
Аз Съм Пътят, и Истината,и Животът…
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Здравей приятелю, ти който държиш в 
ръката си това вестниче, днес ще бъдеш 

много благословен и ще научиш неща, които 
може би не знаеш. 

Приеми това вестниче като писмо, написано 
лично за тебе.

Аз не зная как се казваш, не те познавам, не 
зная и къде живееш, не зная какви проблеми 
имаш, но зная, че който и да си, ти имаш нужда 
днес от това писмо. 

И нека сега да ти разкажа нещо много важно, 
нещо, което всеки човек на тази земя трябва 
да знае и това е ИСТИНАТА.

Истината е над лъжата.
Истината е светлина.
Когато човек знае истината, той е стъпил на 

правия път и няма да се лута, ще върви напред 
и няма да се спъва.

Всичко около нас - небето, земята, водите, 
всичко живо в тях, самите ние сме сътворени. 
Всичко е сътворено от Един велик Творец, 
сътворено е с мъдрост и любов. Този Творец е 
велик, вечен, всемогъщ, това е Бог. Бог е жив. 
Той е вечен.

Бог създаде човека по Свой образ и подобие. 
Създаде го със свободна воля. Това е един 
дар от Бога. Ние не сме роботи, Бог ни е дал 
свободна воля да избираме според желанието 
си.

И в началото Бог постави човека в една 
прекрасна градина, наречена Едемска, където 
имаше много дървета с прекрасни плодове 
по тях, които служеха за храна на Адам и Ева 
- първите човеци, първата семейна двойка, 
прародителите на човечеството. 

И Бог, техният Творец ги предупреди да не 
ядат от плода на едно дърво в градината, 
защото ако ядат ще умрат.

Дървото не беше отровно, но това беше един 
изпит за тях, Бог искаше да изпита тяхната 
свободна воля, какво ще изберат да правят 
- дали ще изберат да послушат своя Творец 
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или няма да Го послушат и ще ядат от този 
забранен плод. 

Приятелю, човекът има триединна същност, 
той се състои от тяло, душа и дух. Тялото на 
първия човек Бог направи от пръст от земята. 
Когато го направи това тяло още не беше живо 
и тогава Бог вдъхна в него живот от Себе Си и 
то стана живо! Този живот е духът му. Душата 
е живият човек, цялата личност - ум, чувства, 
усещания, емоции, воля, интелект. Душата 
е в тялото на човека. Тя е вечна и никога не 
умира. 

И сега нека да поясня, Бог сътвори човека, за 
да бъде човекът във връзка със своя Творец и 
тази връзка се осъществява чрез духа му. 

Но нека се върнем и нека да си представим 
тази картина в Едемската градина, нека да 
видим какво се случи там. 

Бог даде заповед на човека да не яде от 
плода на едно от дърветата и го предупреди, 
че ако яде от него, ще умре. Бог даде Своята 
воля и изчака да види дали човекът ще Го 
послуша, изчака да види какво ще избере 
човекът - дали да послуша своя Творец или да 
не Го послуша.

И в този толкова важен момент към човека 
в градината се приближи една змия. Тя 
говореше! Тя проговори към Ева и й каза: 
“истина ли каза Бог да не ядете…от никое 
дърво в градината” и още каза на Ева - “никак 
няма да умрете, ако ядете от този плод, не 
само че няма да умрете, но ще бъдете като 
Бога, ще ви се отворят очите, ще познавате 
доброто и злото…”

И човекът подмамен от змията не послуша 
своя Творец, взе и яде от този забранен плод…

Човекът изяви своята свободна воля - 
ИЗБРА ДА НЕ СЕ ПОКОРИ НА ВОЛЯТА НА СВОЯ 
ТВОРЕЦ!

Ето, приятелю, този малък, този кратък изпит 
завърши, този изпит завърши с провал за 
човека…той падна в греха!
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Ще попиташ - а какво е грехът? Какво 
означава грях?

Грехът е ВСИЧКО, КОЕТО Е ИЗВЪН БОЖИЯТА 
ВОЛЯ.

Когато един човек не се покори на Божията 
воля, той съгрешава. Божията воля е 
единственото и най-добро нещо за човека, 
Божията воля е единствената истина и когато 
човек не я изпълнява, тогава това  е грях и 
това води към лоши последици, усложнения и 
погибел. Творецът знае кое е най-доброто. 

Например, ако ти си производител на 
автомобили, ти даваш указания как трябва те 
да се експлоатират, ти даваш указания с какво 
гориво и  с какво масло трябва да работят 
и ако в тези автомобили се сложи друго 
гориво или друго масло, тогава двигателят се 
съсипва…

Има само една истина за всичко в този свят 
и тази истина е Божията воля.

Божията воля за всичко, ние намираме в 
Божието Слово, то е Библията. Библията е 
Божият стандарт. Когато си в Божията воля не 
си в греха.

