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 ПОСВЕЩАВАМ тази книга на всеки човек, независимо от расата, пола, 

националността или религиозния му произход, който изпитва чувство на страх, 

осъждение или несигурност относно смъртта и живота след смъртта и който би желал 

да знае, че той или тя може да дойде при Бога с проста вяра, да приеме вечното 

прощение и да бъде НОВОРОДЕН с Неговата сила, да стане дете на Бога с всичките 

привилегии на ЦАРСКИ СИН и на НЕГОВИЯ ИЗОБИЛЕН живот. 
 

 

Не се учудвай 
 

 ПРЕДИ ВСЯКО ДРУГО НЕЩО да съществува, беше Христос с Бога. Той винаги 

е бил жив и самият Той е Бог. Той създаде всичко, което съществува - и всичко, което 

съществува, е било направено от Него. Вечният живот е в Него и този живот дава 

светлина на цялото човечество. Неговият живот е светлината, която свети в тъмнината - 

и тъмнината не може никога да я угаси. (Йоан 1:1-5) 

Но въпреки че Той направи света, светът не Го разпозна, когато Той дойде. 
 Дори в Своята собствена земя и сред Своя собствен народ... Той не бе приет. 

Само неколцина Го приветстваха и Го приеха. Но на всички, които Го приеха, Той да-

де правото да станат Божии чада. Всичко, което те трябваше да направят, беше да Му 

се доверят да ги спаси. Всички онези, които вярват в това, са НОВОРОДЕНИ - не 

физическо НОВОРАЖДАНЕ в резултат от човешка страст или план - но от Божията 

воля. (Йоан 1:10-13) 

 В тъмнината през една нощ юдейски религиозен лидер на име Никодим, член на 

сектата на фарисеите, дойде на разговор с Исус. 

 - Господине - каза той, - ние всички знаем, че Бог Те е изпратил да ни учиш. 

Твоите чудеса са достатъчно доказателство за това. 

 Исус отвърна: 

 - С цялата Си искреност ти казвам: Ако не се РОДИШ ОТНОВО, никога не 

можеш да влезеш в Божието царство. 

 - ДА СЕ РОДЯ ОТНОВО! - възкликна Никодим. - Какво имаш предвид? Как 

може стар човек да се върне в утробата на майка си и да се роди отново? 

 Исус отвърна: 

 - Това, което искрено ти казвам, е: Ако се не роди някой от Бога и Духа, не може 

да влезе в Божието царство. Хората могат само да възпроизвеждат човешкия живот, но 

Святият Дух дава нов живот от небето. Затова не се учудвай от това, което ти казах, че 

трябва да бъдеш НОВОРОДЕН! ( Йоан 3:1-7) 

 И както Мойсей издигна медната змия на върлина в пустинята (Числа 21:7-9), 

така и Аз трябва да бъда издигнат на върлина, така че всеки, който вярва в Мене, да има 

вечен живот. 
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 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не 

погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Бог не изпрати Своя Син на 

света, за да го осъди, но за да го спаси. Никаква вечна присъда не очаква онези, които 

Му се доверяват да ги спаси. (Йоан 3:14-18) 

 
 

Будистката монахиня 
  

  ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ние сме прокламирали евангелието на 

Христос в повече от шестдесет страни по света. Ние винаги сме провеждали нашите 

евангелизации навън, по откритите полета, парковете, стадионите или обществените 

терени, за да могат хората от всички раси, религии и социален произход да ги посетят. 

 В продължение на повече от три десетилетия ние сме говорили за 

НОВОРОЖДЕНИЕТО пред публика от десет, двадесет, петдесет и сто хиляди човека 

всяка вечер. В тази книга аз споделям същите истини, които съм споделил с толкова 

много хора - и на обществени места, и лично. Аз опитах да напиша тези неща така, 

сякаш ти и аз имаме лична среща, говорейки си лице в лице. 

 Мога да те уверя, че съдържанието на тази книга работи. Ако просто я прочетеш 

с отворено сърце и искреност, аз очаквам, че ще повярваш неусетно, преди да си я 

завършил. 

 Аз съм виждал хиляди мюсюлмани, будисти, шинтоисти, хиндуисти, 

поклонници на идоли и фетиши, атеисти и номинални християни да се обръщат към 

Исус Христос, да Го приемат в техните сърца и да се превръщат в едни сияещи нови 

създания, когато разберат простите, но мощни факти, които ще откриеш в тази книга. 

 Вероятно никоя двойка на земята не е прокламирала евангелието пред толкова 

много хора с толкова различен религиозен произход, както моята съпруга и аз сме били 

привилегировани да го направим. Мога да ти кажа, че хората са същите на-всякъде по 

света. Те вършат същите грехове, изпитват същите нужди, чувстват същата вина, 

страдат от същите болести и инстинктивно търсят същия мир – независимо от расата, 

пола, цвета на кожата, националността или произхода. 

 Когато някой наистина е НОВОРОДЕН, той реагира със същото изумително 

удовлетворение. Аз съм наблюдавал хиляди твърди и традиционно невъзмутими 

американски индианци, ескимоси и японци да преживяват чудото на 

НОВОРОЖДЕНИЕТО. Ефектът върху техния живот не е по-различен от това, което се 

случваше с повярвалите в библейските дни. 

 Ние сме наблюдавали стотици зрели мюсюлмани да преживяват 

НОВОРОЖДЕНИЕТО в една нощ и да реагират по същия начин, както някой би 

очаквал да види в Тексас или Торонто. Ние сме наблюдавали спокойни и уравновесени 

будисти да избухват в сълзи на благодарност, когато повярват в Исус Христос и бъдат 

НОВОРОДЕНИ. 

 Ние сме доказали това, което Павел каза: 

 "Понеже няма разлика... Същият Господ е Господ на ВСИЧКИ, богат към 

ВСИЧКИ, които Го призовават, защото ВСЕКИ, КОЙТО призове Господното име, ще 

се спаси." (Римляни 10:12-13) 

 По време на нашата евангелизация в Южен Тайланд една възрастна 74 - годишна 

будистка монахиня беше новородена. Тя била заведена в храма, когато била малко 

момиченце, и посветила целия си живот да служи на свещениците в храма. 
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 Нашата евангелизация се провеждаше в една голяма гора от кокосови палми и 

звукът от големия високоговорител достигнал до нейните уши. Тя се измъкнала от 

храма и си купила дреха от пазара, с която могла да прикрие своята самоличност - тъй 

като единствената дреха, която имала, била монашеската й роба. Тя стояла в една 

затъмнена част в края на полето, за да не бъде разпозната. 

 През тази нощ аз говорих за НОВОРОЖДЕНИЕТО и как благата вест за това, 

какво Исус направи на кръста, се отнася за нас. Аз изговорих писанията, които казват 

как бяхме погинали и как Бог ни възлюби толкова много, че даде Своя Син за нас, как 

Исус понесе греха, вината и осъждението, което ние заслужавахме, и как Той проля 

Своята божествена кръв, за да умие нашите грехове; че Той умря на наше място, бе 

погребан и след това възкръсна от мъртвите и че Той живее завинаги, за да ходатайства 

за нас; че сега Той чука на вратата на всяко сърце и иска да влезе и да обитава там и да 

предаде Своя живот и мир, опрощение, здраве и благословение. 

Аз наблегнах на факта, че това, което Той понесе на кръста, беше за нас, че ние 

трябваше да бъдем приковани, защото ние бяхме съгрешили и заслужавахме да умрем, 

но Христос ни обичаше толкова много, че Той даде Своята кръв на олтара на кръста, за 

да ни изкупи обратно при Бога. 

 Аз подчертах факта, че грехът е това, което ни разделя от Бога и причинява вина 

и страх; че тъй като Исус Христос понесе нашите грехове и плати тяхното пълно 

наказание, проливайки Своята кръв, за да ги измие, сега, ако ние САМО ПОВЯРВАМЕ, 

че Христос направи всичко това за нас лично, ще бъдем СПАСЕНИ; че когато грехът го 

няма, Христос ще дойде в нашия живот и когато това се случи, ще бъдем 

НОВОРОДЕНИ С НЕГОВИЯ живот. Ние ставаме ново творение. 

 Тази възрастна жена никога през живота си не беше чувала това послание. 

 На следващия ден тя дойде до нашата къщичка. Ние стояхме в продължение на 

два часа под тези красиви палмови дървета, докато тя се опитваше да ни каже чрез 

преводача какво се бе случило. Нейните очи блестяха като на млада девойка, когато ни 

разказваше как бе приела Исус Христос и бе НОВОРОДЕНА. 

 Тя каза: "През целия си живот аз търсех мир. Единственото нещо, което знаех да 

правя, беше да работя усилено в храма и да служа на свещениците по всеки възможен 

начин. Скоро разбрах, че всеки в храма търси същия мир, който търсех и аз, но ние 

всички бяхме нечестиви. Те бяха толкова нещастни, колкото бях и аз. Често пъти се 

чудех дали има нещо друго, което мога да направя, за да получа мир в сърцето си. 

Много нощи плачех с часове в тъмнината, когато никой не можеше да ме ви-ди. Аз 

чувствах вина и не знаех как да намеря мир. Едва когато станах на 74 години, аз най-

накрая открих мира, който бях търсила през целия си живот. Първия път, когато ви 

слушах, г-н Озбърн, да говорите за това, че Бог ме обича и е изпратил Своя Син да умре 

на кръста за мен, и как Неговата кръв бе пролята за опрощението на моите грехове, аз 

почувствах, че нещо става вътре в мен. Най-накрая някой беше дошъл и ми показваше 

начин, по който можех да намеря мир. Аз плачех и плачех. Аз повярвах това, което вие 

казахте за Исус. Аз не го разбрах напълно, но го повярвах и почувствах, че целият ми 

живот бе измит. Аз повторих вашата молитва през тази нощ, както ни водехте. О, какъв 

мир дойде в сърцето ми, когато помолих Исус да дойде в моя живот. Умът ми и 

мислите ми сякаш бяха умити. Моето сърце бе променено. Аз не чувствах вина или 

срам пред Бога. Аз чувствах, че бях подслонена в Исус. Никога не съм имала такъв мир 

и радост. Аз знаех, че съм спасена. Аз бях НОВОРОДЕНА С НОВ живот. Аз знаех, че 

това беше животът на Исус. Аз изхвърлих моите будистки дрехи и си взех обикновени 

дрехи, с които да се обличам. Аз бях променена завинаги. Сега остатъкът от моя живот 
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ще бъде посветен в служба на Исус Христос, Божия Син, който е моят Спасител. Аз 

съм толкова щастлива!" 

 Тази мила възрастна жена се върна в селцето при своите хора, за да им каже за 

Исус. Не след дълго тя поучаваше няколко групи за Господа и заедно те построиха една 

бамбукова постройка със сламен покрив за техните събирания, която скоро стана една 

преуспяваща църква в това село. 

 Това е преживяването, което ТИ можеш да имаш, докато четеш тази книга. 

 

 

Новородената проститутка 
   

 НОВИЯТ живот, който Бог ти предлага, е един изобилен и чудотворен живот - 

едно чудотворно НОВОРОЖДЕНИЕ. Исус каза: "Аз дойдох, за да имате живот и да го 

имате изобилно. “ (Йоан 10:10) 

 На нашата евангелизация в Гватемала една проститутка, която умираше от рак, 

бе докарана до събранието в стара ръчна количка. Няколко християни я намери-ли 

чезнеща, отслабваща на една сламена рогозка на земята в малка кирпичена колиба, 

където била оставена да умре. 

Когато й казали за евангелизацията и й предложили да я закарат дотам в ръчната 

количка, тя била смаяна от показаната й любезност. Отначало възразявала, защото била 

сигурна, че няма надежда за нейния съсипан живот. Тя била прекарала годините си в 

проституция и не чувствала нищо друго освен вина и срам. Християните я убедили, че 

"Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него" 

(Йоан 3:17) Те поставили възглавница в количката и я превозили до голямата 

евангелизация. Нейното изтощено от страдание тяло приличаше на изпит, покрит с 

кожа скелет, на който стърчеше нейният подут, обхванат от рака корем. 

 Лежейки там, в количката, под открито небе, тя слушала посланието за НОВИЯ  

живот на Исус Христос и как човек може да бъде НОВОРОДЕН, приемайки този Исус 

и НЕГОВИЯ живот в сърцето си чрез вяра. 

 Аз си спомням добре моята тема през тази нощ. Аз говорих за ПРИЕМАНЕТО 

НА ХРИСТОС и за НОВОРОЖДЕНИЕТО, което се случва, когато този НОВ живот е 

приет чрез вяра. Аз наблегнах на любовта и състраданието на Исус, който умря на 

кръста, за да ни изкупи от нашите грехове. Аз поставих ударение на факта, че Неговият 

живот променя нашата природа и създава в нас нов човек; че Неговият живот изцелява 

нашата болест и ни новоражда духовно, психически и физически. Аз им казах да "не 

забравят ни едно от всичките Му благодеяния. Който прощава всичките ти беззакония, 

изцелява всичките ти болести." (Псалми 103:3) 

 Когато завършихме посланието и водихме тълпата от около 35 000 човека в 

молитва за покаяние и приемане на Христос, тя преживяла горчива тъга и угризения на 

съвестта за пропиления и оскърбителен живот, който бе живяла. 

 Тя почувствала, че няма нищо, което да предложи на Христос, освен едно 

разрушено и без надежда за лечение тяло, което е било използвано и унижавано в 

живот на грях. Поради това й било трудно да повярва, че Бог я обича достатъчно, за да 

й прости и да й предаде Своя НОВ живот.  

 Християните я насърчили "само да вярва". 

 Най-накрая тя осъзнала божията неизмерима любов, извикала към Него за 

милост и Го приела в сърцето си. Тогава дошла славната радост от прошката и 

опрощението. Нов живот се родил в нейната стара природа и тя била новородена от 
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неразбираемата за човешкия ум сила на живота и Духа на Исус. Тя била 

НОВОРОДЕНА. 

 Лежейки там, плачейки конвулсивно от радост, преизпълнена с мир и 

благодарност, тя погледнала своите приятели, протегнала своите измършавели ръце 

към техните силни ръце и се изправила на нозете си - за пръв път от месеци. 

 Докато плачели и благодарели на Бога заедно, милата жена била толкова 

преизпълнена с радост и мир в душата си, че забравила за своето поразено от рака тяло. 

След няколко минути тя изведнъж осъзнала, че големият раков тумор е изчезнал и 

нейните крака и ръце са станали силни. Жената беше не само простена от нейните 

грехове и омита в кръвта на Исус Христос, но тя беше чудотворно изцелена.  Тя бе 

преживяла НОВОРОЖДЕНИЕТО. 

  Тя мина през тълпата от хора и се качи по стълбите на платформата. Аз все още 

мога да я видя, стояща там със стичащи се по лицето сълзи, с тези съсухрени ръце, 

издигнати към небето, и нейното променено лице, изглеждащо като на ангел. 

Целият й начин на живот бе променен. "Старото премина; ето всичко стана 

ново."   (2 Коринтяни 5:17) 

 Тя се присъедини към една от църквите, стана вярна и посветена работничка в 

църквата, посвещавайки голяма част от живота си в печелене на хора за Исус Христос. 

Това, което тази жена получи от Бога, е ИЗОБИЛНИЯТ живот, който Исус Христос 

дойде да сподели с ТЕБ. "Божият дар е вечен живот." (Римляни 6:23) 

 Това чудотворно преживяване се нарича спасение, изкупление, новорождение, 

да бъдеш спасен, да станеш ново създание, християнин и с много други думи.  Това 

е чудното състояние, в което си примирен с Бога. То се нарича НОВОРОЖДЕНИЕ, 

защото Исус каза: "Ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Не 

се чуди, че ти рекох: трябва да се родите отгоре." (Йоан 3:3, 7) 

 Сега Бог е направил възможно за ТЕБ да узнаеш “КАК ДА БЪДЕШ 

НОВОРОДЕН”, като е направил така, че тази книга да попадне в ръцете ти. 

 Дали говорим за това, “КАК ДА БЪДЕШ НОВОРОДЕН”, или за това, "Как да 

бъдеш спасен", то се отнася за едно и също чудо на НОВИЯ ЖИВОТ чрез вяра във и 

приемането на Исус Христос. 

 Аз обичам думата "СПАСЕН", защото Библията казва: "Вярно е това слово и 

заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да СПАСИ ГРЕШНИТЕ." 

(1 Тимотей 1:15) 

 Тази дума "СПАСЕН" е мощен термин в Библията. Той посочва тоталното чудо 

и трансформация, която настъпва в човешката душа, когато Исус Христос и Неговият 

божествен и чудотворен живот е приет от някой човек. 

 Един възрастен индийски селянин бе доведен на нашата евангелизация в 

Мадураи, Индия. Той бил напълно сляп за повече от пет години и никога в живота си 

не бе чувал евангелието на Исус Христос. Докато говорехме за Божията любов към нас 

и как Христос понесе нашите грехове на наше място, за да ни изкупи от греховете ни, 

възрастният човек бил заинтригуван. Той слушал всяка дума в продължение на няколко 

вечери. 

 Най-накрая една нощ, когато говорехме за кръста на Христос и разказахме 

пълната история на Христовото страдание за нас, за Неговото жестоко разпятие, аз 

наблегнах на факта, че НИЕ ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕМ ПРИКОВАНИ, защото ние бяхме 

съгрешили пред Бога. Но Той понесе наказанието, което ние заслужавахме. 

 Възрастният човек започнал да плаче. Той ни каза по-късно: "Никога досега не 

съм чувал това послание. Изглежда, че то е много силно за мен. Почувствах сякаш Бог 
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беше сред множеството от хора. Аз реших: "Ще повярвам в това послание: Ще го 

приема!" И когато казах това, вътре в мен почувствах сякаш всичките ми грехове и лош 

живот се изляха от мен, докато плачех. Аз не можех да го разбера, но когато мислех за 

кръвта на този добър човек, Исус, почувствах, че тя измиваше всеки грях в живота ми. 

Не си спомням колко време седях там, клекнал на земята сред това множество. Не 

исках да помръдна. Река на радост се изливаше от мен, докато плачех. Младият човек, 

който ме доведе, не знаеше какво да мисли. Чувствах такава радост! Такъв мир! Исус 

бе тук. Аз Го приветствах да влезе в моето сърце. О, аз бях чист. Знаех, че греховете ми 

бяха простени. Никога не бях чувствал такъв мир. И когато най-накрая престанах да се 

моля и да плача, отворих очите си и можех да виждам всичко ясно. Исус бе изцелил 

моите слепи очи. О, какъв мощен Спасител! Благодаря, че ми казахте за Него! 

Погледнете ме, аз съм възрастен селски фермер. Бях сляп. Сега съм нов човек. 

Погледнете ме! Мога да виждам всичко!" 

 Никакви думи не могат да опишат такова обръщение. Той беше НОВОРОДЕН. 

