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Какво да правя сега? 
 

Ако наскоро сте станали християнин, тази книжка е написана за вас. Тя 

цели две неща: да ви запознае с идеята за църквата и да ви покаже как можете 

да сте абсолютно сигурни, че сте приети от Бога. 

Вероятно най-добрата стъпка, която може да направите сега, след като 

сте станали християнин, е да намерите църква където да се чувствате у дома си. 

Но защо е нужно да ходим на църква? 

Ето една илюстрация. Свещите стоят в свещници, крушките за 

осветление - във фасонки, а дърветата - в почвата. Без свещник, свещите ще 

паднат. 

Електрическите крушки никога няма да светнат ако не са включени. Без 

почва дърветата умират. 

За християните църквата е като свещник, като източник на енергия, 

място, където да пуснат корени, така че да стоят изправени, да светят и да 

растат. Освен четене на Библията и молитвата, църквата е един от богатите 

източници, които Бог ни е дал в християнския ни живот. 

 

Да вярваме заедно 
 

Да бъдем християни означава да следваме Исус, да вървим по 
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стъпките му. И така, какво правеше Исус - ходеше ли на църква? 

По времето на Исус нямаше църкви, но Той редовно посещаваше до 

мястото на поклонение. Това правеха и първите последователи на Исус. Да се 

покланяме на Бога заедно с другите вярващи е важна част от християнския 

живот. В Библията не се говори нищо за "соло" вярващи. 

Да кажем: "Искам да съм християнин, но не желая да се присъединя към 

църква" - е като да речем: "Искам да се оженя, но да остана неженен." Просто 

не можете да бъдете християнин и да сте сам. Чрез новорождението човек 

влиза в Божието семейство и започва да принадлежи Към “своите по вяра" 

(Галатяни 6:10). 

А това е добра вест, защото означава да принадлежите към група от 

хора, а не към институция. 

Както Исус бе заобиколен от дванайсетте ученици, така и ние се 

нуждаем да бъдем с последователите на Исус. 

Църквата ни показва, че християнската вяра означава "да вярваме 

заедно". Когато станахте християнин вие не само възстановихте връзката си с 

Бога, но също и с другите хора. Вие ставате част от Божия народ, от църквата, 

която живее по цялата земя. 

 

Църквата и вие 
 

Тъй като църквата е Божия народ, точно там е мястото, където можем 

да се срещнем с Бога заедно с другите вярващи.  

Един християнски лидер казал следното: "Когато станем Божии народ, 

ние можем да се срещнем лице в лице Божията любов, сила и величие. 

Когато се присъедините към църква вие можете: 

• Да се запознаете с други християни и да си създадете нови приятели, 

които да ви насърчават в новооткритата ви вяра. 

• Да слушате поучение от Библията, което да ви помогне да разберете 

какво вярвате и да ви укрепва да израствате. 

• Да се срещате с Исус в присъствието на други хора – както сам Исус 

каза:  ''Където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред 

тях” (Матей 18:20). 

Църквата е мястото, където може да се почувствате като у дома си, 

където да пуснете корени "Като дърво посадено при  потоци води" (Псалм 

1:3). 

 

Как да намерим църква 
 

Заедно с тази книжка ще получите името, адреса и телефона на добра 

църква наблизо. Разбира се, не е задължително да посещавате точно нея, но 

може да откриете, че това е добро място, откъдето да започнете да търсите. 

Може да отидете на едно от техните богослужения (часовете 

обикновено са обявени отвън) или може да се обадите на служителя или 

пастира и да уредите да се срещнете и да поговорите за вашата вяра. 

Не се притеснявайте да кажете на служителя или пастира, че сте 
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християнин отскоро - той ще се радва да чуе това! 

Потърсете църква, към която да се присъедините. Има много различни 

църкви. В района, в който живеете вероятно има голямо разнообразие - 

традиционни или модерни, тихи или по-шумни, малки и големи ... Не се 

притеснявайте да посетите няколко църкви преди да се установите в най-

подходящата за вас. Отидете на няколко богослужения преди окончателно да 

решите да останете там. 

 

Най-важните елементи в църквата, която ще изберете трябва да са: 

• добро библейско поучение 

 

• хваление, което да ви помага да се срещате с Бога 

 

• дружелюбни хора, които да ви насърчават да растете като християнин. 