Но нека се върнем в Едемската градина. 
Там освен Адам и Ева имаше една змия. Тази 
змия говореше. Каква беше тази змия? Защо 
тя говореше на човека? Тя каза нещо много 
важно. Тя попита Ева - “истина ли каза Бог…” 
всъщност тя пося съмнение в сърцето на Ева 
- дали Бог им беше казал истина, дали това, 
което им беше казал Бог беше така?!

И змията им каза - ако ядете няма да умрете, 
както ви каза Бог, но Той не ви дава да ядете, 
защото като ядете от това дърво, ще ви се 
отворят очите и ще бъдете като Бога….ще 
познавате вече доброто и злото…

И човекът не се покори на Божията воля, 
избра да не се покори на Бога, избра да 
извърши нещо, което му беше забранено и 
дори не се уплаши, че ще умре, желанието му 
да бъде като Бога, да има знание беше по-
силно дори от предупреждението, че ще умре.

Приятелю, знаеш ли кой говореше чрез тази 
змия?

Това беше сатана.
И нека сега да ти разкажа за сатана. 
Преди да сътвори Бог човека, Той сътвори 

ангелите. Те са милиони и милиарди същества, 
святи, Негови служители. Между всички 
ангели Бог сътвори един ангел-херувим да 
бъде най-красивият, най-надареният, този 
ангел беше в Божието присъствие, дадена му 
беше висша позиция всред ангелите, с много 
знание, мъдрост и сила, съвършенство, той 

беше хвалител на Бога и ръководеше много 
ангели.  И всичко на небето беше чудесно, до 
момента, когато този висш ангел се възгордя 
и пожела да бъде като Бога, да седне на трон,  
неговата гордост го доведе до съгрешаване 
и падение, той се обърна против Бога, стана 
противник на своя Творец. Оттогава той 
имитира всичко, което прави Бог, той иска 
да получава поклонение от човеците, той 
е клеветник, той е баща на лъжата, той е 
човекоубиец, той мрази Господа, мрази и 
човеците, защото са по Божий образ. сатана 
е основният източник на всеки лъжлив култ 
и световна религия. сатана прави всичко, на 
което е способен, за да се противопоставя на 
Бог и за да погубва човеците. Обаче, съдбата 
на сатана е решена окончателно – вечност в 
огненото езеро, където ще бъде хвърлен.

сатана завлече със себе си и една трета 
от ангелите, които също се обърнаха срещу 
Бога и които заедно с него бяха изхвърлени 
на земята. Те са милиони, наречени “паднали 
ангели”. Те са организирани от сатана в 
йерархична структура. Те са безтелесни 
нечисти духове, които имат необходимост 
да влезнат в човешко тяло, за да могат да 
разрушават, да се изявяват и служат чрез 
човека. 

И така сатана чрез змията излъга човека, 
подмами го, съблазни го и човекът падна в 
грях. Човекът избра да не се покори на своя 
Творец и на Неговото предупреждение и воля. 
Така човекът падна в грях. И на земята сатана 
стана князът на този свят. Човекът падна в 
робството на дявола. 

Приятелю, може би ще попиташ, защо Бог не 
унищожи веднага сатана и падналите ангели? 

Бог не ги унищожи, защото Бог е любов и не 
унищожава. Но Бог дава възможност на злото 
да се изяви докрай, за да видят и разберат 
всички колко е лошо и погубващо всяко 
отклонение от Божията воля, как грехът води 
към погубление. 

Приятелю, преди всичко Бог е не само 
любов, но е СВЯТ.  В Него няма нищо лошо 
и нечисто. Затова Бог не приема греха, не 
приема и грешните човеци. Така грехът 
отдели човека от Бога! Връзката на човека с 
неговия Творец се прекъсна. Духът на човека 
замъртвя, защото вече не беше свързан с Бога 
поради греха.

Но Божията любов е велика. Бог имаше 
спасителен план за спасението на човека. 
Въпреки всичко Творецът обича човечеството. 
И Бог даде Своя Единороден Син за 
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спасението на света, Който дойде като човек, 
роден от девицата Мария, непорочно от 
Светия Дух. Той е Иисус Христос! Той проля 
кръвта Си за всеки един човек на тази земя и 
заплати с нея за греховете му. 

Иисус Христос беше разпнат на кръста 
на Голгота. Той понесе греховете на цялото 
човечество. Той умря вместо нас. Това е 
Божията милост и Божията благодат. Това 
е Божията любов. Това е спасението на 
човеците от вечната смърт. 

Иисус умря на кръста, беше погребан и на 
третия ден възкръсна от мъртвите, след това 
се възнесе на небесата и седна отдясно на 
Отец в голяма слава и величие. 

Той е Спасителят на света!
Той е Божият Помазаник!

ВСЕКИ, КОЙТО ПОВЯРВА В ИИСУС ХРИСТОС 
ПОЛУЧАВА ТОВА СПАСЕНИЕ, ПОЛУЧАВА ТАЗИ 
БОЖИЯ БЛАГОДАТ ЧРЕЗ ВЯРАТА СИ И НЯМА 
ДА ПОГИНЕ, НО ЩЕ ИМА ВЕЧЕН ЖИВОТ В 
БОЖИЕТО ЦАРСТВО. 