 Силата на живота на Исус Христос, която влиза в теб, е НЕОГРАНИЧЕНА. 

 Религията никога не може да новороди човека. Ритуалите, церемониите и 

символите на вярата са повърхностни. Но ИСУС СПАСЯВА! НЕГОВИЯТ живот води 

до НОВОРОЖДЕНИЕ! И точно това може да се случи с теб, докато четеш тази книга. 

 Истинското християнство е живот - нещо, което можеш да имаш само чрез едно 

чудотворно НОВОРОЖДЕНИЕ. 

 Ти може да се присъединиш към църква. Но трябва да си НОВОРОДЕН, да 

получиш спасение от Бога. 

 Това чудо ще се случи в теб, когато ИМАШ ВЯРА и ВЯРВАШ това, което 

Библията казва, че Исус направи за теб на кръста. "Вярата идва от слушане... 

Христовото слово" (Римляни 10:17) или от знанието за това, което Христос извърши за 

теб. 

 Библейският термин "спасен" в действителност означава да бъдеш опростен, 

помилван, спасен, избавен, изцелен и здрав физически, психически и духовно; да 

бъдеш запазен, защитен, да бдят над теб; да просперираш и да имаш успех; да имаш 

много и да живееш в изобилие; да имаш вечен живот; ДА ЖИВЕЕШ В ЧУДЕСА! 

 Какво преживяване - ДА БЪДЕШ СПАСЕН! Аз имах славната привилегия да 

помагам на десетки хиляди хора да открият това велико чудо. То може да се случи 

също и с ТЕБ, затова чети с отворено сърце и бъди чувствителен за присъствието на 

Божия Дух, защото Той е с теб, за да те убеди за истината и да ти помогне да повярваш, 

за да се спаси душата ти. 

Исус каза: "Аз съм ПЪТЯТ и ИСТИНАТА и ЖИВОТЪТ." (Йоан 14:6) 

 

 

Там стоеше Господ 
  

 НЯКОГА хвърлял ли си въже на давещ се човек, който го сграбчва здраво, 

докато ти го изтегляш на безопасно място? Спасявал ли си някога живот? 

 Някога спасявал ли те е някой от смърт? 

 Някога спасявал ли си човек от горяща сграда? 

 Ти спасен ли си? Знаеш ли, че си в опасност? 

 Ако продължаваш в греховете си, ще бъдеш изгубен за вечността. Библията ни 

казва, че чието име не се намери записано в Божията книга на живота, той ще бъде 

хвърлен в ада. (Откровение 20:15; 21:27) 
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 Искам да ти кажа как можеш да бъдеш спасен от ада, спасен от твоите грехове, 

спасен от смъртта, спасен от болестта, спасен от провала и бедността, спасен от злото. 

Ти можеш да бъдеш спасен точно сега! 

 Ангелът каза: "Когото ще наречеш ИСУС; защото Той е, който ще СПАСИ 

людете Си от греховете им." (Матей 1:21) 

 Библията казва: "Понеже Бог не е изпратил Сина на света да съди света, но да 

бъде светът СПАСЕН чрез Него." (Йоан 3:17) 

А Петър каза: "И всеки, който призове името Господно, ще се СПАСИ." (Деяния 

2:21) 

 Човекът не бе създаден за живот на грях и болест. Човекът бе създаден, за да 

ходи с Бога. Но човекът съгреши и неговият грях го отдели от Бога. 

 Но сега, благодарение на Бога, Христос Исус "дойде на света да спаси 

грешниците"  (1 Тимотей 1:15) - да спаси ТЕБ. 

 Ти можеш да бъдеш спасен днес. Ето от какво се нуждаеш - да бъдеш спасен - да 

познаеш Исус Христос като твой личен Спасител.  

 Но какво означава да бъдеш спасен?  

 ПЪРВО: Означава да бъдеш НОВОРОДЕН - да станеш дете на Бога. 

 Исус каза: "Трябва да се родите отгоре." (Йоан 3:7) Това е чудо. Христос в 

действителност влиза в твоя живот и ти ставаш нов, защото Той започва да живее в теб. 

Това не е приемане на религия, това е приемане на ХРИСТОС. Той е ЛИЧНОСТ, а не 

философия. Това е реалност, а не теория. 

 Когато се ожених, аз приех моята съпруга в живота си. Аз не получих 

"РЕЛИГИЯТА на брака". Приех личност - моята съпруга. А когато бях СПАСЕН, 

приемайки Христос в моя живот, аз не приех "християнската РЕЛИГИЯ", аз приех 

личност – Господ Исус. Моето обръщение беше толкова ясно преживяване, колкото и 

моят брак. И в двата случая аз приех друга ЛИЧНОСТ в живота си. 

 Библията казва: "А на ония, които Го приеха, даде право (сила - англ. превод) да 

станат Божии чада." (Йоан 1:12) 

  Собственикът на голям хотел посети нашия евангелизационен поход в Хага, 

Холандия. Над 100 000 човека се събираха всяка нощ на обширното поле, наречено 

Малиевелд. Този човек бил любопитен какво е това нещо, което привлича толкова 

много хора. 

 Той беше ерген, който мразеше идеята за Бога. Той изпитваше дълбоко 

възмущение от професионалното духовенство, което смяташе за лицемерно. Той 

презираше църквата и избягваше всякакъв контакт с християнството. 

През войната служел като холандски военноморски офицер. При битките в 

морето той виждал телата на моряците да летят във въздуха при бомбените експлозии. 

Той каза, че размахвал юмрук към небето много пъти и проклинал идеята за Бога, 

предизвиквайки Го, ако съществува, да го порази. 

 Той се гордееше с факта, че никога през живота си не бил изрекъл нито една 

молитва. 

 Тогава започнала евангелизацията. Той решил да я посети. 

 През тази нощ аз проповядвах за простотата на молитвата и за призоваването на 

Господното име, за да ПОЛУЧИШ НОВ живот и да бъдеш НОВОРОДЕН. 

 Той слушал внимателно, когато наблягах на ужасната цена, която Исус Христос 

бе заплатил на кръста, за да купи за нас привилегията на молитвата. Ние можем да се 

молим и да получаваме отговор само защото Христос даде живота Си откуп за нашите 

грехове и за да осигури за нас Неговите неизброими благословения. Ако Христос не 
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беше умрял, нашите грехове все още щяха да ни разделят от Бога. Но Той ни обичаше 

толкова много и толкова много искаше да сподели с нас СВОЯ живот, че отиде на 

кръста и понесе цялото наказание за всичките ни престъпления и премахна греховете 

ни така, както се премахва дълг, който е платен напълно. 

 Този мъж никога не бе зачитал тези факти на евангелието. Привилегията да 

дойдеш при Бога в молитва е била пренебрегвана и принизявана от него като един 

церемониален ритуал, извършван от теологическите лицемери, за да впримчат хората в 

техните религиозни примки. Сега той осъзнаваше, че е била платена ужасна цена, за да 

можем да се молим и да получаваме отговор. 

 Завършвайки посланието си, аз подчертах, че "всеки, който призове името 

Господно, ще се СПАСИ” (Римляни 10:13); че Исус стои пред вратата на всяко сърце 

чукайки и искайки да влезе и сподели СВОЯ живот с всеки един; че най-голямото чудо 

на молитвата е, когато Исус отговаря и влиза, за да предаде СВОЯ ЧУДОТВОРЕН 

живот на някой, и как този човек бива буквално НОВОРОДЕН С НОВ БОЖЕСТВЕН 

живот, когато приеме Господ Исус чрез вяра в своето сърце. 

 Ние подготвихме множеството за молитва и мъжът по-късно ни каза: "Когато се 

огледах наоколо и видях, че всеки е навел глава и се е приготвил за молитва, попитах 

се: "Възможно ли е цялото това множество да е ненормално? Всички ли са на погрешен 

път? Не може да бъде! Може би има нещо вярно в този Бог?" Той продължи: "Казах си: 

Ако някога в живота си ще се моля, това трябва да е най-добрата възможност, която 

някога ще имам. Ще направя това, което този мъж казва. Ако има Бог, Той ще ми 

отговори тук, където толкова много хора вярват в Него." 

 Той поставил ръце на гърдите си и затворил очи за молитва. В момента, в който 

направил това, той каза, че го обхванало едно поразително осъзнаване за Бога. Когато 

го обхванало това чувство на страхопочитание, той казва: "Аз исках да погледна нагоре 

към небето и да се моля. И точно когато погледнах нагоре, пред мен стоеше Исус 

Христос. Аз бях толкова изплашен, че инстинктивно исках да побягна и да се скрия. Но 

очите Му бяха спрени на моите и сякаш бях прикован. Не можех да помръдна. Очите 

Му бяха като огън и сякаш проникваха в моето най-вътрешно естество, виждайки всеки 

грях, който бях извършил, и всяка хула, която бях произнесъл. За няколко секунди 

сякаш целият ми живот премина пред Него. Такъв страх и страхопочитание ме 

обхванаха, че чувствах, че не смея дори да премигна. Чувствах, че най-ужасяващият 

срам и угризение се надигаха вътре в мен поради ужасния живот на хулител, който бях 

живял, и поради начина, по който проклинах този човек Исус. Защо съм Го мразил 

толкова много? Какво ме е карало да се съмнявам в Неговото съществуване? Докато 

гледах, чувствах, че очите ми щяха да се пръснат от фонтана сълзи, който се изливаше 

от мен. Ако само спреше да ме гледа! След това, което изглеждаше като безкрайно 

изследване на душата ми, докато очите ми бяха приковани в Неговите, бавно, но 

сигурно една мека и състрадателна усмивка се изписа на лицето на Спасителя. С тази 

нежна усмивка на любов знаех, че бях опростен. Той не задържа моя ужасен живот в 

свидетелство против мен. Той ми прости! О, каква радост! О, какво облекчение! Аз 

знаех, че Той ми беше простил! И когато усмивката Му стана съвсем видима Той 

изчезна от погледа ми. Всичката ми физическа сила ме бе напуснала и аз се свлякох на 

земята, ридаещ и плачещ. Хората около мен славеха Господа. Сякаш бях на небето. 

Множеството звучеше като огромен водопад, когато гласовете на сто хиляди холандци 

хвалеха Господа. Когато можах да се изправя на крака, аз бях, НОВО СЪЗДАНИЕ. Аз 

бях НОВОРОДЕН. Исус ЖИВЕЕШЕ В МЕН. Аз имах НЕГОВИЯ НОВ живот. Аз се 

качих на платформата и се опитах да кажа на моите сънародници какво се беше случил 
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но не можех да говоря, защото плачех. Радостта която чувствах, не можеше да се 

обясни. Аз бях НОВОРОДЕН!" 

 Оказа се, че по време на евангелизационния поход бяхме отседнали в хотела на 

този мъж. Под нашата стая имаше прекрасна градина, която се използваше като 

трапезария. На следващата сутрин след обръщението на този мъж, времето беше 

прекрасно и хората закусваха навън. Прозорците ни бяха широко отворени, за да влезе 

свежият утринен въздух. 

  Ние можехме да чуем гласа на този мъж, който надделяваше над целия шум. Той 

продължаваше да говори за Исус. Ние погледнахме от прозореца и видяхме този мил 

човек да ходи от маса на маса, разказвайки за своето преживяване с Христос. Той 

мислеше, че всеки, който се намира в този хотел, трябва да знае, че Исус е жив и 

реален. Човекът беше НОВОРОДЕН. В него имаше НОВ живот. 

 Какво чудо е това, че можеш да получиш НОВОРОЖДЕНИЕ и да бъдеш РОДЕН 

в Божието царско семейство. Ти си бил роден веднъж - роден от грях, дете на греха, 

слуга на дявола. Сега Христос казва: "Трябва да се родите отгоре." ( Йоан 3:7) Ти 

трябва да повярваш, да бъдеш спасен, да бъдеш променен, да станеш нов. 

 "Като се ВЪЗРОДИХТЕ не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, 

което живее и трае до века." (1 Петрово 1:23) 

Ако днес приемеш Христос Исус в твоя живот, ти ще станеш дете на Бога, 

защото "Христос дойде да спаси грешните". (1 Тимотей 1:15) Искаш ли днес да бъдеш 

новороден? Какво друго означава да бъдеш СПАСЕН? 

 

 

Опростеният убиец 
  

 КОГАТО НЯКОЙ Е НОВОРОДЕН, или СПАСЕН, това означава, че неговите 

грехове са били ПРОСТЕНИ. Библията казва: "Той е, който прощава всичките ти 

беззакония." (Псалми 103:3)  

 Ангелът каза: "Когото ще наречеш ИСУС; защото Той е, който ще спаси людете 

Си от греховете им." (Матей 1:21) 

 Бог казва: "Аз, Аз съм, който изтривам твоите престъпления..." (Исая 43:25) "И 

греховете им и беззаконията им няма да помня вече." (Евреи 10:17) 

 Възрастен човек посети нашата евангелизация в Мексико. Още от юношеството 

си той мразел християните. За него било удоволствие да краде от тях, да унищожава 

реколтата им или бизнеса, или собствеността им. Той и неговите приятели им 

устройвали засади в провинцията, вземали вещите им и често пъти ги биели. Той се 

удоволствал да ги гони и дори помогнал да убият някои от тях. 

 Неговата съпруга повярвала скоро след като се оженили и доста често техните 

брачни взаимоотношения били обтягани от религиозен конфликт. В продължение на 

деветнадесет години тя се молила за спасението на своя съпруг и никога не се отказала. 

 Той посети нашата евангелизация в нощта, когато проповядвах за страданията 

на Христос на кръста и как Той беше разпнат, за да плати наказанието за НАШИТЕ 

грехове. За пръв път в живота си този мъж осъзнал, че Бог е създал мъжа и жената, за 

да ходят и да говорят с Него в градината на Неговото присъствие; че човекът е 

сътворен по Божия образ, и тъй като Бог е любов, Божият план е ние да споделяме тази 

любов; че омразата, злото и убийството са от Сатана, който накара човека да съгреши 

против Бога в началото. 
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 Той не бе осъзнавал, че грехът беше бариерата между човека и Бога и че Бог 

толкова копнееше да има общение с човека, че Той принесе Своя единствен Син, за да 

ни откупи от нашите грехове и да ни върне в Своето общение. 

 Кръстът изведнъж станал реалност за него. 

 Той ни каза: "Когато започнах да мисля за моята омраза и за греховните ми дела, 

насочени срещу невинни хора, аз осъзнах, че всяко зло дело, което бях извършил, е 

помогнало за приковаването на Исус на този кръст. Обхвана ме ужасен срам, докато 

виждах картината на Христос, който висеше там между двама разбойници, понасящ 

агонията на МОИТЕ СОБСТВЕНИ ГРЕХОВЕ. Докато проповядвахте, вие ме накарахте 

да осъзная, че аз трябваше да бъда разпнат, защото аз бях този, който бе извършил 

толкова зли дела. Исус беше невинен. Той беше съвършен. Аз плачех. Исках да 

извикам: "Защо ТИ, Господи? Защо ТИ си разпнатият? Какво зло си сторил? Аз бях 

този, когото трябваше да разпнат на кръст! Аз съм виновният!" 

 Този мил мъж се втурнал напред към голямата арена веднага щом поканих 

хората да приемат Христос. Неговата чудесна съпруга стояла до него, докато този 

гонител на християните паднал при нозете на Исус и получил прощение на всичките си 

грехове. 

 След като свърши молитвата, той дошъл на платформата, за да сподели своето 

свидетелство. Това, което го изумяваше, бе, че ВСИЧКИТЕ МУ ГРЕХОВЕ БЯХА 

ПРОСТЕНИ. Той бе почувствал такава огромна вина и угризение. Сега всичко това бе 

измито и той знаеше, че бе ОПРОСТЕН. 

 Нищо не може да се сравни със славното "окъпване, сиреч новорождението и 

обновяването на Святия Дух". (Тит 3:5) Не е чудно, че Йоан каза, че всичката слава 

принадлежи "на НЕГО, който ни възлюби и ни уми от греховете ни в Своята кръв". 

(Откровение 1:5) (Според англ. прев. - бел. прев.) "В Него имаме изкуплението си чрез 

кръвта Му, ПРОЩЕНИЕТО НА ГРЕХОВЕТЕ." (Колосяни 1:14) 

 Този мил мъж беше ПРОСТЕН. Тази дума означава "да освободиш от плащането 

на дълг или задължение". Исус Христос плати нашия дълг вместо нас. Нашите грехове 

са изтрити подобно на дълг, който е бил платен, защото Исус понесе цялото наказание 

за нашите грехове. Целият дълг на този, който вярва в Христос, е изтрит. Бог не 

задържа абсолютно нищо срещу вярващия в Исус Христос. "Сега, прочее, няма никакво 

осъждане на тия, които са в Христа Исуса", (Римляни 8:1), защото "Кой ще обвини в 

НЕЩО онези, които са станали Божии чада чрез вяра в Христос, Неговия Син?" 

(Римляни 8:33) "Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас 

престъпленията ни." (Псалми 103:12) 

 

 

Рикардо, Аз съм Исус 
  

 КОГАТО ЧОВЕК Е НОВОРОДЕН, или СПАСЕН, това означава, че той е 

получил, НОВ ДУХОВЕН живот. 

 Павел казва: "Ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, 

всичко стана ново." (2 Коринтяни 5:17) "Защото в Христа Исуса нито обрязването е 

нещо, нито необрязването, а НОВОТО СЪЗДАНИЕ." (Галатяни 6:15) 

"Ние знаем, че сме ПРЕМИНАЛИ ОТ СМЪРТ В живот." (1 Йоан 3:14) 

 Какво чудо е това да станеш НОВО СЪЗДАНИЕ - да получиш НОВ ДУХОВЕН 

живот! 
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 Един жесток и нечестив млад баща получи този НОВ ДУХОВЕН живот на една 

от нашите евангелизации в Латинска Америка. Той се бе забъркал с няколко мъже с 

много подъл характер. Пиенето и комарът погълнали парите му. Жена му и двете му 

малки деца били оставени в лишение. Когато се прибирал вкъщи, малките дечица с 

ужас гледали как бие жена си и я хвърля на пода, често ритайки я, както жесток човек 

би наранил животно. 

 Жестокостта на бащата станала толкова нетърпима, че децата тичали и се криели 

под малката къщичка, когато чували, че баща им се прибира вкъщи, докато съпругата 

чакала, вцепенена от страх. Младата майка чула за нашата евангелизация и се смесила с 

тълпата заедно с нейните малки деца, за да слуша прекрасното послание на Исус 

Христос. 

 Представи си нейното удивление една нощ, след като свършило посланието. Тя 

чула един мъж да се опитва да свидетелства по микрофона. Той плачеше толкова 

конвулсивно, че човек трудно можеше да го разбере. Изведнъж тя осъзнала, че това е 

нейният съпруг. Нещо чудесно се беше случило с него. 