 

Църквата съществува и заради другите хора 
 

Вие се нуждаете от общение с хората. Те също се нуждаят от вас. 

Църквата съществува не само заради хората, които са в нея, но също и да 

служи на света около нея. 

Другите хора също се нуждаят от това, което вие сте открили за себе си. 

Църквите по цял свят работят, за да разнасят благата вест до нуждаещите се - 

всеки доброволец е добре дошъл. Вашата църква ще ви помогне да излезете и 

да помагате на другите. Изпълвайте се с Духа и се присъединявайте към най-

великото Божие дело: занасянето на новия живот чрез Исуса до всеки човек на 

земята. 

 

Какво се случи с мен? 
 

Понякога по телевизията показват момента, когато съобщават на човек, 

че е спечелил голяма награда в някакво състезание. 

В началото той просто не може да повярва. Струва му се че е грешка, че 

е някаква шега. Но след няколко секунди идва мига, в който той най-накрая 

започва да схваща вестта. 

Но дори богато подскача във възторг, човекът не разбира какво означава 

това за него. Той все още не осъзнава какво се е случило. 

Същото важи и за хората, които са се обърнали за първи път към Бога и 

са започнали да следват Исуса. Осъзнавате, че сте направили важна стъпва, но 

има още много въпроси, които искате да зададете. Какво означава всичко това? 

Какво се случи с мен? Как  ще се промени животът ми? 

Библията използва много различни начини, за да опише какво се случва 

с нас, когато предадем живота си на Бога. Ето някои от тях. 

 

Вие сте: 

• Провъзгласен за невинен от Бога. На кръста Исус плати цената за 

всичко, което сме съгрешили в живота си, като ни освободи да бъдем 
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съвършено опростени от Бога. „Няма никакво осъждение на тия, които са в 

Христос Исуса," (Римляни 8:1) 

• Избавени от тъмнината. В каквато и тъмнина да сте били -страх, 

отчаяние, вина, пристрастяване, скръб, огорчение -Исус ви е избавил от нея и 

ви е въвел в светлината. Бог ви “призова от тъмнина в Своята чудесна 

светлина" (1 Петрово послание 2:9) 

• Новороден. Това, което се е случило с вас е толкова важно, че 

Библията го описва като “новорождение” (Йоан 3:3). Животът ви се е 

променил завинаги, защото сега Бог  живее във вас чрез Святия Си Дух. “Ако е 

някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана  

ново'' (Йоан 1:12). 

• Ставате дете на Бога. Като син или дъщеря на Бога, вие можете да 

говорите на Бога лично, като на свой баща. “На ония, които Го приеха даде 

правото да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото 

име” (Йоан 1:12) 

• Намерили мир с Бога. Когато станахте християнин вие отбелязахте 

началото на една нова връзва с Бога. Вие сте се примирили с Бога и ще 

намерите един нов живот на мир с Него. Исус каза: “Аз дойдох, за да имат 

живот, и да го имат изобилно”{Йоан 10:10). 

• Се присъединили към Божия народ. Освен, че сте влезли в нова връзва 

с Бога, вие също сте станали част от Божия народ. Вие се нуждаете от другите 

християни - и те също се нуждаят от вас. “Някога си не бяхте народ, а сега 

сте божий народ” (1 Петрово послание 2:10). 

Както ще видим по-нататък, Библията е голям източник  за всички 

християни в тяхната връзва с Бога. АКО  имате Библията, отделете сега няколко 

минути, за да прочетете случката за блудния син, която Христос разказа в Лука 

15:11-32. Исус обрисува една жива картина как  Бог приветства онези, които се 

завръщат при Него. 

Първата ви стъпка като християнин е да започнете да откривате какво се 

е случило с вас. Това, разбира се, е само началото. Бог е толкова велик  и 

неизчерпаем, че и до края на нашия живот ще продължаваме да откриваме 

нови неща за Него. 

Всъщност, някой бе казал, че колкото повече опознаваме Бога толкова 

повече осъзнаваме колко много още има да научим   а Него! 

 

Как ставаме праведни пред Бога? 
 

В Библията има различни илюстрации. Които описват какви бяхме 

преди Бог да ни спаси. Казва се, че ние бяхме далеч от Бога (Ефесяни 2:1). Ние 

изпаднахме от това, за което Той ни бе създал (Римляни 2:23). Бяхме мъртви 

към Бога поради нашите грехове (Ефесяни 2:1). 