На всеки, който повярва и се покае, и се  
кръсти във вода в името на Иисус, Бог му 
прощава всеки един грях! Не само му прощава, 
но вече не помни греховете му!

Това е Благата вест за тебе, приятелю!
Бог те обича, да, лично тебе Бог те обича, Бог 

не иска да погинеш поради греховете си, Бог 
иска да си спасен и да имаш вечен живот.

Всичко това, което споделих сега е писано в 
Божието Слово, Библията. 

Библията е Божията истина! А Божията 
истина е единствената истина.

ИИСУС ХРИСТОС Е ПЪТЯТ, И ИСТИНАТА И 
ЖИВОТЪТ!

ТОЙ Е НАШИЯТ ГОСПОД И СПАСИТЕЛ!
САМО ЧРЕЗ ВЯРА В НЕГО МОЖЕМ ДА 

ОТИДЕМ ПРИ ОТЕЦ И ДА ИМАМЕ ВЕЧЕН 
ЖИВОТ В БОЖИЕТО ЦАРСТВО, КОЕТО Е 
ЦАРСТВО НА ЛЮБОВ И ПРАВДА И МИР.

БОГ Е ЖИВ, ТОЙ Е СЪЩИЯТ 
И ДНЕС, КАКТО Е БИЛ И ВЧЕРА, 

И Е СЪЩИЯТ ЗАВИНАГИ, 
БОГ НЕ СЕ ПРОМЕНЯ.

Приятелю, преди 2000 години Исус 
Христос беше на земята. Името Му 

означава - Исус означава “Спасител”, а 

“Христос” означава Помазаник. Това е името 
Му на гръцки език, а на еврейски език името 
Му е Йешуа ха Машиах. Той беше и човек, и 
Бог. Той донесе на земята Божието царство. 
Исус Христос, бе роден от девицата Мария, 
заченат в нея от Светия Дух. Когато Исус 
стана на около тридесет години Той започна 
да служи на хората. 

Защо започна да служи на хората? 
Защото чрез делата Си Той изявяваше 

характера на Бога, изявяваше силата и 
славата на Бога, изявяваше Божията любов. 

Най-добре човек се познава по делата му. 
Самите дела на човека говорят за него какъв е. 

Защо Бог изпрати Своя Единороден Син на 
земята така в човешки образ?

Защото, приятелю, грешният човек не може 
да устои в присъствието на живия Бог, защото 
БОГ Е СВЯТ И В ПРИСЪСТВИЕТО НА БОГА 
ГРЕХЪТ ИЗГАРЯ! Бог е любов, но Бог е и огън, 
който пояжда. 

И така Исус като стана на около 30 
години започна служението Си сред хората. 
Непосредствено преди да започне Той отиде 
при Йоан Кръстител и беше кръстен в река 
Йордан. Когато Исус излезна от водата, тогава 
небето се отвори и дойде глас от там, който 
каза: 

“ТИ СИ МОЯТ ВЪЗЛЮБЕН СИН, В ТЕБ Е 
МОЕТО БЛАГОВОЛЕНИЕ”

Лука 3:
21.И когато се кръсти целият народ и когато 

и Иисус се кръсти и се молеше, небето се отвори
22. и Светият Дух слезе върху Него в телесен 

образ като гълъб, и един глас дойде от небето, 
който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб 
благоволих.

Бог Отец от небето прогласи, че Исус 
е Неговият възлюбен Син, в Когото е 
благоволението Му.

И тогава Светият Дух слезна на Исус в 
телесен, видим образ на гълъб. 

Бог изпрати Сина Си при падналите в 
грях човеци, за да донесе Той светлината 
на истината, да видят човеците с очите си 
силата и любовта на Бога. Бог изпрати Сина 
Си на земята и за да спаси Исус човеците от 
греховете им и от вечното им погубление.

И така Исус започна да служи. Той 
обикаляше навсякъде, по села и градове, 
обикаляше и вършеше благодеяния на 
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нуждаещите се. Поучаваше с мъдрост хората, 
проповядваше им Божието царство и ги 
призоваваше да се ПОКАЯТ!

Приятелю, ако имаш Библия, отвори я и 
там в Новия Завет ще прочетеш за десетките 
добри дела, които вършеше Исус. Той по 
свръхестествен начин изцеляваше всички 
болни от всякакви болести, изгонваше бесове 
от тях, възкресяваше мъртви, укротяваше 
бурята и вълните на морето, ходеше по 
водата, с няколко хляба и малко риби по 
свръхестествен начин нахранваше хиляди, 
които го следваха, слепи проглеждаха, 
глухи започваха да чуват, парализирани 
оздравяваха и започваха да ходят и скачат….! 

Тази вест се разнесе за Него и при Него 
се стичаха тълпи от нуждаещи се хора. Ден 
и нощ Иисус служеше на човеците с добри 
дела, защото Той се смиляваше за всеки един 
човек.