 Спонтанно тя грабнала децата и започнала да си проправя път през тълпата към 

платформата. Когато се приближила, тя извикала: "Рикардо, Рикардо, аз съм! Идвам! О, 

Рикардо, аз съм, Мария! Идвам!" 

 Мъжът чул гласа и точно когато се изкачвала по стъпалата, почти влачейки тези 

скъпоценни малки, изплашени дечица. Те се втурнаха през глава един към друг, 

хвърлиха се в обятията си и стояха там пред 40 000 души, плачейки на раменете си. 

Тогава бащата се наведе и в любяща прегръдка сграбчи в ръцете си своя малък 

син и дъщеря. След това, все още държейки децата в ръцете си, той прегърна жена си. 

През това време ние приближихме към тях микрофона. Той казваше: "Не трябва 

повече да се страхувате от татко. Вижте! Татко намери Исус. Той сега има нов живот. 

Татко няма да наранява повече мама. Той обича мама, а също обича и вас!" 

Какво чудо! Каква трансформация на един живот! 

 Когато сълзите бяха изтрити и риданията престанаха, той каза на публиката 

какво се бе случило. Той дошъл на евангелизацията като джебчия. Стоял в едно тъмно 

местенце, прикриван от голямо дърво. Докато проповядвахме за Христос и Неговото 

присъствие, той чул глас като звук на тръба, който дошъл от върха на дървото над него: 

"Рикардо, Аз съм Исус. Следвай Ме! Следвай Ме!" Той бил толкова уплашен и 

шокиран от гласа, че щял да избяга от евангелизацията. Помислил си, че съвестта му го 

притеснява и си въобразява разни неща. Тогава, точно когато си тръгвал, същият глас 

изговорил отново същите думи. Той знаел, че Исус Христос му говори, призовавайки го 

към покаяние. Паднал на земята, плачейки за греховете си. Той осъзнал Христовата 

милост и прошка и Го приел в своя живот. Тогава отишъл на платформата, за да 

разкаже за своето преживяване. 

 Той беше нов човек - новороден и РОДЕН ОТНОВО чрез живота на Исус 

Христос. Той стана верен член на една от църквите, където заедно с жена му посветиха 

своя живот в християнско служение. Това е НОВИЯТ ДУХОВЕН живот, за който ти 

говоря. Точно това се случва, когато Христос те спасява. Настъпва обръщение. Старите 

желания, навици и болести отминават. Всичко става ново. Ти получаваш нов живот, 

ново естество, ново здраве, нови желания, нови амбиции. Ти получаваш Христовия 

живот. 

 "Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема 

каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре Във 

вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми." (Езекиил 36:26-27) 
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 Той каза: "Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат ПО-ИЗОБИЛНО." (Йоан 

10:10) 

 Този ЧУДОТВОРЕН живот е за ТЕБ - точно сега, там, където четеш тази книга. 

 

 

Сирийският търговец 
  

 ДА БЪДЕШ НОВОРОДЕН, или СПАСЕН, означава да ПОЛУЧИШ МИР. 

 Исус каза: "Мир ви оставям; Моя мир ви давам." (Йоан 14:27)  Той каза: 

 "Това ви казах, за да имате в Мене мир." (Йоан 16:33) 

Истинският мир идва само с Христовата прошка и спасение. Човекът, който 

живее в грях, никога не може да има мир в душата си. Библията казва: "Няма мир за 

нечестивите, казва моят Бог." (Исая 57:21) Но "оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога 

чрез нашия Господ Исус Христос". (Римляни 5:1) 

 Сирийски търговец, който бе живял през по-голямата част от живота си в Гана, 

посети нашата евангелизация в Акра и чу евангелието за първи път. Той никога не се 

бил женил и злоупотребявал с малки момиченца от Африка, за да задоволи своите 

страсти. Той мамел и лъжел в бизнеса и живеел прахоснически и жалък живот. Най-

накрая изгубил здравето си. Получил мозъчен удар, който парализирал едната страна от 

тялото му. В това състояние той посети евангелизациите. 

 Евангелското послание, че Бог толкова много възлюби света, че даде Своя 

Единствен Син да умре за грешниците, било прекалено чудно за този зъл мъж, за да го 

разбере. Но той продължил да идва и да слуша. Най-накрая огромната тежест на 

неговите грехове започнала да натежава върху него, а така също и осъзнаването на 

ужасната цена, която Исус Христос плати, за да ни изкупи от греховете ни. Знанието, 

че Исус бе разпнат, за да понесе наказанието, което ние трябваше да понесем, на-края 

произвело тъга и дълбоко покаяние. Той започнал да чувства ужасен срам и угризения 

за своя мръсен и непочтен живот. Започнал да плаче за греховете си и да вика към Бога 

за милост. Неговата вина пред Бога го накарала да трепери от страх, когато осъзнал, че 

крайното наказание на греха е смърт. Тогава той осъзнал причината за кръста на 

Христос; че Исус понесе наказанието за неговите грехове на негово място, за да бъде 

той свободен от осъждение и вина пред Бога. Накрая той осъзнал, че Бог бе създал 

човека по Своя образ и този човек никога не би могъл да намери мир, докато съгрешава 

срещу Бога. Славната промяна настъпила в него, когато осъзнал, че Христос бе умрял, 

за да го спаси от смъртното наказание, и че Неговата кръв бе пролята, за да умие 

ужасните грехове, които той бе извършил. Докато викал към Бога, неописуем мир 

дошъл върху него и той каза: "Моят страх и вината бяха изчезнали. Чувствах се толкова 

чудесно и уверено в Божието присъствие. Аз разбрах, че Исус взе моето наказание и 

поради това аз бях свободен и опростен. О, какъв МИР почувствах! Това беше най-

голямото чудо. Не се страхувах повече и не чувствах вина. Аз имах мир с Бога. 

Греховете ми бяха премахнати." 

 Той се изправил сред множеството, плачещ и благодарящ на Бога за спасението. 

Накрая, когато си възвърнал самообладанието, той осъзнал, че парализата му е 

изчезнала. Разтрил тази част на лицето си, която била изкривена. Сега тя била 

перфектна. Неговата ръка, дланта и кракът му били съвършено възстановени. Мъжът 

бил спасен и изцелен в един и същи момент. Той се втурна към платформата, за да каже 

на всички какво се бе случило. Как плачеше само, когато ни показваше как парализата 

си беше отишла! Но той изглеждаше дори по-дълбоко развълнуван, когато ни каза как 
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неговата вина и осъждение бяха изчезнали. Той знаеше, че беше опростен и не се 

страхуваше повече от Бога. 

 Враждата между грешника и Бога е премахната от кръста (Ефесяни 2:14-17) и в 

момента, в който повярваш в Исус Христос, ти биваш оправдан и имаш мир с Бога чрез 

Него. Никой не може да те обвини (Римляни 8:33) в нищо, когато Бог те е (Римляни 

3:24-26) оправдал   и  е изтрил твоето минало чрез пролятата кръв на Неговия Син на 

кръста. (Колосяни 1:20) Това може да се случи и на ТЕБ точно сега! 

 

 

Умопомраченият просяк 
 

 КОГАТО СИ НОВОРОДЕН, или СПАСЕН, това означава, че си бил 

възстановен, за да имаш ОБЩЕНИЕ С БОГА. 

 Ти бе сътворен по Божие подобие, за да ходиш и говориш с Бога. Но твоите 

грехове са те отделили от Него. (Исая 59:1-2) Сега вместо общение с Отца ти се 

страхуваш от Бога - мисълта, че ще се срещнеш с Него, те плаши. Твоите грехове те 

осъждат и те бележат като виновен пред Него. 

 Но Исус Христос "сам понесе в тялото Си греховете ти на дървото, тъй щото, 

като си умрял за греховете, да живееш за правдата". (1 Петрово 2:24) 

 "Сега, прочее, няма никакво осъждане за тия, които са в Христа Исуса." 

(Римляни 8:1) 

 Само Христос може да те спаси от твоите грехове. Той ще изтрие всяко петно и 

ще те върне при Бога с чисто досие сякаш никога не си съгрешавал. (Откровение 5:9-

10) Тогава можеш да кажеш заедно с Йоан: "А пък нашето общение е с Отца и Неговия 

Син Исус Христос." (1 Йоан 1:3) 

 Той ще бъде "приятел, който се държи по-близо и от брат". (Притчи 18:24) 

 Един умопомрачен просяк, който бил обладан от зли духове в продължение на 

четиринадесет години, посети евангелизациите ни в Пуерто Рико. За мен винаги ще 

бъде загадка защо и как той дойде на нашето събрание. В продължение на 

четиринадесет години той спял по улиците и живеел от боклука и водосточните тръби. 

Дрехите му бяха окъсани и дрипави; брадата и косата му бяха дълги и сплъстени като 

на животно. 

 Както този стар човек си стоял в края на тълпата, докато сме се молели с 

молитвата за спасение на грешниците, Господ Исус Христос ненадейно му се явил, 

посочил го с пръст и заповядал на демоните да го напуснат и да не влизат повече в 

него. В миг мъжът станал напълно нормален и смислен и взел решение да следва 

Христос. 

 И тъй, той дошъл до платформата, за да даде своето свидетелство, но 

разпоредителите не го допуснали да се изкачи по стъпалата. Той отишъл от другата 

страна, но разпоредителите се втурнали напред, за да предупредят своите колеги за 

този мъж, и така отново му било отказано. 

 Но за щастие някои християни го открили през тази нощ и разбрали, че той е бил 

чудотворно посетен от Господа и че е бил изцелен и спасен. Те го прибрали в своя дом, 

където можал да се изкъпе. Купили му нови дрехи, един бръснар го обръснал и 

подстригал косата му и той вече изглеждал като християнски джентълмен. 

 Следващата нощ, без да знаят кой е този мъж, разпоредителите му позволили да 

се качи на подиума, за да свидетелства. Когато започна да говори, гласът му пресекна и 

той избухна в сълзи. Най-накрая каза: "Вие не ме познахте, в противен случай нямаше 
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да мога да дойда тук. Аз съм мръсният просяк, който срамеше града ви в продължение 

на четиринадесет години. Никога няма да узнаете какво преживях и изстрадах. Аз бях 

обладан от демони. Аз не исках да живея по начина, по който живеех, но демоните ме 

контролираха. Не мога да го обясня, но те контролираха всичко, което мислех и правех. 

Миналата нощ аз дойдох тук. Не зная защо. Но когато започна молитвата, аз видях 

Исус и Той изкара демоните от мен. Аз съм свободен. В момента, в който Той им 

заповяда, аз бях освободен. О, приятели, аз съм свободен. Аз съм християнин. 

Погледнете ме! Аз вече не съм онзи мръсен просяк, умопомрачен и зъл. Аз съм дете на 

Бога. Той е моят Баща. Аз съм Негов. Хора, аз съм ваш брат. Исус ме обича. Аз съм 

спасен!" 

 Не е чудно, че Библията казва: "Кой е като Йеова нашия Бог... Въздига сиромаха 

от пръстта и възвишава немощния от бунището, за да го тури да седне с първенци. Да! 

С първенците на людете Ми." (Псалми 113 5-8) 

 Този възрастен мъж беше НОВОРОДЕН. Той беше РОДЕН ОТНОВО. Той 

можеше да има ОБЩЕНИЕ С БОГА така, както най-изисканият бизнесмен. Той беше 

изцелен и освободен духовно, психически и физически. Това е СПАСЕНИЕТО. Бог 

желае това чудно спасение също и за ТЕБ - точно сега. Човекът не беше създаден за 

живот на грях и болест. Човекът бе създаден, за да ходи с Бога. Но грехът го е отделил 

от Бога. "Но Вашите беззакония са Ви отлъчили от Бога Ви и Вашите грехове са скрили 

лицето Му от Вас, та не ще да чува." (Исая 59:2) 

Но Неговата кръв беше "пролята за прощаване на греховете". (Матей 26:28) 

"Ако изповядаме греховете си (на Него), Той е верен и праведен да ни прости греховете 

и да ни очисти от всяка неправда."  (1 Йоан 1:9) 

 Сега ние можем отново да имаме ОБЩЕНИЕ с Бога. 

 Сега можем да ходим пред Бога без вина или чувство за малоценност, поради 

това, което Христос направи чрез Своята смърт, възкресение, възнесение и ходатайство 

за нас. Когато смъртта на Христос престане да удовлетворява Бога относно нашите 

грехове и когато ходатайството на Христос престане да влияе на Бога за нас, тогава 

изкупеният и оправдан вярващ може да бъде осъден от своите грехове - НО НЕ И 

ПРЕДИ ТОВА! 

 Тъй като нашите грехове са били премахнати завинаги, сега можем да ходим и 

да говорим с Бога отново в градината на Неговото чудесно присъствие. Ние си 

възвърнахме ОБЩЕНИЕТО С БОГА! 

 

 

Затова  можеш да бъдеш сигурен 
 

 ЙОАН  КАЗА: "НИЕ ЗНАЕМ, че сме преминали от смърт в живот." (1 Йоан 

3:14) Има много неща в този свят, които може никога да не узнаеш, но ти можеш да 

ЗНАЕШ, че имаш Христовия живот в теб. Ти можеш да знаеш, че си бил СПАСЕН - че 

си НОВОРОДЕН. 

 Някои -може да попитат: "Как мога да знам, че съм спасен? Как мога да бъда 

сигурен, че моите грехове са простени?" 

 Тъмничният началник във Филипи попита: "Господа, що трябва да сторя, за да 

се спася?" (Деяния 16:30) а Павел и Сила казаха: "Повярвай в Господа Исуса Христа и 

ЩЕ СЕ СПАСИШ." (Деяния 16:31) 

 Да кажеш: "Аз не знам със сигурност дали съм спасен" е като да кажеш: "Не 

знам със сигурност дали съм Женен".  
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 Да кажеш: "Аз мисля, че съм спасен; опитвам се да бъда, но не съм сигурен за 

това" е като да кажеш: "Аз мисля, че съм женен; опитвам се да бъда, но не съм сигурен 

за това". 

 Исус каза: "Който повярва (евангелието) и се кръсти, ЩЕ БЪДЕ СПАСЕН." 

(Марк 16:16) 

 Павел каза: "Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш 

със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ЩЕ СЕ СПАСИШ." (Римляни 10:9) 

 Тези писания обещават: "ЩЕ СЕ СПАСИШ." Следвай ги, прави това, което те 

казват, и можеш да ЗНАЕШ, че си приел Христос, че си преминал от смърт в живот, че 

си спасен. Това не е приемане на религия; това е християнство - ХРИСТОВИЯТ живот. 

 

 

Истински християнин 
 

  Следващите глави са написани, за да ти помогнат за пътя към мира с Бога, 

прощението на греховете и огромната радост от християнския живот. 

СПОРЕД БИБЛИЯТА истински християнин е човекът, който 1) е дошъл при 

Бога като изгубен грешник, 2) е приел чрез Вяра Господ Исус Христос за свой личен 

Спасител, като е подчинил себе си на Него като Господ и Господар, 3) изповядва 

Христос за Господ пред света, и тогава 4) се стреми да Му угоди с всяка мисъл, дума и 

дело в своя живот. 

 ТИ дошъл ли си при Бога, осъзнавайки, че си изгубен грешник? Ти приел ли си 

Господ Исус Христос за ТВОЙ личен Спасител? Това означава ТИ вярваш ли с цялото 

си сърце, че Бог възложи цялото ТВОЕ беззаконие на Него (Исая 53:5-6) и че Той 

понесе ТВОИТЕ грехове и наказанието за ТВОИТЕ грехове (1 Петрово 2:24) и че 

ТВОИТЕ грехове са простени сега, защото Исус умря на ТВОЕТО място? 

 Ти подчинил ли си себе си на Него като твой Господ и Господар? Това означава 

дали ТИ Желаеш да Вършиш Неговата Воля дори когато тя е в противоречие с твоето 

Желание? 

 ТИ изповядал ли си пред Него, че ТИ си грешник; че вярваш, че Той понесе 

наказанието за ТВОИТЕ грехове и че поради това ТИ го изповядаш като ТВОЙ 

Спасител и Господар пред света? 

 ТИ твърдо ли си решил да се стремиш да Му угаждаш във всичко, във всеки 

един ден от ТВОЯ живот? 

 Ако можеш искрено да отговориш "ДА", тогава ти можеш да знаеш, базирайки 

се на авторитета на Божието слово, че ТИ си СЕГА дете на Бога, (Йоан 1:12)  че ТИ 

имаш СЕГА вечен живот. (Йоан 3:36) 

 Ако вярваш, че Христос умря на Твоето място, и си Го приел чрез вяра за твой 

Спасител и Господар, тогава можеш да бъдеш сигурен, че Бог ти е предал Неговото 

естество. (2 Петрово 1:4 ) 

 Но ако ти все още не си сигурен, че си приел Господ Исус Христос в сърцето си, 

и ако все още ясно не си предал живота си на Него и не си Го изповядал публично за 

свой Господ и Господар, тогава следващите глави са написани, за да ти покажат пътя 

към мира с Бога, прощението на греховете и огромната радост от християнския живот. 

 Тези осем стъпки на напътствие, които съм изброил тук, са за онези, които имат 

искрено желание да получат божията милост и избавление от греха и ужасните 

последствия на злото и разрушението, на болестта и болката, на бедността и нуждата, 

на поражението и неуспеха и най-накрая на вечната смърт и разделение от Бога. На 
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онези, които биха зачели и предприели тези осем стъпки, аз предлагам да направят 

това: 

 (а) Определи специално време, за да прочетеш всяка една от тези стъпки. Ако е 

възможно, направи го на някое тихо място, където можеш да бъдеш насаме с Бога. 

 (б) Прочети осемте стъпки внимателно и мисли за всяка една от тях. Тогава 

отново ги прочети. 

 (в) Искрено се моли за водителството на Святия Дух, което Бог е обещал на 

всички, които Го търсят. 

 (г) С цялото си сърце, заставайки на колене, ако е възможно, вземай стъпка по 

стъпка. Внимавай да не предприемеш втората стъпка, преди да си разбрал ясно първата, 

да си я приел от сърце и да си взел тържествено и официално решение спрямо нея; така 

продължаваш с втората и третата стъпка, докато достигнеш до последната точка. 

 (д) Ако правиш това, ти ще получиш знанието за прощението на греховете и за 

настоящето и пълно СПАСЕНИЕ. 

ЕТО ЗАЩО първата стъпка към Бога е открито и честно да се изправиш 

пред лицето на греха и да го признаеш пред Бога. 

 Когато някой реши за себе си, че неговата собствена праведност и собствена 

честност и правота е достатъчна, че той може да застане пред Бога поради заслугите на 

неговата лична доброта и честност, той отхвърля милостта и благодатта на Бога, 

наричайки Го ЛЪЖЕЦ в лицето Му. 

