични процеси,

които се случват в природата на планетата ни, със

слънчевата система, галактиката или Вселената, която

работи като един огромен механизъм и то безотказно, те

приличат на детски играчки! Тогава как простите неща

като тях, си имат създател и не могат да се направят

сами, а сложните са се създали от само себе си по

някаква случайност? От математическа гледна точка

това е невъзможно. И виж, всичко съществува

еволюирайки, при условие, че всяко нещо започва да се

износва и остарява още при самото си създаване, а

втория принцип на термодинамиката казва, че всяка

система би се саморазпаднала, ако в нея не се внесе сила

(енергия) от външен източник! Нищо в света не може да

еволюира само, но безвъзвратно се руши! Тогава защо

изобщо живеем, какъв е глобалния замисъл на нашето

съществуване? Кой ни е поставил настойници на своето

имущество? Моят разказ ще ти даде светлина върху тези

въпроси.

Не е задължително да преминеш по моя път, за

да стигнеш до това, което ще разбереш. Има милиони

хора по света, които са стигнали до тук по други пътища,

но всички бихме били единодушни в едно, че смисъла на

живота ни сега е да разкрием, чрез нашето свидетелство,

истината, която сме преживяли, такава каквато е!

Моят живот беше като на всеки един

средностатистически българин – без особен смисъл, ден

за ден, пленен от едно или друго нещо в даден момент,

без надежда за нещо по-добро. Като

всеки млад човек, аз не си давах сметка, че един

прекрасен ден моят живот може да свърши. През 1993

година живота ми на два пъти щеше да намери своя край,

но не би. Някой се стремеше да не достигна старините си,

но имаше и Друг, Който искаше и спаси живота ми! Кой

беше Той и защо искаше да живея? Този, Който беше

създал света и ни е направил негови настойници имаше

план за мен. Той има план и за твоя живот, иска да

направи най-доброто за теб, да ти даде едно прекрасно

съществуване изпълнено със смисъл и изобилно

съдържание, богато с велики преживявания и споделено с

най-великата личност във Вселената! Аз чух за Него от

един човек, който твърдеше, че Библията съдържа

Неговите думи и казва, че Той ни обича и се интересува

персонално от нас. Като всеки нормален човек реших да

проверя това, защото не бих повярвал на нещо, без да се

уверя, че то работи и е наистина реално! Купих си Библия

и започнах да я чета. От нея разбрах, че Бог сътворил

човека и в любовта Си към него, му дал свободна воля, с

която да избира на къде да върви живота му. Така той не

се покорил на това, което Създателя му бил казал да не

прави, за да не умре. Адам извършил грях, който го

направил роб на плътта и материалните неща, отделил го

от Святия му Баща и пуснал на Земята болестите,

проклятието, бедността и смъртта! Бог обаче не решил да

накаже човека, но да го спаси и да му върне всичко

изгубено! Дълги години хората живеели един посредствен

живот под властта на дявола, който излъгал човека да

извърши греха. Страдали, боледували, преживявали лоши

неща, мразели се и се биели по между си и накрая

умирали безверни, което ги отвеждало в духовен затвор,

който бил направен само за дявола и демоните му – Ада.

Но любовта на Бог не се променила, защото Той не се

променя! През цялото време търсел начин да задейства

Своя спасителен план, който може да ги избави, но без да

накърнява достойнството им и свободната им воля. Преди

две хиляди години Той се въплътил в