Приятелю, знаеш ли нещо много важно? 
Бог е жив, Исус е жив и днес, и днес Бог е 
същият, и днес Исус изцелява болните по 
свръхестествен начин, и днес в името на Исус 
хора се освобождават от бесове, от демони, 
и днес мъртви възкръсват и днес стават 
свръхестествени чудеса и знамения в името 
на Иисус!

Приятелю, за Бог няма невъзможно нещо!
Бог е всемогъщ, Бог е навсякъде 

присъстващ, Бог е без ограничение на сила, 
мощ и слава!

И сега, ето, давам ти това свидетелство, 
което ще те насърчи и ще укрепи вярата ти в 
живия Бог, което е за ПРОСЛАВА НА ГОСПОДА!

СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ЕДНА 
МАЙКА

Иванка Костова, с. Ягода, Старазагорско
“Моето дете имаше скъсен крив крак по 

рождение. Стоя дълго време в гипс, носеше 
дясна обувка вместо лява, претърпя две 
операции – на 9 месеца и на 2 и половина 
години, но крачето си остана по-късо от 
другото с 4 см. И стъпваше върху него само на 
пръсти. На 19 март 1991 г. научих за Божията 
сила, която чрез брат Илия Миланов (христи-
янин със служение дадено му от Бога да изце-
лява болни)изцелява всякакви болести, и оти-
дохме в Алпийския дом край Сливен. Веднага 
след молитвата стана голямо чудо – крачето 
се изправи и достигна земята с цялото си 
стъпало. Детето ми започна да скача, можеше 

да стои само на лявото (болното) краче и то 
издържаше цялата му тежест!

Слава на Бога! Той е жив и върши чудеса!”

БОГ ТЕ ОБИЧА

Ето още едно свидетелство:

СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ЕЛЕНА

Сестра Елена З. разказва:
“От дете имах увереност, че има Бог. Но не 

смеех да се доближа до Него, за да не увредя 
бъдещето на децата си. Така проспах много 
години, докато през 1990 г. Духовното ми 
невежество едва не ме вкара в гроба. Вече 
зная, че през целия ми живот Бог е бдял над 
мен и много, много ме е обичал. През 1984 
год., вследствие на внезапната смърт на 
сестра ми, изпаднах в стресово състояние 
и от това получих диабет. Отслабнах с 12 кг. 
Пазех строга диета, но подобрение нямаше. 
През юли 1990 год. Реших да се лекувам при 
екстрасенса Пенка Михайлова. Бях увере-
на, че това е нов неизвестен научен начин на 
лечение. Колко много хора като мен, от липса 
на духовна култура, тръгват по неправилни 
пътища, за което по-късно скъпо плащат. И аз 
не знаех, че отивам при противника на Бога. 
След първите сеанси състоянието ми леко 
се подобри, но след седмия сеанс рязко се 
влоши. Тя ме успокояваше, че не бива да се 
плаша, защото това е реакция на жизнените 
сили. Състоянието ми продължаваше да се 
влошава и на 19 септември същата година 
постъпих в болница. Бях много зле и един 
ден изпаднах в клинична смърт. Апаратурата 
за кръвното налягане и сърдечната дейност 
показвали нулево деление. За да заработи 
отново сърцето, лекарите, като последна 
мярка, ми направили сърдечен масаж и силно 
ме ударили в сърдечната област. Благодаря 
на Бога, че ми върна живота. Дълго време 
бях зле, на системи, и един ден чух лекарите 
да си говорят, че не знаят какво по-напред да 
лекуват – сърцето или диабета. В това състо-
яние бях повече от пет месеца и имах до-
статъчно време за размисъл. Разбрах, че съм 
тръгнала в погрешна посока. Когато излязох 
от болницата посетих Българска Божия 
Църква и там научих, че една група християни 
се събират на молитви за изцеления на болни. 
Когато посетих събранието и молитвите за 
изцеления на болни започнаха, брат Петър 
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Велев каза: “Тук има една сестра болна от 
диабет. Господ иска да я изцери”. Обърнах 
се назад, изгледах всички, но никой не се 
обади. Тогава разбрах, че се отнася за мен. 
Братята положиха ръце и се молиха всички 
заедно. Бог ме посети. Покаях се за греховете, 
които съм вършила в незнание. Отрекох 
се от всички окултни и смъртни грехове, от 
екстрасенсите и почувствах как безкрайната 
Божия любов ме обгръща. Аз мълчаливо 
хълцах и плачех, но бях радостна и щастлива. 
Започнах да чета Библията. С Божията 
помощ, думите й ме чистеха от греховете. При 
проверката в болницата се оказа, че няма и 
следа от диабета. Изчезна и псориазисът и 
сега се радвам на добро здраве, но най-много 
се радвам на уверението, че моето име е 
записано в Книгата на вечния живот. Слава на 
Бога!”