 

 

Първо: Откритие 
 

 ПРИЗНАЙ, ЧЕ СИ ГРЕШНИК, че "твоите беззакония са те отлъчили от Бога ти 

и твоите грехове са скрили лицето Му от теб".  (Исая 59:2) 

Библията казва: "Понеже Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от 

Бога." (Римляни 3:23) 

 Често пъти религиозните лидери не искат да говорят за греха, защото той не е 

популярна тема. Но Йоан каза: "Всяка неправда е грях" и "грехът е беззаконие". (Йоан 

5:17; 3:4) 

 Библията ясно дефинира тези грехове, които нарушават Божия начин на живот и 

донасят вечно осъждение. 

 Исус каза: "Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, 

блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, 

сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, блудство. Всички тия зли неща идват 

отвътре и оскверняват човека.” (Марк 7:21-23) 

 Ето друг списък с осъждащи грехове. 

 "Изпълнени с Всякакъв вид неправда, блудство, нечестие, лакомство, омраза; 

пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба; шепотници, клеветници, 

богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни 

на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви, които при 

все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, 

заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат." (Римляни 

1:29-32) 

 Павел ни дава и друг списък: 

 "Или не знаете, че неправедните няма да-наследят божието царство? Недейте се 

лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито 
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малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, нито сребролюбците, нито 

пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят божието царство." (1 

Коринтяни 6:9-10) 

 След това следва грозната дефиниция на греха: 

 "А делата на плътта са явни; те са блудство,  нечистота, сладострастие, 

идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, 

раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и... Които вършат такива работи, 

няма да наследят божието царство." (Галатяни 5:19-21) 

 Бог даде десетте заповеди и след това постанови Своя закон, че "душата, която е 

съгрешила, тя ще умре" (Езекиил 18:4) и "който упази целия закон, а съгреши в едно 

нещо, бива виновен във всичко". (Яков 2:10) 

 Затова "писанието затвори всичко под грях"  (Галатяни 3:22)  и "ако речем, че 

нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас", (1 Йоан 1:8)  защото "кой може да 

каже: Очистих сърцето си; чист съм от греховете си". (Притчи 20:9) "Всички ние се 

заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път" (Исая 53:6 ) и "защото ВСИЧКИ 

станахме като човек нечист, и всичката ни правда е като омърсена дреха". (Исая 64:6) 

"Господ надникна от небесата над човешките чада, за да види има ли някой разумен, 

който да търси Бога. ВСИЧКИ се отбиха от пътя, заедно (всички) се развратиха; НЯМА 

кой да прави добро, няма НИ ЕДИН." (Псалми 14:2-3) 

 И тъй, бъди честен пред Бога. Както каза Давид: "Ако би забелязвал 

беззаконията, Господи, то кой, Господи, би могъл да устои?" (Псалми 130:3)  "Защото 

пред Тебе няма да се оправдае ни един Жив човек.” (Псалми 143:2) "Който върши грях, 

от дявола е." (1 Йоан 3:8) "Помрачени в разума и отчуждени от живота на Бога поради 

невежеството, което е в тях, поради закоравяването на сърцето им." (Ефесяни 4:17 

"Видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което 

мислите на сърцето му въобръжаваха, беше постоянно само зло... И всяка твар се 

обхождаше развратно на земята." (Битие 6:5, 12) Защото "Господ знае, че човешките 

мисли са лъх". (Псалми 94:11) "Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно 

болно; кой може да познае?" (Еремия 17:9) "Защото и ние някога бяхме несмислени, 

непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия, и като живеехме в 

злоба и завист, бяхме омразни и се мразихме един друг." (Тит 3:3) "Между които ние 

всички сме живеели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали желанията 

на плътта и на помислите и по естество сме били чада на гнева." (Ефесяни 2:3) "Защото 

копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на божия закон, нито 

пък може, и тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога." (Римляни 8:7-8) 

 И тъй виждаш, че необърнатото и непроменено естество на мъжа и жената не е 

много привлекателно, и първата стъпка към Бога е да получиш пълно и цялостно 

разбиране за това. Тези стихове показват грозната и отблъскваща картина на падналото 

човешко естество. Ракът на греха е проял всяка част от обществото. Мъжът и жената 

без познаването на Исус Христос са загубени - напълно загубени, и живеят под смъртно 

наказание. 

 "Защото заплатата на греха е смърт." (Римляни 6:23) "Душата, която е 

съгрешила, тя ще умре." (Езекиил 18:4) "Ни един от тях не може никак да изкупи брата 

си, нито да даде Богу откуп за него." (Псалми 49:7) "Нито среброто им, нито златото им 

ще може да ги избави в деня на гнева." (Софония 1:18) 

 Ето защо първата стъпка към Бога е честно и откровено да се изправиш пред 

факта на греха и да го кажеш пред Бога. Някой може да мисли, че не е извършил такива 

лоши грехове: но най-лошият от всички грехове е да отхвърлиш божията неизмерима 
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любов, да пренебрегнеш жертвата на Христос, да откажеш да приемеш изкуплението, 

което Той извърши за твоята душа, да не повярваш на най-великата история, която 

някога е била разказвана. Когато някой реши за себе си, че неговата собствена 

праведност, честност и правота са достатъчни, че той е в състояние да застане пред 

Бога въз основа на заслугите на своята лична доброта и чест, този човек отхвърля 

милостта и благодатта на Бога, наричайки Го ЛЪЖЕЦ в лицето Му, като казва: "Виж, 

боже, не е нужно да си толкова загрижен за мен; беше добре да изпратиш Своя Син 

Исус да умре за злите грешници, но за мен нямаше нужда да умира. О, аз уважавам 

този голям жест от Твоя страна, но никога не съм вършил нищо лошо. Моето семейство 

има благородно потекло и нашето досие е неопетнено. И тъй, що се отнася до нас, ние 

няма да се безпокоим, че ще трябва да преминаваме през цялата тази агония на 

грешниците; ние наистина сме почти светии поради нашата правда. И тъй, благодаря ти 

за Библията; тя е хубава книга и ние следваме златното правило и десетте заповеди, 

защото те постановяват едни добри принципи, но що се отнася до това, че сме 

грешници - ние просто не сме такива. Когато умрем, сигурен съм, че ще имаме право на 

толкова неща, на колкото всеки от тези религиозни хора, които не живеят според това, 

което поучават. И все пак Ти благодаря, Боже!" Исус каза: "Фарисеят, като се изправи, 

молеше се в себе си така: боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци - 

грабители, неправедни,  прелюбодейци и особено не като тоя бирник. Постя дваж в 

седмицата, давам десятък от всичко, що придобия." (Лука 18:11-12) 

 Той беше достатъчно религиозен по начина, по който живееше. Той не 

изпитваше срам или угризения на съвестта, но "бирникът, като стоеше издалеч, не 

щеше нито очите си да повдигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже, 

бъди милостив към мене, грешника". "казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не 

онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще 

се възвиси." (Лука 18:13-14) 

 И тъй, аз ти препоръчвам да се помолиш с тази молитва с най-голяма искреност, 

като първа стъпка към приемането на изобилния живот на Исус Христос. 

КАЖИ ТЕЗИ ДУМИ НА БОГА:  

 "Господи, аз идвам пред Теб, без да имам собствени заслуги. 

 Твоето Слово ме накара да осъзная, че съм грешник. Аз съм съгрешавал 

против моя ближен и против собствената си душа. 

 Аз съм съгрешавал в своите мисли, в чувствата си, в думите и делата си. 

 Аз съм съгрешавал у дома, сред семейството си и съм съгрешавал в света, на 

работното си място и в моите удоволствия. 

Вършил съм нещата, които не е трябвало да върша, а това, което е 

трябвало да направя, не съм го правил. 

 Аз изповядвам греховете си на Теб и няма да ги скрия. Те са повече, 

отколкото бих могъл да ги преброя, и по-тежки, отколкото бих могъл да ги изразя 

с думи. 

 Те са донесли позор и срам на Теб, Господи; те са оскърбили и 

пренебрегнали жертвата на Исус Христос, оказали са лошо влияние върху 

членовете на моето семейство и върху онези в света, които са ме познавали. 

 Аз заслужавам вечното негодувание на Бога и разбирам, че ако умра в 

греховете си, аз ще падна под осъждението на ада. 

 О, Господи, имай милост към мен, грешника! 
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ВМЕСТО ДА ПРЕДПОЛАГАШ, че не вредиш по никакъв начин с твоя личен 

грешен живот, ти ще се обърнеш и осъзнаеш, че не само вредиш на личния си живот, но 

вредиш и на дома си, на семейството си, на твоите приятели и на твоето общество. 

 Ти ще разбереш, че грехът е причината за всяка тъга, че той белязва хиляди 

животи, разрушава домове, убива деца, погубва тялото и осъжда душата-и за да 

плати за него, ИСУС УМРЯ НА КРЪСТА ЗАРАДИ ТЕБ! 

 

 

Второ: Покаяние 
 

 СЛЕД  КАТО СИ ОСЪЗНАЛ, че си виновен в нарушаването на божиите закони 

и в това, че си съгрешил против Него; след като си осъзнал, че поради това си виновен 

и осъден в Неговото присъствие, тогава трябва да разбереш, че Бог те възлюби толкова 

много, че даде Своя Единороден Син, за да умре вместо теб. Той направи това, за да ти 

даде вечен живот. 

 Нямаше друг начин, по който да те спаси от вечното осъждение поради твоите 

грехове и от разделянето от Бога. И тъй, Христос плати най-високата цена, за да те 

изкупи. Исус умря на кръста като откуп, за да те откупи от юрисдикцията на твоя 

робовладелец Сатана и да те освободи завинаги от властта на твоите грехове. 

 "Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите 

си." (Йоан 15:13) "Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че когато още 

бяхме грешници, Христос умря за нас." (Римляни 5:8) 

 И тъй, Той понесе нашите грехове, Той понесе нашето наказание, взе на Себе Си 

нашата вина и срам. Ти и аз трябваше да бъдем разпнати, но "Христос умря за 

нечестивите". (Римляни 5:6) Затова, знаейки че Бог слезе на нашето ниво, за да ни 

издигне от нашето паднало състояние, знаейки че Той плати най-високата цена, като 

пожертва живота на Своя Единствен Син, за да ни освободи, знаейки че Той ни 

обичаше толкова много, че не можеше да ни остави да понесем вината и осъждението, 

болестта и болката, бедността и неуспеха, самотата и разрухата на нашите грехове, 

знаейки че Неговият Син Исус взе на Себе Си  цялото ни зло и срам и УМРЯ НА 

НАШЕТО МЯСТО - знаейки всичко това, ако го вярваме, то произвежда дълбок и 

смиряващ ни срам и тъга за греховете ни. Това се нарича ПОКАЯНИЕ! 

 "Покаяние" означава "да промениш нечие съзнание, нечие отношение, да се 

обърнеш обратно". То предава идеята за съжаление и промяна на целта и действието. 

Когато знаеш, че всяка болка и сърдечна мъка, тъга и провал, болест и язва, депресия и 

бедност и самата смърт са поради греха, тогава ще промениш мнението си за него. 

Вместо да предполагаш, че не вредиш по никакъв начин с твоя личен грешен живот, ти 

ще се обърнеш и ще осъзнаеш, че не само вредиш на личния си живот, но и на твоя 

дом, на семейството си, на твоите приятели и на твоето общество. Ти ще разбереш, че 

грехът е причината за всяка тъга, че той белязва хиляди животи, разрушава домове, 

убива деца, погубва тялото и осъжда душата ти. И за да плати за него, ИСУС УМРЯ НА 

КРЪСТА ЗАРАДИ ТЕБ. 

 Затова Той каза: "Но ако не се покаете, всички така ще загинете." (Лука 13:35) 

"Също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за 

деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние." (Лука 15:7) 

 Основен принцип е, че нашето спасение е основано изцяло върху божията 

благодат, която никой не може да заслужи или спечели, и че прощението и 

оправданието са основани единствено върху изкупителното дело на Христос на кръста. 
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 Ние трябва да разберем обаче, че всичко това, което Исус понесе и пострада, 

беше поради нашите грехове. И поради това, ако посланието на кръста има някаква 

полза, то това осъзнаване трябва да произведе ПОКАЯНИЕ и СЪЖАЛЕНИЕ за 

греховете. 

 "Защото СКРЪБТА по Бога докарва спасително ПОКАЯНИЕ." (2 Коринтяни 

7:10) "А бирникът, като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да повдигне към 

небето, но удряше се в гърди и казваше: БОЖЕ, БЪДИ МИЛОСТИВ КЪМ МЕНЕ, 

ГРЕШНИКА." (Лука 18:13) "Бог, прочее, сега заповядва на всички човеци навсякъде да 

се ПОКАЯТ." (Деяния 17:30) 

 Посланието на Петър беше: "ПОКАЙТЕ СЕ и всеки от вас нека се кръсти." 

(Деяния 2:38) 

 Библията казва, че: "Те излязоха и проповядваха, че човеците трябва да се 

ПОКАЯТ" (Марк 6:12) и говорейки за служението на Исус, се казва: "оттогава Исус 

започна да проповядва, казвайки: ПОКАЙТЕ се, защото наближи небесното царство". 

(Матей 4:17) 

 Това не означава, че трябва да съжаляваш за греха или да чувстваш, че трябва да 

се извиниш за него. То е силна дума, която включва ДЕЙСТВИЕ и означава "да се 

промениш или да се обърнеш кръгом". То означава пълна революция в нечие 

отношение. То означава, че човек се обръща обратно и тръгва в противоположна по-

сока, както блудният син, който беше пропилял живота си и бе стигнал до дъното, но 

който "дойде на себе си" и взе решение да излезе от свинската кочина. С голямо 

смирение и тъга той се обърна обратно и си отиде вкъщи, където със срам, каза: 

 "Тате, съгреших против тебе." (Лука 15:15-21) 

 Йов осъзна своите грехове и каза: "Отвращавам се от себе си." (Йов 42:6) 

  Исая каза: "Горко ми! Понеже съм човек с нечисти устни." (Исая 6:5) 

 Петър извика: "Аз съм грешен човек." (Лука 5:8) 

 Павел нарече себе си: "Главният грешник." (1 Тимотей 1:15) 

 Ти трябва да осъзнаеш, че всеки грях, който си извършил, е записан против тебе 

и че само Христовата кръв може да измие досието ти и да го направи чисто, че Той иска 

да направи това за теб точно в този момент. 

И ТЪЙ, МОЛИ СЕ С ТАЗИ МОЛИТВА В СМИРЕНО ПОКАЯНИЕ: 

 "Господи, аз не съм достоен да се приближа до Теб, но Твоето слово говори 

за Твоята безкрайна любов към мен дори тогава, когато съм потънал в моя грях и 

бунт. 

  Аз не само виждам, че съм съгрешил против Теб, но и наистина съжалявам 

за това. 

 Аз мразя злите си пътища и мразя и себе си за начина, по който съм живял. 

Аз съм наскърбен поради моите грехове не само защото са ме изложили на 

наказание, но защото са били извършени против моя небесен Баща, който 

постоянно ме е обичал и се е грижел за мен. 

 Ако бих могъл да поправя миналото, с радост бих го направил; но, уви! Не 

мога. 

 Греховете, които съм извършил, са записани против мен и аз трябва да 

отговарям за всеки един от тях. (Римляни 14:11-12)  Никакви молитви, които бих 

изрекъл, никакви сълзи, които бих пролял, никакъв плач, който бих изплакал, 

никакви добри дела, които бих направил, няма да премахнат това ужасно досие на 

моите грехове. 
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 Моята единствена надежда е в опрощаващата милост на Исус Христос, 

който е казал: "Който дойде при Мене, никак няма да го изпъдя." (Йоан 6:37) Ти 

си заповядал в Твоето слово, че трябва да "раздера сърцето си, а не дрехите си, и 

да се обърна към Господа, моя Бог; защото Ти си милостив и щедър, дълго-

търпелив и многомилостив." (Йоил 2:13) Затова отвращавам се от себе си и се 

ПОКАЙВАМ." (Йов 42:6) 

 Аз наистина съжалявам за моите грехове, които съм извършил и наследил. 

Най-вече се покайвам за това, че съм отказал да призная моето състояние на 

изгубен човек, и за това, че съм отхвърлял Твоята любов, която накара Исус да 

умре на мое място. Като мислех, че греховете ми не са толкова лоши и че моята 

добра репутация и чест са достатъчни, аз оскърбявах Твоята любов. Съжалявам за 

всичко това. 

 Чуй ме, о, Боже." 

 

 

Трето: Изповед 
 

 СЛЕД КАТО СМЕ осъзнали ужасната цена за нашите грехове и цената, която 

Исус плати, за да ни изкупи, и след като истински сме се покаяли за греховете си, 

Библията учи, че ние трябва да изповядаме греховете си пред Бога. "Който крие 

престъпленията си, няма да успее, а който ги ИЗПОВЯДА и ОСТАВЯ, ще намери 

милост.” (Притчи 28:13) 

 "Ако ИЗПОВЯДАМЕ греховете си, Той е верен и праведен да ни прости 

греховете и да ни очисти от всяка неправда." (1 Йоан 1:9) 

 Ние трябва да погледнем сериозно и изчерпателно на нашите грехове. Ние 

трябва да изследваме нашата вътрешност и да изкараме на повърхността всичките 

скрити и опустошителни злини на нашите сърца, като не позволим ни един грях да 

остане подминат или пренебрегнат. 

 Тази трета стъпка не е популярна. Теолозите предпочитат да ни казват, че 

всичко е наред само с един поглед към кръста - което е вярно, ако сме се покаяли за 

цялата си недостойност пред Бога. 

 Ние предпочитаме правилата на добрата психология и на позитивното мислене, 

вместо пътя на покаянието и изповедта. Вярно е, че човек не може да изживее живота 

си, като изпълва ума си с негативни мисли за своите грешки. Той не може да стане по-

добър, като изброява грешките и недостатъците си и се концентрира върху тях - освен 

ако не ги идентифицира веднъж, и завинаги като врагове, които трябва да се изоставят, 

да се отбягват и да бъдат забравени. 

 И тъй... Не бъркай тази трета стъпка с общото положително мислене. Ние 

говорим за това да бъдеш НОВОРОДЕН. Ние говорим за процеса на скръб и покаяние 

за един духовно злокачествен начин на живот, за едно зло, което разрушава, ограбва и 

убива теб и хората от твоето семейство и общество. 

 За да се обърнеш истински, ти трябва да достигнеш до място, където да 

погледнеш обстойно и твърдо на работата на дявола в твоя живот. Ти трябва да 

разбереш, че тези грехове струваха на Бога Неговия собствен Син; че този рак на злото 

е разрушил всяко стойностно нещо. Ти трябва да съжаляваш за своите грехове и да 

желаеш да ги забравиш, така както един успешен човек погребва и захвърля своите 

стари неуспехи. За да излязат тези грехове на повърхността, за да можеш да ги 

анализираш и да ги изкараш от себе си, ти трябва да ги изброиш в една открита изповед 
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с техните имена. Ти ще се засрамиш от тях и ще се изпълниш с омраза, угризение и 

съпротивление спрямо тях. 