Далеч от Бога ... отделени от Бога ... виновни поради нашите грехове - 

положението ни беше отчайващо. И така, как стана възможно Бог да ни спаси? 

 

Доведени до правосъдие 

Новият Завет използва съдебна терминология, за да обясни какво 

направи Исус за нас. Павел казва: „С Неговата благост се оправдават даром, 
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чрез изкуплението, което е в Христа Исуса” (Римляни 3:24). Какво означава 

това? Ето как  можем да го илюстрираме ... 

Представете си съдебната зала пълна със служебни лица, обвинител, 

съдия и двама обвиняеми - мъж и жена, които стоят  на подсъдимата скамейка. 

Съдебните заседатели произнасят заключението си: "виновни!" Подсъдимите 

се изправят - обречени. Трябва да понесат наказанието, да платят цената. Ако 

помолят за пощада, цялата зала ще избухне в смях, такова нещо е немислимо. 

А сега си представете друга картина. Подсъдимите стоят пред най-

върховния съд. Против тях, обвинителят- Сатана, изисква съдебно заключение 

"виновни". В защита е техният адвокат Исус. 

Както Йоан пише: “Ако съгреши някой имаме ходатай при Отца - 

Исуса Христа  Праведния" (1 Йоан 2:1). 

 

Липсващото доказателство 
 

Проблемът е, че подсъдимите знаят, че са виновни. А съдията на цялата 

земя трябва да действа справедливо. Не остава нищо друго освен да произнесе 

присъдата. Но Исус пристъпва напред и предизвиква обвинителя: "Къде е 

вашето доказателство?" 

Това предизвиква голямо оживление! Обвинителят се смущава. Започва 

да се рови из документите по случая, но не може да покаже никакво 

доказателство: нито изобличаващо веществено доказателство, нито показание 

на свидетел, нито протокол на описание. Няма и следа от доказателство срещу 

обвиняемите. В цялата вселена не може да се открие никаква следа, че този 

мъж  и тази жена са извършили нещо зло. Какво се е случило с 

доказателството? 

Ето какво: Доказателството за нашия грях бе унищожено! Исус събра 

всяко доказателство и го занесе в огъня на Божието правосъдие, което изгори 

на мястото, където бе разпънат. През ужасните часове на Исусовата смърт, 

пламъците на огъня погълнаха доказателството, без да оставят и следа. 

Павел пише следното: „Той прости всичките ви престъпения, и като 

заличи противния нам в  постановленията му закон, който беше 

враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста" (Колосяни 2:13-

14). 

 

Без проклятие 
 

В този момент адвокатът Исус предявява сензационен иск към целия 

съд: "Срещу този мъж и тази жена няма никакво доказателство". Обвинителят 

се оттегля, побеснял от гняв, а Съдията произнася подсъдимите за "невинни". 

Те са освободени и оправдани чрез Божията благодат. 

Това е един опростена, графична картина, която може да ни помогне да 

започнем да разбираме какво направи Исус за нас. Той ни направи праведни 

пред Бога. Христос заяви, че сме невинни, както Павел казва: ''Няма никакво 

осъждение на тия, които да в Христа Исуса" (Римляни 8:1)! 

Греховете ни са опростени, забравени от Бога, поради това, което 
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Исус направи на кръста. 

Затова християните не бива да се боят от крайната присъда на Бога. 

Исус ни обеща: „Бог не е пратил Сина Си на света да съди света, но за да 

бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него не е осъден” (Йоан 3:17-

18). 

 Исус дойде, за да ни освободи от страха - страх от обвинение, грях и 

смърт. 

В Новия Завет думата използвана за "съд" е "KRISI" - от която произлиза 

думата "криза''. И така, можем да кажем, че всеки който е новороден няма 

никога да познае "кризисен" час, а ще устои в съдния ден, когато очаква да 

разбере дали е спасен или ще бъде погубен. Въпросът е вече решен. 

 

Как мога да бъда сигурен? 
 

Ако току-що сте прочели последните две части от тази книжка, може би 

сега си мислите: "Как мога да бъда сигурен, че това наистина се е случило с 

мен? Всичко изглежда прекалено хубаво, за да е реално!" 

Ако имате подобни мисли и чувства, то вие не сте сам. Ето някои от 

най-сериозните въпроси, които хората си задават, когато стават християни: Как 

мога да бъда сигурен, че Бог ми е простил? Откъде да зная, че имам вечен 

живот? 