БОГ ТЕ ОБИЧА

Ето още едно свидетелство:

ЧУДО В ЛАГЕРА В БЕЛЕНЕ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СИЛАТА, 

ВЕРНОСТТА И ЛЮБОВТА БОЖИЯ И 
ЗА СИЛАТА НА ВЯРАТА

“Точно както в древен Рим, така и в Белене 
кръвта на мъчениците породи вяра в Бога. 
Също и тук Господ показа Своята милост, 
давайки висота на вярата. Помощник-начал-
никът на лагера Никола Найденов, под чието 
терористично управление толкова много не-
винни хора умряха, сега страдаше от терора на 
измъчващата го съвест. Твърдото държание 
на пастирите трябва да е подбудило в тъмната 
му душа светлината на угризението.

Случи се следното. Освен ямата с плъхове-
те съществуваше и яма с кучета. Тя бе око-
ло три метра дълбока, десет метра дълга и 
шест метра широка, където Китов (лагерният 
началник) оставяше затворници да бъдат 
разкъсани и изядени от кучетата. Ямата не 
бе покрита и в нея имаше голям брой кучета, 
оставени да изгладнеят до такава степен, че 
започваха да се хапят помежду си. Ужасното 
зрелище се разиграваше в присъствието на 
много от затворниците, началниците на лагера 
и охраната.

Един ден Китов отдели колегите, 
християни Трифон Димитров и Иван Игов за 
демонстрация в кучешката яма. По време на 
арестуването му Димитров бе последният 
главен редактор на евангелския седмичен 
орган в. “Зорница”. Поради забележителните 
си духовни качества той имаше висока 
репутация. След осъждането му при закрити 
врата в София с осемгодишна присъда бе 
изпратен в Белене. Игов бе баптистки пастир 
във Варна, Пловдив и София, също докаран 
след осъждането му при закрити врата в 
Белене.

Китов ги смяташе за непоправими врагове 
на режима, както и останалите пастири, защо-
то не можеха да изпълнят дневната си норма, 
не уважаваха неговите заповеди, молеха се 
преди ядене и говореха с другите затворници 
за Бога. Когато охраната дойде да съблече 
Димитров и Игов, те сами свалиха окъсаните 
си дрехи и без съпротива се оставиха да ги 
хвърлят в ямата. Очакваше се кървава сцена, 
но се случи нещо друго. Двамата пастири ко-
леничиха в средата на ямата и започнаха глас-
но да се молят. Кучетата не ги нападнаха, а се 
свиха по ъглите и започнаха да вият зловещо, 
като че ли невидима ръка ги притискаше.

Настъпи раздвижване. Охраната показа 
признаци на голямо безпокойство. Китов, като 
следеше сцената от разстояние, се паникьоса. 
Беше невероятно положение. Той заповяда 
на Найденов да прекрати “зрелището”. Игов 
и Димитров бяха откарани отново в работна-
та им група в бараката на обекта. Там заедно 
с останалите затворници те благодариха на 
Бога за чудното си спасение.

Неочаквано вратата на бараката се 
отвори и четирима надзиратели, които бяха 
присъствали на това чудо, просълзени, влязоха 
вътре и попитаха какво трябва да направят, за 
да приемат вярата. Игов се помоли с тях и ги 
кръсти в една малка яма, пълна с дъждовна 
вода, до бараката. Останалите затворници 
наблюдаваха мълчаливо. За всички трябва 
да е било вълнуващо събитие… Присъствието 
и намесата на Бога бе явна. Могъществото на 
Китов бе сломено. По-късно тези четирима 
надзиратели бяха уволнени и принудени да 
напуснат острова.” 

Матеев, М. 
На словото ти уповах….

Скъпи приятелю, тези свидетелства не са 
измислени, те са се случили на реални човеци, 
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това са човешки съдби,  в които Бог по чуден 
начин се е изявил, помогнал, изцелил, спасил. 

Бог обича всеки един човек! 
Бог обича и теб! 
Бог чува молитвите на всеки един човек. 
В Библията е писано:

Псалми 50:15. И призови Ме в ден на скръб, Аз 
ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.

Бог иска да Го потърсим с вяра, когато 
сме в трудности, когато имаме проблеми, 
когато сме в безизходна ситуация, когато сме 
отчаяни. И Той обещава, че когато извикаме 
към Него, Той ще ни избави, ще даде изход от 
положението и ще се прослави в живота ни. 

И Бог казва още:

Еремия 29:13. И ще Ме потърсите и ще Ме 
намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.

Това е обещание! КОГАТО ПОТЪРСИМ БОГА 
С ЦЯЛОТО СИ СЪРЦЕ, С ВЯРА, С УПОВАНИЕ В 
НЕГО, ТОГАВА ЩЕ ГО НАМЕРИМ!

Това е толкова чудесно, че има към Кого да 
извикаме, има Кого да потърсим и знаем, че 
ще Го намерим!

Бог ни казва още:

Лука 11:
9. И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; 

търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се 
отвори.

10. Защото всеки, който иска получава; 
който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще 
се отвори.

Приятелю, това е Божията воля: ДА ИСКАМЕ, 
ДА ТЪРСИМ И ДА ХЛОПАМЕ. 