 Не, ти не трябва да правиш това през целия си живот, позволявайки на дявола 

постоянно да те осъжда и да те ужасява с твоите минали грехове. Аз говоря за това да 

бъдеш новороден. Веднъж след като греховете ти са били разпознати и анализирани в 

истинско смирение в Божието присъствие, "кръвта на Исуса Христа ще те очисти от 

всеки грях". (1 Йоан 1:7) 

 Не скривай нищо пред Бога. Изповядай пред Него това, което си направил. 

Направи го ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ. Тогава вярвай за спасение и почивай с вярата, че 

"твоите грехове и беззакония, които те отлъчваха от Бога ти" (Исая 59:2) са 

"отдалечени толкова, колкото отстои изтокът от запада" (Псалми 103:12), защото Бог 

казва: "И греховете им и беззаконията им няма да помня вече. А гдето има прощение за 

тия неща, там вече няма принос за грях". (Евреи 10:17-18) Те ще бъдат премахнати 

ЗАВИНАГИ. 

 И тъй, затова ти казвам да погледнеш обстойно и твърдо. Изкарай всеки грях на 

открито. Не скривай нищо. Разкрий се в Божието присъствие. Не се жали. Анализирай 

делата си, думите си, мислите си, докато се отвратиш от старите си пътища. Въпреки че 

е болезнено, конкретизирай всеки грях пред Бога, пред Неговия поглед.  Ти ще се 

възмутиш от твоето отвратително минало и това ще произведе в теб решение да 

позволиш на Бога да те промени завинаги. 

 Психиатърът или психологът искат да ровиш във всяко кътче на твоето минало и 

да им кажеш всичко, за да ти помогнат да се изправиш срещу твоя начин на мислене и 

да ти помогнат в живота. 

 Божият начин е да погледнеш на кръста. Виж ужасната цена, която Исус плати 

за твоите грехове. Тогава засрамен и смирен припомни си всички твои минали грехове, 

изкарай ги на повърхността, изповядай ги - ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ, и те ще бъдат 

премахнати завинаги. Ни един от тях не ще може някога да те осъди или да стане 

отново твой господар, защото не само че твоите минали грехове ще бъдат простени, но 

ти ще бъдеш НОВОРОДЕН в един НОВ ВИД живот. 

И ТЪЙ, РАЗКАЖИ СВОЯТА ИСТОРИЯ НА БОГА СЕГА. КАЖИ ТАКА: 

 "Боже, сега, когато разкривам живота си пред Теб в една изповед на моите 

грехове, аз моля за милост.  

 Аз не само съжалявам за моите грехове, но ги изповядвам и ги признавам 

пред Теб.  

 Аз нямам извинение за тях. Може би е вярно, че голяма част от злото, за 

което съм виновен, е било извършено от незнание.  

 Аз не Те познавах, нито пък знаех за моя дълг към Теб, нито познавах 

прекомерната любов на моя Спасител, който умря за мен.  

 Аз не осъзнавах лошото влияние, което оказвах върху другите чрез моето 

поведение и пример. Но това незнание и невежество не е реално извинение, защото 

аз трябваше да зная. Трябваше да чета моята Библия и да слушам онези, които 

биха ме поучавали. 

 Аз трябваше да помисля за душата си и да викам към Теб за помощ, но не 

го правех. Но аз изповядвам пред Теб тук и сега, че съм един виновен грешник, 

който е без извинение и който заслужава Твоя гняв сега и завинаги. 

Скъпи Господи, аз не само правя тази изповед насаме пред Теб, но 

разбирайки, че съм съгрешил пред моето семейство и пред хората около мен, аз 

напълно желая да изповядам моята греховност, доколкото имам възможност, пред 
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вярващите, пред семейството и пред света. Тъй като не съм се срамувал да 

съгрешавам в присъствието на другите, аз съм готов да призная това пред тях.  

 Аз искам да "принасям плодове, достойни за покаяние". (Матей 3:8)  

 Аз искам да "се покая и да се обърна към Теб, като върша дела, съответни 

на покаянието си". (Деяния 26:20 ) 

 Аз искам да "приготвя сърцето си за Господа и само Нему да служа". (1 

Царе 7:3) 

 Аз изповядвам тук, че "моите грехове са ме отлъчили от Бога" (Исая 59:2) и 

че осъзнавам, че съм съгрешил против Теб, против моите ближни, моето 

семейство и против самия себе си. Сега аз се моля за Твоята милост!" 

 

 

Четвърто: Оставяне на греха 
 

 ПОКАЯНИЕТО, ИЗПОВЕДТА И ОСТАВЯНЕТО НА ГРЕХОВЕТЕ са 

преплетени. Ако наистина разбираш дълбочината и разрушителната сила на твоите 

грехове и ужасната цена, която Христос плати за тях, и особено ако ги извадиш на 

повърхността и ги изброиш заедно с тяхното зло влияние, като ги изповядаш пред Бога 

в молитва с вяра, логично е твоята погнуса от тях да те накара да забравиш и оставиш 

всяка следа и аспект на тези грехове. 

 Библията казва: "Нека ОСТАВИ нечестивият ПЪТЯ СИ и неправедният (ДА 

ОСТАВИ) помислите си, нека се обърне към Господа и Той ще се смили за него... 

Защото Той ще прощава щедро." (Исая 55:7) 

 Религиозната традиция е засенчила нашия поглед към кръста и е намалила 

разбирането за НОВОРОЖДЕНИЕТО. 

 Хората правят от покаянието един периодично повтарящ се ритуал. Независимо 

от тяхната религия, те обикновено практикуват някакъв вид периодично разкаяние, 

приноси, изповеди или други духовни ритуали, чрез които постоянно идват пред Бога, 

излагайки отново и отново своите едни и същи грехове и грешки. 

 Това не е ОБРЪЩЕНИЕ! Това е религиозна церемония!То никога няма да 

доведе до чудото на НОВОРОЖДЕНИЕТО! 

 Трябва да има такова отвращение от греха заедно с осъзнаването на неговите 

ужасни последствия и Жестоката цена, която той струваше на Бога и на Неговия Син, 

за да въстанем срещу него така, както бихме въстанали срещу всеки друг крадец, 

рушител или убиец. 

 Трябва да има промяна на целта, настъпила вътре в нас, и вътрешно отвръщане 

от греха чрез упражняването на волята. 

 Това имаме предвид, когато говорим за ОСТАВЯНЕ НА ГРЕХА. 

 "Така казва Господ Йеова: Покайте се, ОТВЪРНЕТЕ СЕ от идолите си, да! 

ОТВЪРНЕТЕ лицата си от всичките си мерзости." (Езекиил 14:6) 

 Библията казва: "Но човек... Нека Викат силно към Бога, да! Да се ВЪРНАТ 

всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им." (Йона 3:8) 

 Проповедта на Петър беше: "Затова покайте се и ОБЪРНЕТЕ СЕ, за да се 

заличат греховете ви." (Деяния 3:19) 

 Павел говори за това, как младите християни се бяха "ОБЪРНАЛИ от идолите 

КЪМ БОГА, за да служите на Жив и истинен Бог". (1 Солунци 1:9) 

 Вярно е, че никой не може да се освободи от греха чрез своята воля, нито пък да 

промени своето грешно естество, така както не може леопард да промени пъстротата на 
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кожата си (Еремия 13:23) или пък човек да плени злобата в собственото си тяло. Ако 

тези неща бяха възможни, тогава човек би могъл да новороди себе си чрез своите 

усилия. Цялата история потвърждава, че грехът е част от човешката раса и че въпреки 

всичко, което културното и образовано общество е научило и е поучавало, всяко дете, 

което се ражда, се ражда със същите инстинкти. Затова войните все още поразяват 

нашия свят. Нови лидери вътрешно изгарят да завладеят и да господстват над другите.  

 Същите грехове, които са поразявали и съсипвали миналите поколения, повтарят 

същия свой злокачествен процес в днешния свят. 

 Няма нови грехове. Има просто нови хора, които ги вършат. 

 Единствената сила, която всякога е променяла хората, е спасителната, 

претворяваща сила на Исус Христос, която дава на човека НОВОРОЖДЕНИЕТО чрез 

откупа на кръвта на Христос, пролята на кръста. Тази сила е преобразила тиранични 

убийци като Савел от Тарс (Деяния 9:1-9; 15) в смирени и любящи последователи на 

Христос. (Деяния 24:14-15) 

 Но за да получиш този НОВ живот, ти трябва да желаеш да ОСТАВИШ 

греховете си завинаги, да се обърнеш обратно и да тръгнеш в друга посока, знаейки, че 

след като веднъж са изповядани и оставени тези грехове не само ще бъдат изтрити, но 

тяхната сила в твоя живот ще бъде завинаги разрушена. 

 И ТЪЙ КАЖИ ТЕЗИ ДУМИ НА БОГА, ОТ ДЪЛБОЧИНАТА НА СЪРЦЕТО СИ, 

С ДЪЛБОКО СМИРЕНИЕ И ИСКРЕНОСТ: 

 "Боже мой и Господарю мой, аз осъзнах ужасната злокачественост на моите 

грехове и моето сърце копнее за избавление. 

 Аз не само че виждам себе си като грешник и мразя моите грехове и ги 

изповядвам пред Бога и човеците, но сега чрез Твоята благодат и помощ АЗ 

ИЗОСТАВЯМ И СЕ ОТКАЗВАМ ОТ ВСЕКИ ЕДИН ГРЯХ. 

 Каквито и удоволствия да са ми донесли в миналото и независимо какви 

земни облаги ми предлагат в бъдещето, чрез Твоята сила аз ги захвърлям 

настрана тук и сега, и обещавам, че никога вече няма да се върна отново към тях. 

 Аз правя тази изповед, облягайки се на силата на кръвта на Исус Христос не 

само да прости тези грехове, но ДА РАЗРУШИ ТЯХНАТА СИЛА ЗАВИНАГИ В МОЯ 

живот. 

 Моето Желание е да бъда РАЗДЕЛЕН от моите грехове. Моето Желание е 

тяхната сила и власт над мен да бъдат разчупени и поради това с цялата решителност, 

която имам, аз ОСТАВЯМ и се ОБРЪЩАМ от моето греховно минало и от моя грешен 

живот и навици. И аз моля искрено и смирено за Твоята благодат и сила, за да направя 

това възможно СЕГА! 

 

 

Пето: Помоли за прощение 
 

 ВЕДНЪЖ СЛЕД КАТО си дал обещание пред Бога, че Желаеш завинаги да 

бъдеш отделен от твоя живот на грях, че и ти не вярваш повече, че твоят стар начин на 

живот, изпълнен със зло, с нечестие и бунт, със страст и гордост, е добър и полезен, но 

осъзнаваш, че греховете ти са били една разрушителна сила в теб, в семейството ти, в 

бизнеса ти и в твоето общество, и че никога повече не възнамеряваш да живееш в грях 

и деградация, тогава падни пред Бога и с най-голямо смирение и съжаление ПОМОЛИ 

ЗА НЕГОВОТО ПРОЩЕНИЕ. 
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 Направи като бедния бирник, който "не щеше нито очите си да повдигне към 

небето, но удряше се в гърдите и казваше: БОЖЕ, БЪДИ МИЛОСТИВ КЪМ МЕНЕ. 

ГРЕШНИКА." (Лука 18:13) 

 "Той ПРОЩАВА ВСИЧКИТЕ ти беззакония." (Псалми 103:3) 

 "Дойдете сега та да разискваме, казва Господ. Ако са греховете ви като мораво, 

ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна." 

(Исая 1:18) 

 "При Тебе обаче има ПРОЩЕНИЕ." (Псалми 130:4) 

 "В Исуса Христа имаме изкуплението си чрез кръвта Му, ПРОЩЕНИЕТО на 

прегрешенията ни според богатството на Неговата благодат." (Ефесяни 1:7) Знай, че 

"Очите на Господа са върху тебе, и ушите Му към твоите молитви".  (1 Петрово 3:12) 

 И ТЪЙ, В ТОЗИ МОМЕНТ ПОМОЛИ СЕ НА БОГА С ТАЗИ МОЛИТВА И 

ПОМОЛИ ЗА НЕГОВОТО ПРОЩЕНИЕ: 

 "Скъпи Господи, аз осъзнах злото в моето греховно минало;  

 Аз изповядах пред Теб греховете си и си поставих за цел с Твоята помощ да 

оставя моите пътища и помисли и да Те следвам. 

 Чувствайки колко позорно съм се бунтувал срещу моя небесен Баща, като 

съм презирал любовта Му, като съм нарушавал Неговите заповеди и като съм 

влиял на други да правят същото, аз, заставайки на колене тук и сега, подчинявам 

себе си на Теб, скъпи Господи, като смирено се моля да имаш милост към мен, 

един жалък грешник. 

 Заради Христос, ПРОСТИ ВСИЧКИ МОИ ГРЕХОВЕ и ме приеми в Твоята 

милост. Направи ме, така както съм недостоен, член на Твоето семейство. 

Татко, аз моля за това прощение, знаейки, че си казал: "Който дойде при 

Мене, никак няма да го изпъдя." (Йоан 6:37) Ти си казал, че ако дойда при Теб и 

оставя грешните си пътища "Ти ще се смилиш за мен; и Ти ще простиш 

изобилно". (Исая 55:7)  

 Благодаря Ти, Господи, за Твоето обещание "да ме очистиш от всичките 

беззакония, с които ти съгреших; и Ти ще простиш всичките ми грехове, с които 

престъпих закона Ти". (Еремия 33:8) 

 Аз вярвам, че Ти правиш това тук и сега!" 

  ТОВА Е ЧУДОТО, чудото на истинското християнство - не религия, но 

ИЗОБИЛЕН живот. При религията, греховете се изповядват отново и отново, но 

грешникът никога не се новоражда. Така той се връща и повтаря отново същите 

грехове. 

Но когато някой е СПАСЕН, той ПРИЕМА ИСУС ХРИСТОС и НЕГОВИЯ НОВ 

живот при чудото на НОВОРОЖДЕНИЕТО и впоследствие грешникът е променен, той 

е РОДЕН ОТНОВО и става дете на Бога. 

 

 

Шесто: Приемане на Исус 
 

 СЕГА, КОГАТО СИ признал твоите грехове и си обърнал гръб на злото, и 

когато си помолил за прощение, е на път да се случи в теб най-великото чудо на земята. 

Това е чудото на НОВОРОЖДЕНИЕТО. 

 Новорождението настъпва тогава, когато новият живот на Исус Христос идва в 

теб. Терминът "новорождение" не е само религиозна алегория за присъединяване към 

християнската религия. Цели множества са се "присъединили" към християнската 



Как да бъдеш новороден 

 

27 

 

религия, но те никога не са били новородени. Никоя религия не може да спасява - дори 

и християнската. Единствено Исус Христос може да спасява и Той прави това, когато 

бъде ПРИЕТ в твоя живот и предаде Своя чудотворен живот на теб. Тогава ти биваш 

НОВОРОДЕН с НЕГОВИЯ живот. Виждаш ли, ти можеш да се "присъединиш" към 

деноминация, но трябва да бъдеш НОВОРОДЕН, за да влезеш в божието царство. Ти 

можеш да се присъединиш към някоя добра църква, след като си бил НОВОРОДЕН, но 

присъединяването към тази църква не ти дава НОВОРОЖДЕНИЕТО. (Непременно 

прочети моята книга "Добрият живот".) 

  НОВОРОЖДЕНИЕТО е толкова реално, колкото и твоето раждане на този свят. 

Ти биваш РОДЕН ОТНОВО чрез приемането живота на ИСУС ХРИСТОС в теб. 

Исус каза на един от най-религиозните мъже в Неговите дни: "Трябва да се 

родите отгоре." (Йоан 3:7)  "Ако се не роди някой отгоре (изново), не може да види 

божието царство." (Йоан 3:3) Въпреки че Никодим беше крайно религиозен и беше 

стриктен изпълнител на божия закон и вещ учител на Неговото слово, съвестен 

последовател на пророците; въпреки че пазеше съботата, съблюдаваше десетте 

заповеди, плащаше десятъците си, посещаваше синагогата и бе уважаван поради своя 

живот на добри дела, той ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ НОВОРОДЕН. 

 Никодим беше много объркан относно този въпрос и мислеше, че Исус говори за 

второ раждане по естествен път. Но не! Христос каза: "Роденото от плътта е плът, а 

роденото от Духа е дух." (Йоан 3:6) 

 Новото раждане е славното преживяване, при което животът и естеството на 

Исус Христос, божия Син, се РАЖДАТ В ТЕБ. От времето на греха и бунта на Адам и 

Ева в Едемската градина и от времето, когато впоследствие бяха изгонени от божието 

присъствие, мъжът и Жената винаги са били отделени от Него поради своите грехове. 

Бог никога вече не можеше да ходи и да говори с тях поради техния грях. Но божията 

неизмерима любов Го накара да намери разрешение. Той даде Своя Единствен Син, 

който бе неопетнен и без грях, да стане умилостивението (изкупителната Жертва) за 

нашите грехове. (1 Йоан 4:10) Той, който беше невинен, взе върху Себе Си всичките ни 

грехове; (1 Петрово 2:24) 3 всички те бяха поставени в сметката на Исус Христос (2 

Коринтяни 5:21) и Той понесе наказанието за всички тях. Той понесе нашата вина и 

заплати нашето наказание. (Исая 53:5-6) 

 Той беше "божият агнец, който носи греха на света". (Йоан 1:29) "Неговата кръв 

бе пролята за мнозина за прошението на греховете." (Матей 26:28) Той умря под товара 

на вината на нашите грехове, защото "заплатата на греха е смърт". (Римляни 6:23) 

Нашето наказание беше смърт. Ние трябваше да бъдем разпнати на кръст. Но Той умря 

като наш Заместител. И тъй, след като бе заплатено за всички наши грехове, "сега 

прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса". (Римляни 8:1) 

 Нашето наказание не трябва да се заплаща втори път. Нашият дълг бе платен 

веднъж и това е достатъчно. Следователно, той не съществува повече. "А гдето има 

прошение, там вече няма принос (или жертва) за грях." (Евреи 8:12 ) "Нашите грехове 

никога вече не могат да ни осъдят отново. Те бяха отстранени от Исус в Неговата смърт 

на кръста. За тях е заплатено. Когато застанем пред Бога, Той няма да вижда нашите 

грехове, защото те са били премахнати. "И греховете ти и беззаконията ти няма да 

помня вече." (Еремия 10:18) (Евреи 8:12) (Евреи 10:17) Той ще ни вижда и изследва в 

светлината на това, което Исус направи за нас на кръста. Той ще види праведността на 

Исус Христос вменена в нашата сметка. "Бог за нас направи грешен Онзи, който не е 

знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.” (2 Коринтяни 5:21) "Бог 

постави Исус Христос за умилостивение (изкупителна Жертва) чрез кръвта Му 
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посредством вяра. Това стори, за да покаже ПРАВДАТА СИ В ПРОЩАВАНЕ НА 

ГРЕХОВЕТЕ."  (Римляни 3:25) (The Living Bible казва: "Бог изпрати Исус, за да понесе 

наказанието за НАШИТЕ грехове и да прекрати Божия гняв против нас.") 