И КОГАТО ИСКАМЕ ТОЙ НИ КАЗВА, ЧЕ ЩЕ 
ПОЛУЧИМ, КОГАТО ТЪРСИМ, ТОЙ НИ КАЗВА, 
ЧЕ ЩЕ НАМЕРИМ И КОГАТО ХЛОПАМЕ, ЩЕ НИ 
СЕ ОТВОРИ!

Вярвай го всичко това, защото е Божие 
Слово, а Бог никога не лъже.

Бог е винаги верен и Неговото Слово е 
истинно.

Амин.

КАКВО ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА 
БЪДА СПАСЕН?

Приятелю, след като един човек повярва в 
Иисус Христос, след като научи и повярва 

ИСТИНАТА, тогава той разбира колко е грешен 
и колко грешен живот живее. На земята няма 
човек, който да е безгрешен и свят. Още с 
раждането си човек има на себе си грехове, 
наследствени грехове, греховете от родители 
и прародители, още и грехът на Адам и Ева… 
същността на човека е грешна поради първия 
грях на първите човеци. И ти може да си добър 
човек, може да си казваш - “но аз нищо лошо 
не върша, не съм убил никого, не крада и т.н….” 
Да, може да си мислиш така, но откакто си 
се родил със сигурност си съгрешавал, може 
би си лъгал, може би си правила аборт, може 
би си участвал в някое нечестие, може би си 
вършил някоя неправда….все нещо си вършил 
и за тези грехове натрупани в годините 
човекът се е омърсил, и пред Бога е грешник, 
който заслужава справедливо наказание… 
и това наказание е вечна смърт в огненото 
езеро, определено за сатана и падналите 
ангели. 

Всеки човек ще застане пред великия Бог в 
Съдния ден, за да отговаря за делата си. 

Бог е Съдията. Да, Той е Съдията и е най-
справедливия Съдия. Той не ни осъжда, 
ОСЪЖДАТ НИ ДЕЛАТА, ГРЕХОВЕТЕ, КОИТО 
СМЕ ВЪРШИЛИ НА ЗЕМЯТА В ТОВА ТЯЛО И В 
ТОВА ВРЕМЕ, КОГАТО СМЕ ЖИВЕЛИ ТУК. 

Нека да направим едно сравнение. 
Ако един човек извърши престъпление, 

ако наруши закона, ако престъпи закона, 
тогава със сигурност ще бъде подсъдим. И 
когато застане там пред съдията, неговото 
престъпление ще е това, което ще бъде 
причина той да бъде осъден. Съдията не е 
причината за осъждането му. Съдията само 
преценя престъплението му, за да му определи 
наказанието, което заслужава. 

Ако пред същия съдия застане един човек, 
който не е извършил нищо против закона, 
тогава този съдия няма никаква власт и сила 
над него! 

Така ще бъде и с нас, когато застанем пред 
Бога в Съдния ден.

Сега и ти, както много други хора, които са 
осъзнали, че са грешници, ще попиташ: 
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КАКВО ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА НЕ БЪДА 
ОСЪДЕН, А ДА БЪДА СПАСЕН?

А от какво трябва да бъдеш спасен? 
Трябва да бъдеш спасен от греховете си, 

поради които върху теб ще падне Божият гняв 
в Съдния ден!

Приятелю, Бог те обича!
Той те е сътворил!
Той те обича с най-голямата любов!
Бог, Твоят Творец не иска ти да погинеш 

поради греховете си. 
Приятелю, всичко това, което четеш сега 

е много важно, защото става дума за твоя 
вечен живот, къде ще бъдеш през вечността…
вечността е безкрайна, никога не свършва…
къде ще бъдеш ти, твоята безсмъртна душа?!

Има само две места, където можеш да 
отидеш - да си заедно с Иисус Христос в 
Божието царство или да си в ада, в огненото 
езеро на вечни мъки. 

НЯМА ДРУГО МЯСТО, НЯМА НЕУТРАЛНО 
МЯСТО, НЯМА СРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ.

И ето, отново този въпрос:

КАКВО ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА НЕ БЪДА 
ОСЪДЕН, А ДА БЪДА СПАСЕН?

И чуй сега много внимателно:

ТИ НЕ МОЖЕШ И НИКОЙ ЧОВЕК НЕ МОЖЕ 
СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ, С ДОБРИ ДЕЛА ДА СЕ 
СПАСИ!

ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО ЗА НИКОГО!

ТВОЯТ ПЪТ ЗА СПАСЕНИЕ Е САМО ЕДИН И 
ТОВА Е ИСУС ХРИСТОС!

Исус Христос е твоят СПАСИТЕЛ!

САМО ТОЙ Е СПАСИТЕЛЯТ НА ВСЕКИ ЕДИН 
ЧОВЕК ПО ТАЗИ ЗЕМЯ!

Той преди 2000 години заплати с живота Си, 
заплати със скъпоценната Си кръв за всичките 
твои грехове и те изкупи от царството на 
сатана. 