 Сега, когато греховете ти са били напълно наказани и премахнати завинаги като 

дълг, който е платен; сега, когато си осъзнал ужасната цена, която Христос плати, за да 

премахне греховете ти, и сега, когато си се покаял и си изповядал и си се отвърнал от 

греховете си, СЕГА аз казвам, че можеш да приемеш божия НОВ живот в теб, защото 

между теб и Него не съществува повече бариерата на греха. И тъй, ти приемаш този 

нов живот, приемайки Исус Христос при НОВОРОЖДЕНИЕТО. Всичко това става, 

когато Исус идва в теб, за да Живее в теб, и Той прави това, когато решиш да ГО 

ПРИЕМЕШ ЧРЕЗ ВЯРА. 

 Това е чудото, чудото на истинското християнство - не религия, но ИЗОБИЛЕН 

живот. 

 Библията казва: "А на ония, които Го приеха, даде право да станат божии 

синове." (Йоан 1:21)  Това е раждането отново. 

 При религията греховете се изповядват отново и отново, но грешникът никога не 

се новоражда. Така той се връща и повтаря отново същите грехове." (2 Петрово 2:22) 

 Но когато някой е СПАСЕН, той изповядва своите грехове и тогава ПРИЕМА 

ИСУС ХРИСТОС и НЕГОВИЯ НОВ живот при чудото на НОВОРОЖДЕНИЕТО и 

впоследствие грешникът е променен, той е РОДЕН ОТНОВО и става дете на Бога! Бог 

казва: "Аз ще обитавам в тях и ще ходя в тях; и Аз ще бъда техният Бог, а те ще бъдат 

Мои люде... И аз ще ви бъда Отец, и вие ще ми бъдете синове и дъщери, казва 

Всемогъщият Господ." (2 Коринтяни 6:16, 18) (Според англ. Прев. - бел. Прев.) 

 Исус каза, че Той и Отец "ще дойдат при тебе и ще си направят обиталище у 

тебе". (Йоан 14:23) 

 Това е новото раждане. То е чудо. 

 Ти не можеш от само себе си да станеш християнин. Ти би могъл да се 

присъединиш към християнска църква и дори да бъдеш кръстен, но това не ти предава 

нов живот. "Трябва да се родите изново" - каза Исус. "може ли етиоптянин да промени 

кожата си или леопард пъстротите си?" (Еремия 13:23) "И тия, които са плътски, не 

могат да угодят на Бога", (Римляни 8:8) "защото зная, че в мене, сиреч в плътта ми, не 

Живее доброто". (Римляни 7:18) 

Но чудото на новорождението променя нашето естество. 

 "Ако е някой в Христа, той е НОВО създание. " (2 Коринтяни 5:17) Въпреки че 

това НОВОРОЖДЕНИЕ е мистериозно за нашето човешко разбиране, ние го приемаме 

чрез ВЯРА, вярвайки, че Исус Христос идва в нашия живот, за да Живее в нас и да ни 

даде СВОЯ ИЗОБИЛЕН ВЕЧЕН живот. 

 Вливането на божествения живот в човешката душа, имплантацията, или 

предаването на божественото естество е чудо. Божият дъх бива вдъхнат в нас и ние се 

НОВОРАЖДАМЕ, ние се интегрираме отново в божието семейство, като в нашата 

сметка е поставена праведността на Христос и цялото естество е ново. Христос става 

центърът на нашия живот - нашият ИЗТОЧНИК. 

 "Нов дух ще вложа вътре във вас." (Езекиил 36:26) "Ще ви дам ново сърце."  

(Еремия 31:33) И вие сте "усъвършенствани във ; всяко добро дело, за да вършите 

Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него". (Евреи 13:21) 

И така, аз те моля настойчиво да се помолиш с тази молитва за ПРИЕМАНЕ НА 

ИСУС ХРИСТОС в твоя живот. Когато човек се Жени, той прави публична изповед, че 
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е съгласен да приеме своята избраница за доживотен партньор. За да приемеш Христос, 

ти правиш същото. 

 КАЖИ МУ В ТОЗИ МОМЕНТ ТЕЗИ ДУМИ: 

 "Скъпи Господи, аз смирено Ти благодаря за това, че изпрати Исус, за да понесе 

всички мои грехове. Аз осъзнах, че съм грешник, който е безнадежден и безпомощен 

пред Теб, и че съм виновен и осъден от извършените от мен грехове, а също и от 

наследените от мен грехове. 

 Аз осъзнах, че както Адам и Ева бяха изгонени от Твоето присъствие 

поради техните грехове, така и аз бях отделен от Теб поради моите беззакония и 

престъпления и поради падналата при грехопадението човешка раса. 

 Но сега аз вече изповядах тези грехове пред Теб и помолих за Твоето 

прощение въз основа на факта, че Исус Христос умря за мен и проля Своята кръв 

за прощението на моите грехове. 

 О, каква чудесна благодат ми показа Ти! Аз съм толкова недостоен! Сега, 

когато греховете ми са простени и изтрити, вече няма досие с моите престъпления 

и следователно вече няма НИЩО, което да застава между Теб и мен. 

Поради това аз имам свещената и божествена привилегия да бъда примирен 

с Теб сега, КАТО ПРИЕМАМ ТВОЯ БОЖЕСТВЕН живот В МЕН. 

 Аз отварям сърцето си тук и сега и ПРИЕМАМ ТЕБ, ГОСПОДИ ИСУСЕ, в 

моя живот и в моята душа, за да Живееш и пребъдваш в мен от този ден нататък. 

 АЗ ТЕ ПРИЕМАМ СЕГА! Моят живот е Твой! Ти си мой! Сега ние можем 

да имаме общение заедно. Ти премахна греховете ми! Ти плати моя дълг. Ти 

понесе моята вина. Ти проля Своята кръв и доброволно положи живота Си за мен. 

Каква любов! Благодаря Ти, Господи. 

 АЗ ТЕ ПРИЕМАМ СЕГА да бъдеш мой личен Спасител и Господ завинаги. 

Аз подчинявам всяка област и аспект от моя живот на Теб. Ти си ГОСПОДАР! 

"вижте каква любов ми е дал Отец, да се нарека божие чадо."  (1 Йоан 3:1 ) 

Благодаря Ти, Господи.  

 АЗ ТЕ ПРИЕМАМ чрез вяра СЕГА и вярвам, че сега Ти Живееш в мен." 

 

  

Седмо: Посвещение 
 

 СЕГА, КОГАТО СИ се покаял, помолил си за прощение за всичките си грехове и 

си ПРИЕЛ ИСУС ХРИСТОС В СВОЯ живот, в теб е станала голяма промяна. Исус 

каза: "А на ония, които Го приеха, даде правото да станат Божии чада." (Йоан 1:12) 

 Апостол Павел каза, че когато си в Христа, "старото премина; ето, всичко стана 

ново". (2 Коринтяни 5:17) 

Ти си РОДЕН ОТНОВО. животът на Исус Христос е НОВОРОДЕН В ТЕБ сега, 

когато си Го приел. Когато ти Го прие, Той се протегна към теб и ТЕ прие. 

 Сега ти принадлежиш на Божието семейство. "Вие обаче сте избран род, царско 

свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на 

Този, който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина." (1 Петрово 2:9) 

 Сега ти си свободен завинаги от вината и осъждението. "Обаче, ако Христос е 

във вас, то при все че тялото е мъртво поради греха, духът е ЖИВ поради правда-та." 

(Римляни 8:10) 
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 Ти си очистен от твоите грехове, защото "Той е, който ще спаси людете си от 

греховете им" (Матей 1:21) и "кръвта на Исуса Христа ни очиства от всеки грях". (1 

Йоан 1:7) 

 Ти не само си очистен и опростен от твоите грехове, но ти си СВОБОДЕН ОТ 

ГОСПОДСТВОТО НА ГРЕХА. 

 "Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни." (Йоан 8:36) 

"Ние, които сме умрели към греха, как ще Живеем отново чрез него?" (Римляни 6:2)  

"Нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не 

робуваме вече на греха." (Римляни 6:6) "Така и вие считайте себе си за мъртви към 

греха" (Римляни 6:11) (и) "грехът няма да ви владее". (Римляни 6:14) "Като бяхте слуги 

на греха (но) освободени от греха, станахте слуги на правдата." (Римляни 6:17-18) "Но 

сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че 

отивате към святост, на която истината е вечен живот." (Римляни 6:22) "Защото законът 

на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта." 

(Римляни 8:2) "Който върши грях, от дявола е, (но) който е роден от Бога, не върши 

грях." (1 Йоан 3:8-9) "Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света" (1 Йоан 

5:4) (и) "не съгрешава; но пази себе си и лукавият не се докосва до него". (1 Йоан 5:18) 

 Каква трансформация е настъпила в твоя живот! НОВОРОЖДЕНИЕТО е едно 

истинско чудо. 

 Ти си станал божий син. ( Йоан 1:12) 

 Твоята плът заедно със страстите и похотите й е била разпната заедно с Христа. 

(Галатяни 5:24) 

 Твоите грехове са изтрити.  (Деяния 3:15) 

 Ти си умит от твоите грехове, осветен, оправдан. (1 Коринтяни 6:9-11) 

(Откровение 1:5) 

 Ти си се обърнал от тъмнината към светлината; от силата на Сатана към божията 

сила. (Деяния 26:18) (Колосяни 1:13) 

Старите закони и постановления, които ти никога не можеше да изпълниш, са 

приковани на кръста. (Колосяни 2:14) 

 Ти имаш изобилие от нов живот. ( Йоан 10:10) (1 Йоан 5:12) 

 Ти имаш пълно спасение. (Римляни 1:16) (2 Солунци 2:13) 

 Ти си пресъздаден в праведност и истинска святост. (Ефесяни 4:24) 

 Ти си ново създание в Христа Исуса. (2 Коринтяни 5:1-7) 

 Ти си дете на светлината, а не на тъмнината. (Ефесяни 5:8) 

 Ти имаш изкупление чрез кръвта на Исус и прощението на твоите грехове. 

(Ефесяни 1:7) 

 Сега ти си Христов посланик. (2 Коринтяни 5:20) 

 Ти си божият избраник и сега имаш нетленно наследство и постоянно състояние 

на БЛАГОСЛОВЕНИЕ и ИЗОБИЛНА МИЛОСТ. (1 Петрово 1:2-4) 

Ти имаш Христовата мъдрост, праведност, освещение и изкупление. (1 

Коринтяни 1:30) (2 Коринтяни 5:21) 

 Ти имаш Всичките Христови богатства и Той е премахнал от теб бедността. (2 

Коринтяни 8:9) 

Неговото присъствие е с теб във всеки час на деня ( Матей 28:20) и в 

действителност Христос е дошъл в твоя живот, за да живее и ходи в теб. (2 Коринтяни 

6:16) 
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 И тъй сега, когато си приел Христос и си Му предал контрола над твоя живот; 

сега, когато Той е твоят Господ и ти си завинаги Негово дете, време е да се помолиш с 

тази молитва на посвещение. 

КАЖИ НА БОГА ТЕЗИ НЕЩА В МОЛИТВА: 

 "Небесни Татко, 

 Моят бунт и живот на грях са минало и сега ги няма; моите грехове са 

измити чрез кръвта на Исус Христос, която бе пролята на кръста заради мен. 

Сега аз съм НОВО СЪЗДАНИЕ, защото аз приех НОВ живот отгоре.  

 АЗ БЯХ НОВОРОДЕН ЧРЕЗ ЧУДО. 

 Благодаря ти, Господи, че въпреки моята вина, недостойност и грях Ти ме 

направи част от Твоето семейство. Ти ме уми и ме очисти и сега силата на греха и 

смъртта е разчупена от новият ЗАКОН на Духа на живота В ХРИСТА.  

 Аз съм свободен от вината и осъждението.  

 Аз съм НОВОРОДЕН. 

 Сега, когато съм Твой посланик, тук и сега аз посвещавам моята воля, 

моите чувства, моето влияние, моите сили и таланти на ТВОЯ СЛАВЕН НАЧИН 

НА живот И В СЛУЖБА НА ТЕБ. Аз ще посветя останалите си дни в стремеж да 

те почитам и да ти бъда угоден във всичко, което МИСЛЯ, КАЗВАМ и ВЪРША. 

 Аз ще представям Теб и ще се стремя да бъда добър свидетел за Твоята любов в 

моя дом, пред моите деца и в моето общество, за да "възвестявам превъзходствата на 

този, който ме е призовал от тъмнината", и за да могат "другите да видят добрите ни 

дела и да прославят Бога". (1 Петрово 2:9, 12) ОТ ТОЗИ ДЕН НАТАТЪК МОЯТ живот 

Е ПОСВЕТЕН НА РАЗРАСТВАНЕТО НА ТВОЕТО ЦАРСТВО И НА СПАСЕНИЕТО 

НА ХОРАТА, НАМИРАЩИ СЕ ОКОЛО МЕН." 

 

  

Осмо: Вяра 
 

 ПОСЛЕДНАТА СТЪПКА от твоето обръщение е "САМО ВЯРВАЙ", както каза 

Исус. (Марк 5:36) (Марк 9:23) 

 Всичко друго е напразно и безсмислено, ако нямаш ВЯРА. 

 Човек може да осъзнае своите грехове, да се отврати от тях и да се покае; човек 

може да помоли за прощение, да направи безкрайни посвещения за християнски живот 

и дори да каже с устата си, че е приел Христос. Но АКО ТОЙ НЯМА ВЯРА В Бога, в 

Неговото слово, в Исус Христос и Неговата жертвена смърт на кръста и в Неговото 

възкресение, той не е бил истински НОВОРОДЕН. 

 "Благовестието е Божия сила за спасение НА ВСЕКИ, КОЙТО ВЯРВА." 

(Римляни 1:16) 

 "По благодат (незаслужена милост) сте спасени ЧРЕЗ ВЯРА; и то не от сами вас; 

това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой." (Ефесяни 2:8-9) 

 "Защото който дохожда при Бога, ТРЯБВА ДА ВЯРВА, че има Бог и че Той 

възнаграждава тия, които Го търсят." (Евреи 11:6)  

 "А без ВЯРА не е възможно да се угоди Богу." (Евреи 11:6) 

 Библията обещава: "Всеки, който призове Господното име, ще се спаси", 

(Римляни 10:13) но това спасение трябва да бъде прието чрез ВЯРА. 

 ВЯРАТА е убеждението, че това, което Бог е казал, е вярно. ВЯРАТА означава, 

че ти очакваш Бог да направи това, което е обещал да направи. Ето защо "ВЯРАТА 

ИДВА от слушане... Христовото слово". (Римляни 10:17)  Човек трябва да знае какво 
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Бог е обещал да направи, преди да очаква от Него да го направи. След като ЗНАЕМ 

божието обещание и ОЧАКВАМЕ ОТ НЕГО ДА ГО НАПРАВИ, ТОВА Е ВЯРА! 

ВЯРАТА Е, когато човек приема божиите обещания и е дотолкова убеден, че те 

са верни, че той действа според тях въпреки противоречивите обстоятелства. 

 В какво трябва да вярваме? Отговорът е - в ЕВАНГЕЛИЕТО, благата вест за 

това, което Исус извърши за нас чрез Своята смърт на кръста и чрез Своето 

възкресение. 

 Библията прави много изявления, които изглеждат много невероятни - дори 

нелогични, но на нас ни е заповядано да ги ВЯРВАМЕ. Исус каза: "ИМАЙТЕ ВЯРА В 

БОГА." (Марк 11:22) И тъй, приеми тези твърдения относно Христос и Неговата 

заместителна Жертва на кръста (1 Коринтяни 15:1-4) като буквално верни независимо 

дали ти изглеждат разумни или не. Това е ВЯРА. 

 Библията казва, че "Той бе наранен поради НАШИТЕ престъпления, бит биде 

поради НАШИТЕ беззакония." (Исая 53:5) "Който сам понесе в тялото Си НАШИТЕ 

грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правда-та." (1 

Петрово 2:24) "Който за НАС направи грешен Онзи (Исус), който не е знаел грях, за да 

станем ние чрез Него праведни пред Бога." (2 Коринтяни 5:21) 

 Тайната на благовестието е, че Христос умря за НАС и издържа цялото 

наказание за НАШИТЕ грехове, което бе вписано в НАШАТА сметка, така че 

НАШИЯТ дълг е платен напълно и поради това не съществува повече. 

 Защо Той направи това? Защото ние бяхме съгрешили спрямо Бога и бяхме 

нарушили Неговия закон, който постановява: "Душата, която греши, тя ще умре." 

(Езекиил 18:20) "Заплатата на греха е смърт." (Римляни 6:23) 

 Мъжът и жената бяха създадени съвършени, безгрешни, здрави, чисти, щастливи 

и те живяха в една градина на изобилие. Те ходеха и разговаряха с Бога и НЯМАХА 

ЧУВСТВО НА МАЛОЦЕННОСТ, ОСЪЖДЕНИЕ, ВИНА ИЛИ СТРАХ. 

 Тогава дойде изкушението на Сатана. Адам и Ева не се покориха на Бога и ядоха 

от забранения плод. (Битие 3:1-6) Това беше грях и той трябваше да бъде наказан. 

 "Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по 

тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха." (Римляни 

5:12) 

 Мъжът и жената бяха изгонени от божието присъствие, за да живеят завинаги 

отделени от Бога като роби на Сатана и да жънат ужасната жетва от техния грях: зло, 

омраза, завист, алчност, убийство, болест, сърдечна болка, провал, болка, бедност, 

поражение и всичките дела на дявола - последствието от корена-зло на ГРЕХА. 

 Божият закон, който постановяваше, че всички, които съгрешават, трябва да 

умрат, не можеше да се промени; и все пак "Той не иска да погинат някои, но всички да 

дойдат на покаяние". (2 Петрово 3:9) "понеже Той не благоволи в смъртта на оня, който 

умира."  (Езекиил 18:32) (Езекиил 33:11) 

 И тъй... "Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не 

погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот." (Йоан 3:16) Исус слезе до 

нашето ниво и живя като човек, но без грях - следователно Той беше съвършен. 

Бидейки без грях, Той стана нашият заместител и понесе наказанието за НАШИТЕ 

грехове. 

 Ние не можехме да платим за собствените си грехове и да живеем, защото 

наказанието е смърт. Всички бяха съгрешили и затова всички трябваше да умрат. 

Затова дойде Исус. Той не беше съгрешил. Той бе заченат чрез чудо от Святия Дух и 

при това зачеване бе имплантирано божествено семе в утробата на Дева Мария. 



Как да бъдеш новороден 

 

33 

 

(Лука 1:28-32) (Лука 1:35)  

 Така Исус не бе роден от човешко семе, но от божието семе. Тъй като КРЪВТА 

идва от семето на бащата (а не от майката), Исус беше божествен! Неговата кръвна 

линия беше от божеството! Тъй като "животът на тялото е в кръвта", (Левит 17:11)  

животът на Исус беше божествен - Той бе Бог в плът. ("И ще Го нарекат Емануил, 

което значи Бог с нас.") (Матей 1:23) 

 Ето защо Йоан посочи към Него и каза: "Ето Божият Агнец, който носи греха на 

света." (Йоан 1:29) 

 Когато Той отиде на кръста и бе осъден и разпнат, Той беше един съвършен и 

безгрешен заместител, който зае нашето място. Божият Син в плът, с божествена кръв, 

умря за нас. 

 Бог каза: "Кръвта, която Аз ви дадох да правите умилостивление на олтара за 

душите си." (Левит 17:11) 

 Исус каза: "Това е Моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване на 

греховете." (Матей 26:28) 

 Исая каза: "И Господ възложи на Него (Исус) беззаконието на всички ни" (Исая 

53:6) и "И биде отсечен... Поради престъплението на Моите люде". (Исая 53:8) 

"Неговата душа бе направена принос за грях" (Исая 53:10) и "Той се натовари с 

беззаконията им". (Исая 53:11) "Защото взе на Себе Си греховете на мнозина и 

ходатайства за престъпниците." (Исая 53:12) Това включваше ТЕБ и МЕН! 

 Въпреки че за някои е невъзможно да го приемат, това е благата вест, чрез която 

се спасяваме. Вероятно ти не разбираш Северния или Южния полюс и не си ги видял, 

но ги приемаш, и ако някога си пътувал със самолет или си пресичал моретата, ти си 

доказал вярата си в тези полюси, защото си бил воден от тяхното влияние. Вероятно ти 

не разбираш твоето радио, телефон, електричество или телевизия, но ги използваш. Те 

работят за теб. Ти разчиташ на тях. 

 По същия начин ти трябва да повярваш благата вест на Исус Христос и да 

вярваш, че Той действително зае ТВОЕТО място, изтърпя ТВОИТЕ, грехове и понесе 

цялото наказание за ТВОЯТА вина. На този кръст, умирайки, Той каза: "СВЪРШИ СЕ.”  

(Йоан 19:30) Твоят дълг не може да се плати втори път. Твоето наказание не може да се 

изтърпи втори път. Исус го направи за ТЕБ и СЕГА ТВОЕТО СПАСЕНИЕ Е ПЪЛНО. 

 И тъй... Когато вярваш в евангелието, това означава, че ти имаш вяра в това, 

което Исус направи за теб при Своята заместителна смърт. Сега идва ред на истинския 

въпрос. Вярваш ли в евангелското послание? Имаш ли ВЯРА в това което Исус направи 

за теб? Как можеш да докажеш твоята вяра в Него? Отговорът се крие една проста 

дума: ДОВЕРИЕ. Довери Му се! 

 Аз казвам на теб това, което казвам на хиляди хора, които приемат Христос по 

време на нашите масови евангелизации.  

 ДОВЕРИ СЕ на завършената работа на Христос за твоята душа.  

 ДОВЕРИ СЕ НА ТОВА, КОЕТО ТОЙ НАПРАВИ ЗА ТЕБ.  

 Довери се, че Той пострада достатъчно за теб и всичките грехове, които си 

извършил или наследил. Исус плати пълната и най-висока цена.  

 Довери се, че Той беше съвършен; че Неговата кръв беше безгрешна.  

 Довери се, че Той беше съвършено невинен и следователно Той можеше да 

заеме твоето място като твой заместител. 

 Довери се, че Неговата кръв бе достатъчна, за да измие всеки твой грях. 

 Довери се, че не е нужно да бъде направено нищо повече, не е нужно да бъде 

плащана друга цена, не е нужно да бъде изтърпяно друго наказание, не е нужно да 
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бъдат прибавени никакви добри дела или приноси, или заслуги, или жертви, или само 

наложено наказание към това, което Исус направи, за да те изкупи. 

 Довери се, че Той направи достатъчно. 

 Успокой душата си завинаги върху основата на това, което Библията казва, че 

Исус направи ЗА ТЕБ. 

 Веднъж след като си чул и повярвал в благата вест; веднъж след като си осъзнал 

своите грехове и си се покаял за тях; веднъж след като си ги изповядал и си се отвърнал 

от тях; веднъж след като си дошъл при Бога като каещ се, съкрушен грешник и си 

помолил за Неговата прошка и си изразил своята вяра в това, което Исус направи за 

теб; веднъж след като си приел Исус Христос твоето сърце чрез вяра и си решил да 

живееш за. Него, и си си поставил за цел да се стремиш да Му бъдеш угоден във 

всичко, което мислиш, казваш и Вършиш, тогава никога отново не прави, нещо или 

някаква Жертва, или усилие, не заплащай друга цена, не предприемай никаква друга 

стъпка - никога, - за да бъдеш спасен! 

 ДОВЕРИ СЕ на Исус Христос. 

 ДОВЕРИ СЕ, че Той направи достатъчно на кръста. 

 ДОВЕРИ СЕ на Неговата Жертва. Твоите Жертви няма да ти помогнат. 

 ДОВЕРИ СЕ, че Той плати твоя дълг. 

 ДОВЕРИ СЕ, че Той изстрада достатъчно. 

 ДОВЕРИ СЕ на платеното от Него за твоите грехове. Твоите приноси и добри 

дела никога няма" да подобрят състоянието на твоето спасение; дори с една йота. Те не 

могат да добавят нищо. 

 ДОВЕРИ СЕ на кръвта на Божия Син. 

 ДОВЕРИ СЕ на Неговата любов да те достигне и на Неговата сила да те изкупи 

и спаси. 

 ДОВЕРИ СЕ на това, което Той направи на кръста; нищо, което можеш да 

помислиш, кажеш или направиш в сегашното или в бъдещето, може някога да прибави 

нещо към това, което Той направи! 

 Исус плати ДОСТАТЪЧНО! Той пострада ДОСТАТЪЧНО! Ти и твоето 

самоналожено наказание или приноси не можете да прибавите към това, което Той 

направи за ТЕБ. Той Го направи за ТЕБ, за да не правиш ти никога нещо повече освен 

"САМО ВЯРВАЙ". (Марк 5:36) (Йоан 9:38) (Йоан 11:27) (Йоан 14:1, 10-11) (Йоан 

19:35) (Йоан 20:31) (Деяния 8:37) (Деяния 13:39) (Деяния 16:31) (Римляни 10:9-10) 

 ДОВЕРИ МУ СЕ! 

 И когато достигнеш до последния си ден на земята и поемеш последния си дъх, 

в този момент ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА СЕ ДОВЕРЯВАШ! В този час не се опитвай да 

мислиш или казваш или вършиш нещо, за да подобриш своето спасение. Защото това, 

което Исус направи преди близо 2000 години, беше ДОСТАТЪЧНО.  

 ДОВЕРИ Му се за това, което Той направи, и ТИ ЩЕ БЪДЕШ СПАСЕН! Това е, 

което Библията има предвид, когато говори за "ВЯРА". 

 Докато се опитваме да подобрим нашето спасение чрез добри дела, приноси, 

страдания, само наложено наказание или нещо друго, ние не вярваме в евангелието - 

ние не се ДОВЕРЯВАМЕ НА ХРИСТОС. 

 Когато мисля за преминаването от този живот и за изправянето пред Бога, аз 

треперя при мисълта да размишлявам за стойността на НЕЩО, което някога съм 

мислил, или казал, или направил в живота. Всичко е толкова лишено от сила и 

маловажно, толкова пълно с недостатъци и грешки. Аз не бих посмял да спомена тези 

неща като някаква заслуга пред Бога. (Исая 64:6) (Еремия 2:22) (Псалми 49:6) 
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 Но когато застана пред Него, аз ще пледирам САМО това, което Исус направи за 

мен на кръста. Аз ще помня само за НЕГОВАТА БЕЗГРЕШНА КРЪВ. 

 Бог не може да отхвърли кръвта и живота на Своя Син. (Евреи 9:12, 14) (Евреи 

10:19-22) Неговото слово казва, че кръвта и праведността на Христос са били поставени 

в моята сметка и че Бог ще гледа на мен и ще ме съди единствено в Христос. С други 

думи, всичката праведност на Христос е прехвърлена на моята сметка. 

В превода Living Bible Второ Коринтяни, пета глава, двадесет и първи стих 

казва: "Защото Бог взе безгрешния Христос и изля в Него нашите грехове. Тогава, в 

замяна, Той изля божията доброта в нас!" 

 И тъй, когато Бог ме изследва, Той вижда единствено живота на Своя Син. 

 Когато мисля за това, аз съм спокоен. Аз съм в безопасност. Аз не се страхувам. 

Аз имам мир, защото АЗ СЕ ДОВЕРЯВАМ НА ИСУС. Аз вярвам, че Той направи 

достатъчно. ТОВА Е "ВЯРА". 

Ти доверяваш ли Му се? 

 "Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш." (Деяния 16:32) 

  "А на този, който не върши дела, а ВЯРВА в Онзи, който оправдава нечестивия, 

неговата ВЯРА му се вменява за правда." (Римляни 4:5) 

 "И тъй, оправдани ЧРЕЗ ВЯРА, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус 

Христос." (Римляни 5:1) 

 "Ние, обаче, не сме от ония, които се дърпат назад, та се погубват, а от тия, 

които ВЯРВАТ, та се спасява душата им." (Евреи 10:39) 

 Защото по благодат сте спасени чрез ВЯРА, и то не от сами вас; това е дар от 

Бога."38 (Ефесяни 2:8) 

 И тъй, сега запечатай твоето преживяване с Бога завинаги чрез твоята ВЯРА в 

Него и Неговото слово. 

 ПОМОЛИ СЕ НА БОГА С ТАЗИ МОЛИТВЕНА ИЗПОВЕД: 

 "Скъпи Господи, 

 Аз ВЯРВАМ тук и сега в Исус Христос, Божия Син. Аз вярвам, че в Твоята 

голяма милост и любов Ти умря за МЕН като МОЙ заместител. 

 АЗ ВЯРВАМ, че Ти изстрада цялото наказание за МОИТЕ грехове и че 

плати пълната цена, за да няма повече грях в МОЕТО обвинение. Ти беше 

съвършено невинен. Ти не направи нищо грешно. Аз бях грешникът.   

 Аз наруших Божия закон. Смъртното наказание тежеше върху мен.  

 Аз трябваше да бъда разпнат. Но Ти ме обичаше твърде много, за да ми 

позволиш да умра за собствените си грехове. 

Въпреки че аз бях отделен от Теб поради моите грехове и беззакония, (Исая 

59:2) Ти ме видя в моето безпомощно паднало състояние и ме възлюби. Ти даде 

Своя Син да умре за мен. 

 Господи Исусе, Аз Ти благодаря, че зае МОЕТО място и че плати МОЯ дълг 

напълно. Твоята скъпоценна кръв беше безгрешна и божествена и все пак тя бе 

пролята за прощението на МОИТЕ ГРЕХОВЕ. 

 Когато Ти изтърпя МОЕТО наказание, аз бях освободен. Не останаха 

грехове, които да ме осъждат и затова сега няма причина да бъда виновен пред 

Бога. Аз никога не мога да бъда осъден или да получа смъртна присъда за 

греховете, за които Ти умря. Те бяха осъдени в Теб, Господи. 

 ВСИЧКИ МОИ грехове и старото ми естество бяха поставени в Твоята 

сметка и ТИ ПЛАТИ ЗА ВСИЧКО ТОВА ЗАРАДИ МЕН. Сега всичката Твоя 
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неопетнена праведност е поставена в МОЯТА сметка, така че сега аз съм изкупен 

и СПАСЕН. 

 Господи, АЗ ВЯРВАМ В Исус Христос! 

 Аз вярвам в благата вест на кръста. 

 Благодаря Ти, че Те приех в моя живот.  

 Аз Те приех днес. 

 Аз приех Твоята ПРАВЕДНОСТ.  

 Аз приех Твоя безплатен дар на милост, любов и благодат.  

 Аз Те приех като Личност в мен. Сега аз съм ново създание.  

 АЗ СЪМ НОВОРОДЕН ОТГОРЕ С БОЖЕСТВЕНИЯ живот НА ИСУС. 

 АЗ СЕ ДОВЕРЯВАМ на кръвта на Исус, която изтрива всеки грях и 

престъпление от моя живот. 

 АЗ СЕ ДОВЕРЯВАМ, че Ти направи достатъчно за мен; че Ти плати 

пълната цена и че никога повече не трябва да плащам друга цена. Ти плати 

напълно. 

 Аз никога няма да направя друго усилие или да прокламирам някаква 

заслуга, или да платя някаква цена, или да предложа някакви добри дела, нито 

пък някога - докато съм Жив - ще ПОМИСЛЯ ДА КАЖА ИЛИ НАПРАВЯ нещо 

повече, за да ми бъдат простени моите минали грехове или за да бъда спасен. 

Господи, Ти направи ДОСТАТЪЧНО преди близо 2000 години. ТИ ПЛАТИ 

ПЪЛНАТА ЦЕНА ЗА ВСИЧКИ МОИ ГРЕХОВЕ И ЗА МОЕТО СПАСЕНИЕ 

ЗАВИНАГИ. 

 И тъй, от този ден нататък АЗ СЕ ДОВЕРЯВАМ на това, което Ти направи 

за мен на кръста. ТО Е ДОСТАТЪЧНО! Аз съм спасен поради това, което Ти 

направи за мен. Нищо повече не може да подобри моето спасение. 

 Твоята кръв ме очиства СЕГА. 

 Аз имам Твоя живот СЕГА. 

 Аз съм спасен СЕГА. 

 От този момент нататък аз ще се стремя да Те следвам и да споделям 

благата вест с други, за да могат и те да получат Твоя живот. 

 БЛАГОДАРЯ ТИ, ГОСПОДИ, ЗА МОЕТО ПЪЛНО СПАСЕНИЕ. 

 Слава на Господа! СЕГА ИСУС МЕ СПАСЯВА! 

 АМИН!" 

 

 

Сега ти си роден отново 
 

 СЕГА ТИ СИ ново създание. Исус Христос дойде в твоето сърце. Сега ти имаш 

Неговия НОВ живот. Ти си приел най-великото чудо, което някой мъж или жена може 

някога да преживее. 

 Твоите грехове бяха наказани на кръста. Исус пострада на ТВОЕТО МЯСТО. 

Той плати пълната цена. Твоите грехове никога не могат отново да те осъждат. Те са 

изчезнали - както един стар дълг, който никога не се плаща отново. От този момент 

нататък никога не прави нещо друго, за да се опиташ да се спасиш. ИСУС НАПРАВИ 

ДОСТАТЪЧНО, КОГАТО умря на кръста за твоите грехове. 

 Ти не си спасен поради нещо, което си направил или някога може да направиш. 

"Защото по благодат (незаслужена милост) сте спасени чрез Вяра, и то не от сами вас; 

това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой." (Ефесяни 2:8-9) 
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 Ако някога поставиш под въпрос твоето спасение, прочети отново това 

послание. Запомни всички стихове от Писанието, включени В тази книга, и ги 

съхранявай в сърцето си. 

 Библията казва: "А те го победиха (противника) чрез кръвта на Агнето и чрез 

словото на своето свидетелстване." (Откровение 12:11) С други думи, когато си 

изкушаван от врага, първо, помни, че си спасен само чрез пролятата КРЪВ на Исус 

Христос. И на второ място помни писанията, които ти говорят за твоето спасение, 

научи ги наизуст и ги цитирай в твоето свидетелство за Исус Христос. 

 Сега, когато си пресътворен - НОВОРОДЕН чрез живота НА ИСУС ХРИСТОС, 

Той Живее в теб. Тази благословия със сигурност се отнася за теб: 

 "А на Онзи, който може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в 

радост пред Своята слава, на единствения Бог - наш Спасител чрез Исуса Христа, 

нашия Господ, да бъде слава и величие и преди всичките векове, и сега, и до всичките 

векове. Амин." (Юда 24-25) 

 

 

Нов начин на живот 
 

 ОТ ДНЕС НАТАТЪК ти започна своя нов живот с Исус. Прави всеки ден тези 

ТРИ НЕЩА: 

 1. Говори на Бога всеки ден. 

 Това е молитвата. (Матей 7:7-12) (Марк 11:23) (Йоан 14:12-14) (Филипяни 4:6) 

 Говори Му така, както би говорил на всеки друг. Той е твоят най-добър приятел. 

 2. Позволи на Бог да ти говори. 

Това е четенето на Библията. (Матей 4:4) (Йов 23:12) (1 Петрово 2:2) (2 Тимотей 

3:16-17) (2 Тимотей 2:15) 

 Развий навика да отваряш Новия Завет всеки ден и да четеш по няколко стиха от 

евангелията. Това е начинът, по който Бог ти говори - чрез Неговото слово. 

 3. Говори на някой друг за Бога всеки ден. 

 Това е християнското свидетелстване. (Марк 1:17) (Лука 19:10) (Йоан 20:21) 

(Деяния 1:8) (Езекиил 3:18) (Йоан 4:35-36) (Матей 9:37-38) 

Исус каза: "И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и 

Аз пред Отца Си, който е на небесата. Но всеки, който се отрече от Мене пред 

човеците, ще се отрека и аз от него пред Отца Си, който е на небесата." (Матей 10:32-

33) 

 Направил ли е Исус Христос нещо толкова чудесно за теб, което не можеш 

да премълчиш? Да! Неговите благодатни чудеса са достойни да бъдат казани на 

другите. Те трябва да знаят, защото без Христос нямат никаква надежда. 

 Те имат проблеми без решения, болести без лек, страх без мир. Затова кажи им 

какво се е случило с теб. Започни от днес да изповядваш Исус Христос пред другите 

при всяка една възможност. 

 

 

Записано решение 
 

 Като акт на вяра регистрирай твоето решение на следващата страница. Бъди 

сигурен в това. Приемането на Христос за Спасител е най-великото чудо в твоя живот. 
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 Ако Вярваш В библейските обещания, намиращи се в тази книга, и ако искрено 

си се молил и си приел Исус в твоя живот чрез Вяра, тогава в този момент един ангел 

записва твоето име "в Книгата на живота на Агнето". (Откровение 21:27) 

 Регистрирането на твоето решение в карето на страницата ще бъде трайно 

свидетелство за твоето лично преживяване днес. Ако твоят враг, дяволът, някога се 

опита да те накара да се усъмниш в това, което се е случило, ти ще отвориш на 

решението, което си записал в този ден, и ще ЗНАЕШ, че си приел ИЗОБИЛНИЯ живот 

на Исус Христос и си бил РОДЕН ОТНОВО. 