Да, Той заплати за всичките твои грехове.
Сега ти, ако пожелаеш да си спасен, ако 

пожелаеш да бъдат премахнати, заличени 
всичките ти грехове, ТРЯБВА ДА ПОВЯРВАШ В 
ИИСУС!

О, това е най-важното нещо за тебе, за твоето 
спасение.

Това е първата и най-важна крачка днес в 
живота ти!

Това е преминаването ти от царството на 
сатана в царството на Господа.

Това е преминаването ти от мръсотията на 
света, греховете, беззаконията, тъмнината, в 
Божието царство, което е мир, радост, любов, 
светлина, правда.

КАКВО ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА НЕ БЪДА 
ОСЪДЕН, А ДА БЪДА СПАСЕН?

ЕТО ОТГОВОРЪТ:

ПОВЯРВАЙ В ИИСУС ХРИСТОС!
ПОКАЙ СЕ! 
ОТВЪРНИ СЕ ОТ ЛОШИТЕ СИ ДЕЛА И 

ЛОШИТЕ СИ ПЪТИЩА, ОБЪРНИ СЕ КЪМ 
ИСТИНАТА, ОБЪРНИ СЕ КЪМ ИСУС, НЕКА В 
СЪРЦЕТО ТИ ДА ИМА ТОВА СИЛНО ЖЕЛАНИЕ 
ТИ ПОВЕЧЕ ДА НЕ ЖИВЕЕШ ТОЗИ ГРЕШЕН 
ЖИВОТ, КОЙТО СИ ЖИВЯЛ ДОСЕГА И КОЙТО 
ТЕ ВОДИ КЪМ ВЕЧНАТА ПОГИБЕЛ!

ИЗПОВЯДАЙ ПРЕД БОГА В МОЛИТВА 
ВСИЧКИТЕ СИ ГРЕХОВЕ, ИСКАЙ БОГ ДА ТИ ГИ 
ПРОСТИ!

ПРОСТИ НА ВСИЧКИ ЧОВЕЦИ, КОИТО 
СА ТИ НАПРАВИЛИ ЛОШО, КОИТО СА ТЕ 
ОНЕПРАВДАВАЛИ, КОИТО СА ТЕ НАРАНЯВАЛИ, 
ПРОСТИ ИМ ОТ СЪРЦЕ.

ЗАЩОТО САМО, КОГАТО ТИ ПРОСТИШ НА 
ВСИЧКИ, САМО ТОГАВА И БОГ ТИ ПРОЩАВА 
НА ТЕБЕ ВСИЧКО. ТОВА Е МНОГО СИЛЕН 
ДУХОВЕН ЗАКОН.

БОГ ИСКА ДА ИМАШ МИР В СЪРЦЕТО.
БОГ ИСКА ДА СИ СВОБОДЕН ОТ ВСИЧКО 

ЛОШО!

И когато застанеш на молитва пред Бога, ето 
можеш да кажеш тази молитва, кажи я с вяра 
и от сърце, Бог те чува, Бог се радва, Твоят 
небесен Баща се радва, когато “блудният 
син” се върне отново при Него, защото БОГ 
ТОЛКОВА МНОГО ТЕ ОБИЧА И ТЕ Е ЧАКАЛ 
ПРЕЗ ЦЯЛОТО ТОВА ВРЕМЕ, ДЪЛГИ ГОДИНИ 
ДА СЕ ВЪРНЕШ ОТНОВО ПРИ НЕГО, И ТОЙ ДА 
ТИ ПРОСТИ ВСЕКИ ЕДИН ТВОЙ ГРЯХ, ЗА ДА 
СТАНЕШ ОТНОВО ЧИСТ И СВЯТ, ТАКА КАКТО 
БОГ СЪТВОРИ ЧОВЕКА В НАЧАЛОТО, ПРЕДИ 
ДА ПАДНЕ ЧОВЕКА В ГРЕХА.



8

МОЛИТВА
АЗ ВЯРВАМ, ЧЕ ИМА САМО ЕДИН БОГ
БОГ Е ЖИВ

АЗ ВЯРВАМ, ЧЕ БОГ Е ТРИЕДИНЕН СВЯТ БОГ:
 БОГ ОТЕЦ,
 ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС И 
 БОГ СВЕТИ ДУХ

АЗ ВЯРВАМ, ЧЕ ИИСУС ХРИСТОС Е БОЖИЯТ 
ЕДИНОРОДЕН СИН!

АЗ ВЯРВАМ, ЧЕ ИИСУС ХРИСТОС УМРЯ ЗА 
ГРЕХОВЕТЕ МИ НА КРЪСТА, БЕШЕ ВЪЗКРЕСЕН 
В ТРЕТИЯ ДЕН ОТ СМЪРТТА, ЖИВ Е, ВЪЗНЕСЕ 
СЕ НА НЕБЕТО И СЕДИ ОТДЯСНО НА ОТЕЦ И 
ПАК ЩЕ ДОЙДЕ В ГОЛЯМА СЛАВА И ВЕЛИЧИЕ, 
ЗА ДА СЪДИ ЖИВИТЕ И МЪРТВИТЕ.

БОЖЕ, СВЯТИ И ПРАВЕДНИ, АЗ СЪМ 
ГРЕШНИК И СЪМ ЖИВЯЛ ГРЕШЕН ЖИВОТ, 
НАРУШАВАЛ СЪМ ТВОИТЕ ЗАКОНИ И МОИТЕ 
ГРЕХОВЕ СА МЕ ОТДЕЛИЛИ ОТ ТЕБЕ!

БОЖЕ, АЗ ИСКРЕНО СЪЖАЛЯВАМ, ЗА ТОВА! 
ПОКАЙВАМ СЕ ПРЕД ТЕБЕ!

БОЖЕ, АЗ ИСКАМ ДА СЕ ОТВЪРНА ОТ СВОЯ 
ГРЕШЕН ЖИВОТ И ДА СЕ ВЪРНА ПРИ ТЕБЕ.

БОЖЕ, МОЛЯ ТЕ ДА МИ ПРОСТИШ ВСИЧКИТЕ 
ГРЕХОВЕ - НАСЛЕДСТВЕНИ И ЛИЧНИ  МОИ, 
КОИТО СЪМ ИЗВЪРШИЛ В МИСЛИ, ДУМИ, 
ДЕЛА И БЕЗДЕЙСТВИЕ!

БОЖЕ, АЗ ПРОЩАВАМ НА ВСИЧКИ ХОРА!

БОЖЕ, АЗ ИСКАМ И ПРИЕМАМ ИИСУС 
ХРИСТОС ДА БЪДЕ МОЯТ СПАСИТЕЛ И 
ГОСПОД В ЖИВОТА МИ.

ПРИЕМАМ И ИСКАМ  ИИСУС ХРИСТОС ДА 
БЪДЕ ГОСПОД НА МОЯ ЖИВОТ, ДА ЦАРУВА И 
ДА УПРАВЛЯВА В СЪРЦЕТО МИ ОТ ТОЗИ ДЕН 
НАТАТЪК!

МОЛЯ ТЕ, БОЖЕ, ДАЙ МИ ТВОЯТ ДАР 
СВЕТИЯТ ДУХ, ДА ЖИВЕЕ В СЪРЦЕТО МИ, 
ДА МИ ПОМАГА ДА ТИ СЕ ПОКОРЯВАМ И ДА 
ВЪРША ТВОЯТА ВОЛЯ, ЗА ДА НЕ СЪГРЕШАВАМ 
ПРЕЗ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ЖИВОТА МИ!

В ИМЕТО НА ИИСУС ХРИСТОС ТЕ МОЛЯ

АМИН

Сега скъпи приятелю, след тази молитва 
ти трябва да сключиш завет с Иисус и това 
става като бъдеш кръстен във вода с пълно 
потапяне във водата в името на Иисус и точно 
в този момент Бог ти прощава греховете! 
Точно в този момент, ТИ ИЗЛИЗАШ ОТ 
ВОДАТА БЕЗ НИТО ЕДИН ГРЯХ! ВСИЧКО ТИ  Е 
ОПРОСТЕНО! ТИ СИ ОПРАВДАН! 

Това е Божията любов, че Бог даде 
Единородния Си Син Исус да бъде наказан на 
кръста и да умре вместо тебе, а на теб ти даде 
безплатно, тази велика милост и благодат 
да бъдеш спасен от греховете си и вечната 
погибел чрез вярата си в Исус Христос.

След като излезнеш от водата при 
кръщението ти, веднага трябва да се молят за 
тебе новородени Християни, да положат ръце 
на теб, за да получиш и кръщение в Светия 
Дух, а ти трябва да желаеш и приемеш това 
кръщение. И тогава идва Светият Дух, Той те 
изпълва, започваш да говориш на небесен 
език, идва тази радост и мир в сърцето ти, 
защото в теб започва да живее Бог, ти ставаш 
храм на живия Бог. 

Светият Дух ще започне да те променя, 
всеки ден ще те води и пази от съгрешаване, 
и ще живееш един живот в чистота и святост!

При кръщението ти името ти се записва 
в Книгата на живота на небесата, при 
кръщението ти, ти се новораждаш и ето, вече 
няма да отидеш на съд, но си Божий син. И 
така трябва да пазиш себе си да не се върнеш 
отново към стария си грешен живот.

Побързай, приятелю, да направиш всичко 
това, защото нашият Господ идва съвсем 
скоро, съвсем скоро Той се завръща на 
земята, побързай, докато имаш още малко 
време, докато не е станало късно.

Бог да те благослови и да ти даде мъдрост и 
сили за всичко това.

Чети Библията, там  е писано всичко.

Амин

БОГ ТЕ ОБИЧА

Росица Иванова - ученик Христов
www.curkvata.eu

  Face Book: Rosica Ivanova
e-mail: rosica.ivanova@seznam.cz