 

 

МОЕТО РЕШЕНИЕ 

 

Днес аз прочетох книгата “КАК ДА БЪДЕШ НОВОРОДЕН”. Аз научих какво 

означава да бъда спасен. Аз искрено преминах през осемте стъпки, посочени в тази 

книга, и с благоговение се молих с молитвите, които са написани тук. 

 Аз вярвам, че съм приел Исус Христос в моя живот и че съм НОВОРОДЕН с 

НЕГОВИЯ живот. Посвещавам живота си да направя всичко, което мога, за да МУ бъда 

угоден във всичко, което мисля, казвам и върша. С НЕГОВАТА благодат и помощ аз 

ще споделям Исус Христос с другите. 

 Разчитайки на НЕГО да ме пази чрез Своята благодат, аз взех това решение днес 

в името на Исус. 

 

Подпис .................................................................... 

Дата ........................................................................ 

 

  

 СЕГА ЗАПЕЧАТАЙ ТВОЕТО РЕШЕНИЕ и изповед, като ми напишеш лично 

писмо, за да ми кажеш, че си приел Исус Христос и че си приел чудото на 

НОВОРОЖДЕНИЕТО. 

Моята съпруга и аз (Дейзи Озбърн почина през май 1995 г. - бел. ред.) Се молим 

за всеки човек, който чете тази книга. Нашата най-голяма награда е да получаваме 

писма от онези, които са били НОВОРОДЕНИ в резултат на тази книга. 

 Ние лично ще ти отговорим и тогава ще станем молитвени партньори в 

следването и служенето на Исус Христос. 

 Пиши ми ДНЕС, докато не си забравил. Разкажи ми със свои думи какво се е 

случило днес. Бъди сигурен, че си посочил ДАТАТА, на която си подписал твоето 

решение в тази книга. Аз се моля за теб. 

Т. Л. Озбърн 

 

 

Добрият живот е за теб 
 

 Бих искал да те подтикна да помолиш за копие от нашите книги "ДОБРИЯТ 

ЖИВОТ" и "КАК ДА СЕ РАДВАМЕ НА ИЗОБИЛИЕ". 

 Аз написах "ДОБРИЯТ ЖИВОТ" като книга, която да се чете след тази, която ти 

прочете. 

 "ДОБРИЯТ живот" е пълна с чудесни открития. Тя съдържа тайните за един 

щастлив и успешен християнски живот. 
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 Бог иска да имаш крепко здраве, да бъдеш успешен във Всичко, което вършиш, 

да просперираш и да бъдеш ПОБЕДИТЕЛ. 

 Сега ти имаш мир с Бога, защото си НОВОРОДЕН. 

 Исус дойде, "за да имаш живот и да ЖИВЕЕШ В ИЗОБИЛИЕ". (Йоан 10:10) 

 Когато откриеш тайните на ДОБРИЯ живот, ти ще откриеш, че БОГ Е ТВОЙ 

ПАРТНЬОР и че Той ще те води и ще те благославя със Своето щастие, здраве, успех и 

просперитет. 

 ДОБРИЯТ ЖИВОТ е ЗА ТЕБ! Вярвай го! 

 "И не забравяй НИ ЕДНО ОТ ВСИЧКИТЕ МУ БЛАГОДЕЯНИЯ."  (Псалми 

103:2) 

 ТЕ СА ИЗОБИЛНИ и са осигурени ЗА ТЕБ! 

 "Няма да лиши от НИКАКВО ДОБРО ходещите с незлобие... БЛАЖЕН оня 

човек, който УПОВАВА НА ТЕБЕ." (Псалми 84:11-12) 

 

  

Обещания, които да цениш 
 

 БИБЛИЯТА Е КАТО златна мина, в която човек открива неизчерпаема жила от 

съкровище след съкровище. Тя е като маслото и брашното на вдовицата, с които тя 

хранеше Илия и все пак никога не свършиха и не се изчерпаха за нея. Тя е като свежото 

изливане на манната, която Бог даваше на своя народ в пустинята всеки ден. Тя е като 

хлябовете и рибите в ръцете на нашия Господ, който нахрани цяло множество с обяда 

на едно момче, и все пак имаше остатъци в изобилие. Медът и млякото на Божието 

слово са достатъчни, за да задоволят всяка човешка душа, и снабдяването му не 

намалява за Всяко ново поколение. 

 Защото, ако изповядаш с устата си, че  е Господ, и повярваш със сърцето си, че 

Бог Го е възкресил от мъртвите, ЩЕ СЕ СПАСИШ. Защото със сърце вярва човек и се 

оправдава, и с уста прави ИЗПОВЕД и се спасява." (Римляни 10:9-10) 

 "Напомням ви БЛАГОВЕСТИЕТО, което ви проповядвах, което и приехте, в 

което и стоите, чрез което се и СПАСЯВАТЕ, ако го държите според както съм ви го 

благовестил - освен ако сте напразно повярвали. 

 "Защото... Ви предадох онова, което и приех: 1) че Христос умря за греховете ни 

според писанията; 2) че бе погребан; 3) че биде възкресен на третия ден според 

писанията; и 4) че се яви на Кифа, после на дванадесетте, че след това се яви на повече 

от петстотин братя наведнъж, че после се яви на Яков, тогава на всичките апостоли; а 

най-после от всички яви се и на мене - казва Павел." (1 Коринтяни 15:1-7) 

"Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е божия сила за 

Спасение на всекиго, който ВЯРВА." (Римляни 1:16) 

 "За Него (Исус Христос) свидетелстват всичките пророци, че ВСЕКИ, КОЙТО 

ПОВЯРВА НЕГО, ще получи чрез Неговото име прощение на| греховете си." (Деяния 

10:43) 

 "И тъй, оправдани чрез ВЯРА, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус 

Христос." (Римляни 5:1) 

 Говорейки за безбройните чудеса, извършени от Исус Христос по време на 

Неговото земно служение, Йоан каза: "А тия са написани, за да ПОВЯРВАТЕ, че Исус е 

Христос, божият Син, и като ВЯРВАТЕ, да имате живот в Неговото Име." (Йоан 20:31) 

 "Който ВЯРВА в Сина, има вечен живот; а който не вярва в Сина, няма да види 

живот, но Божият гняв остава върху него." (Йоан 3:36) 
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 "Истина, истина ви казвам, който слуша моето! Учение и ВЯРВА в Този, който 

Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в 

живота." (Йоан 5:24) 

 "А сега... Се яви правдата от Бога, за която свидетелстват законът и пророците, 

сиреч правдата от Бога чрез ВЯРА в Исуса Христа, за ВСИЧКИ и на ВСИЧКИ, КОИТО 

ВЯРВАТ; защото няма разлика:" (Римляни 3:21-22) "А с Неговата благост се 

оправдават даром| чрез изкуплението, което е в Христа Исуса:" (Римляни 3:24) "И така, 

ние заключаваме, че човек, се оправдава чрез ВЯРА, без делата." (Римляни 3:28) 

 "И свидетелството е това, че Бог ни е дал вече! живот и че тоя живот е в Сина 

Му. Който има Сина, има тоя живот; който няма божия Син, няма тоя живот."  (1 Йоан 

5:11-12) 

 "Защото всички сте божии чада ЧРЕЗ ВЯРА в Исуса Христа." (Галатяни 3:26) 

 И вие "с божията сила сте вардени ЧРЕЗ ВЯРА за спасение". (1 Петрово 1:5) 

 "Чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да 

станете ЧРЕЗ ТЯХ участници на божественото естество." (2 Петрово 1:4) 

 "Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е 

победила света, е спечелила НАШАТА ВЯРА. И кой побеждава света, ако не тоя, който 

ВЯРВА, че Исус е божият Син?" (1 Йоан 5:4-5) 

 "Аз дойдох като СВЕТЛИНА на света, за да не остане в тъмнина никой, който 

ВЯРВА В МЕНЕ." (Йоан 12:46) 

 "Когото любите, без да сте Го видели; в когото като вярвате, без сега да Го 

виждате, радвате се с неизказана и преславна радост." (1 Петрово 1:8) 

 "Ако някой ВЯРВА в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както 

рече писанието. А това каза за Духа, който ВЯРВАЩИТЕ В НЕГО щяха да приемат." 

(Йоан 7:38-39) 

 "И блажена е тая, която е ПОВЯРВАЛА, че ще се сбъдне казаното й от Господа." 

(Лука 1:45) 

 "Затова ви казвам: ВСИЧКО, каквото поискате в молитва, ВЯРВАЙТЕ, че сте го 

получили, и ще ви се сбъдне." (Марк 11:24 ) 

 "Истина, истина ви казвам, който ВЯРВА в Мене, делата, които върша Аз, и Той 

ще ги върши;  и по-големи от тия дела ще върши; защото Аз отивам при Отца. И 

каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина." (Йоан 

14:12-13) 

 "ВЯРВАЙТЕ Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене;  или  пък  ВЯРВАЙТЕ  

МЕ  поради  самите дела." (Йоан 14:11) 

 "А Исус му рече: Ако можеш ПОВЯРВА! Всичко е| възможно за този, който 

ВЯРВА.” (Марк 9:23)  

 "Защото... Казвам на всеки един измежду вас... (че) Бог е разпределил на всеки 

човек МЯРКАТА НА ВЯРА." (Римляни 12:3) (Бел. Прев. - според англ. Прев.) 

Защото "без ВЯРА не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при 

Бога, ТРЯБВА ДА ВЯРВА, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които Го търсят". 

(Евреи 11:6) 

 И "ВЯРВАНЕТО е от слушане, а слушането -от Христовото слово" (Римляни 

10:17) и "мнозина от тия, които чуха словото, ПОВЯРВАХА; до пет хиляди". (Деяния 

4:4) 

 "Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на ВЯРАТА ни, който 

заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря! Срама (вместо нас) и 

седна отдясно на божият престол", (Евреи 12:2) където сега Той е "един ходатай между 
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Бога и човеците, човекът Христос Исус, който даде Себе Си откуп за ВСИЧКИ" (1 

Тимотей 2:5-6), защото Той "иска да се спасят ВСИЧКИТЕ човеци и да достигнат до 

познание на истината". (1 Тимотей 2:4) 

 И тъй като "нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас 

в нашите немощи, а имаме Един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без 

грях, затова нека пристъпваме с ДРЪЗНОВЕНИЕ към престола на благодатта, за да 

придобием милост и да намерим благодат, която да помага във време на нужда." (Евреи 

4:15-16) 

 "И аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще 

ви се отвори... И кой е оня баща между вас, който, ако му поиска син му хляб, ще му 

даде камък или ако му поиска риба, наместо риба ще му даде змия?" (Лука 11:9-11) 

 "И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече 

Отец ви, който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него?" (Матей 

4:11) 

 "Но да проси с ВЯРА, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, 

прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не 

мисли, че ще получи НЕЩО от Господа." (Яков 1:6-7) 

 "И УВЕРЕНОСТТА, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по 

Неговата воля (според Неговото слово или Неговото обещание, защото Неговото слово 

или обещание е написано, за да ни покаже Неговата ВОЛЯ), Той ни слуша; и ако знаем, 

че ни слуша за каквото и да Му попросим, ЗНАЕМ, че ПОЛУЧАВАМЕ ТОВА, което 

сме просили от Него." (1 Йоан 5:14-15) 

 "Това писах на вас, които ВЯРВАТЕ в името на Божия Син, за да ЗНАЕТЕ, че 

имате вечен живот." (1 Йоан 5:13) 

 

  

Намиране на отговора 
  

 “ВСИЧКОТО ПИСАНИЕ е Боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, 

за поправление, за наставление в правдата." (2 Тимотей 3:16) 

 "Вложете, прочее, тия Мои думи в сърцето си и в душата си, вържете ги за знак 

на ръката си и нека бъдат като надчелия между очите Ви." (Второзаконие 11:18) 

 "Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост."  

(Колосяни 3:16) 

 КОГАТО СЕ СЪМНЯВАШ в твоето спасение, прочети 1 Йоан 5:11-13;  Йоан 

3:16.  

 Когато си изкушен да съгрешиш, прочети Яков 1:2-4 и 12-15; 1 Коринтяни 10:13.  

 Когато чувстваш самота или депресия, прочети Евреи 13:5-; Псалми 23.  

 Когато са се отнесли с теб несправедливо, прочети 1 Петрово 2:19-23; 1 Петрово 

4:12-15. 

 Когато се нуждаеш от напътствие, прочети Притчи 3:5-в; Яков 1:5.  

 Когато се нуждаеш от прощение, прочети 1 Йоан 1:9; Евреи 4:15-15.  

 Когато си изморен и изтощен, прочети Матей 11:28-30; Галатяни в:9.  

 Когато срещаш предизвикателство, прочети Филипяни 4:13.  

Когато те връхлетят проблеми, прочети Псалми 55:22; 1 Петрово 5:7  

 Когато се нуждаеш от мир в трудни моменти, прочети Йоан 14:27; Йоан 16:33; 

Филипяни 4:6-7. 

 Когато си конфронтиран от опасност, прочети Псалми 91 и Псалми 121.  
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 Когато си изкушен от егоистични мотиви, прочети 1 Йоан 2:15-17; Псалми 

106:13-15; Филипяни 4:8.  

 Когато преминаваш през скръб, прочети Йоан 14:1,18; 2 Коринтяни 1:3-5; 

Римляни 8:26-28. 

 Когато се нуждаеш от сила, прочети Ефесяни в:10-13; 2 Тимотей 2:1; Псалми 

138:3.  

 Когато се страхуваш, че може да паднеш, прочети Филипяни 1:6; 1 Петрово 1:5. 

 Когато имаш финансови нужди, прочети Псалми 34:10; Филипяни 4:19; 3 Йоан 

2.  

 Когато си изкушен от нетърпение, прочети Яков 1:2-4; Римляни 8:28-29.  

 Когато си изкушен от гордост, прочети Филипяни 2:3-8; 1 Коринтяни 4:7.  

 Когато търсиш християнска цел, прочети Матей 5:48; Матей 22:36-40; Матей 

25:31-40. 

 

   

Всекидневна молитва 
 

 СЕГА ХРИСТОС живее в теб. Ти си Неговото тяло. "Защото В НЕГО живеем, 

движим се и съществуваме. (Деяния 17:28) 

 И така, научи се да позволяваш на Исус да изразява Себе Си във и чрез теб. 

 Направи следните думи част от твоята ежедневна молитва: 

    

Милостиви Небесни Татко,  

   Когато има нужда от поучение, поучавай чрез мен.  

   Когато има нужда от послание, говори чрез мен. 

   Когато има нужда от любов, обичай чрез мен.  

   Когато има нужда от музика, пей чрез мен.  

   Когато има нужда от разбиране, слушай чрез мен.  

   Когато има нужда от съветване, съветвай чрез мен.  

   Когато има нужда от даване, давай чрез мен. 

   Всякога, когато има нужда от молитва, моли се чрез мен. 

   Когато е нужна помагаща ръка, достигай чрез моята ръка. 

   В името на Исус се моля с тази молитва,  

   Амин. 

 

 През 90 г. След Христа апостол Йоан написал кратко послание до ВСИЧКИ 

НОВИ ХРИСТИЯНИ - до децата, младежките и възрастните (1 Йоан 2:12-14), и ние го 

включваме тук за твоя християнски растеж. 

 По-рано Йоан написа Евангелие и ни каза защо: "За да ПОВЯРВАТЕ, че Исус е 

Христос Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име." (Йоан 20:31) 

 Евангелието на Йоан ти помага да ПОВЯРВАШ. Изразът "да повярваш" се 

появява почти 100 пъти под някаква форма. Неговото ПОСЛАНИЕ ти помага да 

ЗНАЕШ. Думата "ЗНАЯ" под някаква форма се появява почти 40 пъти. Очевидно 

неговото послание придружава неговото евангелие. 

 Той набляга на два факта: 1) ние трябва да ВЯРВАМЕ като християни, и  2) ние 

трябва да ДЕЙСТВАМЕ като християни. В глави 1 - 3 е показан ясно християнският 

живот.  Глави 4-5 излагат нашето християнско ВЯРВАНЕ. 



Как да бъдеш новороден 

 

43 

 

 И тъй, прочети и препрочети Йоановото послание на любовта и вярата и 

израствай в общението с Отца и със Сина. 

 

 

Посланието на любовта 
 

 (Ценни стихове от Първото послание на Йоан) 

 Това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие 

общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. Но ако 

ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на 

Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях.Ако речем, че нямаме грях, лъжем 

себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да 

ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Той е умилостивение за нашите 

грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Не любете света нито 

каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. 

Защото всичко, що е в света - похотта на плътта, пожеланието на очите и 

тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света. И светът преминава, и неговите 

похоти, а който върши божията воля, пребъдва до века. 

 ВИЖТЕ КАКВА любов е дал нам Отец, да се наречем божии чада; а такива и 

сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.  Възлюбени, сега сме божии 

чада и още не е станало явно какви ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем 

подобни Нему, защото ще Го видим, както е. И всеки, който има тая надежда на Него, 

очиства себе си, както е Той чист. Който върши грях, от дявола е; защото дяволът 

отначало съгрешава. Затова се яви божият Син, да съсипе делата на дявола. Никой, 

който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него и не 

може да съгрешава, защото е роден от Бога. По това се разпознават божиите чада и 

дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби 

брата си. Защото посланието, което чухме отначало, е това: да любим един другиго. 

Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, 

остава в смърт. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой 

човекоубиец не пребъдва вечен живот. От това познаваме любовта, че Той даде живота 

си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Но ако някой, който 

има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще 

пребъдва в него любов към Бога? 

  Дечица, да не любим с думи, нито с език, но с дело и в действителност. 

Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, 

роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В 

това се яви божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за 

да живеем ние чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но 

че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение на греховете ни. Възлюбени, 

понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго. Никой 

никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта към 

Него е съвършена в нас. По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни 

е дал от Духа Си. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; 

защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенстван в 

любовта. Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Ако рече някой: Любя Бога, 

а мразя брата си, той е лъжец; защото който не люби брата си, когото е видял, не може 

да люби Бога, когото не е видял. И тая заповед имаме от Него: който люби Бога, да 
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люби и брата си.  Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, 

която е победила света, е спечелила нашата вяра. 

И кой побеждава света, ако не тоя, който вярва, че Исус е Божият Син? Който 

има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. Това писах на вас, 

които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот, и да вярвате в 

името на Божия Син. И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим 

нещо по Неговата воля, Той ни слуша; И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му 

попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. 

  

 