Тази част разглежда именно тези важни въпроси. 

 

Как да се уверя? 
 

Добрата вест е, че Бог иска да сме уверени в нашата вяра. Не е нужно да 

се чудим дали Бог ни обича - можем да сме сигурни в това. Можем да го 

познаем от опит. 

В един от най-великите разкази в Библията, Павел донася благата вест 

за Исуса до жителите на град Филипи в Гърция. Там залавят него и приятелите 

му, бият ги и ги хвърлят в затвора. През нощта става земетресение и 

началникът на затвора, уплашен за живота си, пита: “Какво да сторя, за да се 

спася?" Павел отговаря с пълна увереност; “Повярвай в Господа Исуса и ще 

се спасиш, ти и домът  ти" (Деяния на апостолите 16:30-31). 

Първите християни бяха уверени в своята вяра. Ето няколко примера - а 

има и още много подобни. Новият Завет е изпълнен с увереност в това, което 

Бог е направил за нас: 

• Йоан, един от дванадесетте Исусови ученици, пише в едно от 

посланията си: „Това писах на вас, които вярвате в името но Божия Син, за 

да знаете, че имате вечен живот" (1 Йоан 5:5-13). 

• Павел пише до първите християни: „А ние получихме не духа на 

света, а Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил 

да ни подари" (1 Коринтяни 2:12). 

• Павел се моли с тази чудна молитва: “Дано (Бог) да просвети очите 

на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към  която ви призовава, 

какво е богатството между светиите на славното от Него наследство и 
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колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите" (Ефесяни 1:18-

19). 

Как  можем и ние да имаме тази увереност в Бога? Как  можем да имаме 

“всяко обогатяване със съвършено проумяване” (Колосяни 2:2). 

Бог ни е дал две "свидетелства", за да ни увери, че ни обича и приема. 

Тези свидетелства са Словото Божие (Библията) и Святия  Дух. 

 

Свидетелство № 1: 

Библията 
 

Мнозина мислят, че могат да основат вярата на чувствата си. Но 

проблемът е, че когато техните чувства тръгнат надолу, вярата им потъва 

заедно с тях! 

Християнската вяра се основава на нещо много по-стабилно от нашите 

чувства. Тя се базира на онова, което Исус извърши за нас чрез живота си, чрез 

смъртта на кръста и чрез възкресението. Библията свидетелства за тези 

исторически събития и именно чрез Божието Слово вие можете да сте уверени 

във вяра. 

Но какво представлява Библията? Библията не ни представя какво 

хората мислят за Бога, но какво Бог мисли за нас! Тя е боговдъхновеното 

послание към човечеството, и ето защо християните я наричат ''Слово на Бога". 

Библията е книга, на която можете напълно да разчитате, че ще ви каже 

истината за Бога и за вас самите. 

Както Исус каза: "Небето и земята ще преминат, но Моите думи 

няма да преминат" (Матей 24:35). Нашите чувства може да се появят и да 

преминат; но ние можем да сме уверени, че сме спасени и приети от Бога, 

защото Библията казва така. 

 

Обещания  на които можете да разчитате 
 

Ето някои от обещанията, които Бог дава в Библията за тези, които се 

обръщат към Него. Ако сте помолили Бог да ви прости греховете и да ви даде 

нов живот, то вие можете да сте уверени, че тези обещания са отправени лично 

към вас. 

• Как мога да зная, че Бог ме чува;”Ще извивате към мене и ще 

отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам. И ще Ме 

потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце" 

(Еремия 29:12-13). 

• Как мога да съм уверен, че Бог ме обича? “Понеже съм уверен, че 

нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, 

нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да 

било друго създание ще може да ни отдалечи от Божията любов, която е в 

Христа Исуса, нашия Господ”( Римляни 8:38-39). 

• Как  мога да съм сигурен, че Бог е с мен? Исус каза; “Който дойде при 

Мене никак  няма да го изпъдя" (Йоан 6:37). „Сам Бог е рекъл: Никак  няма 

да те оставя и никак няма да те забравя " (Евреи 13:5). 
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• Как мога да съм сигурен, че съм опростен? „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" (1 Йоан 1:8-9). 

• Как  мога да съм сигурен, че имам вечен живот? Исус каза; „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). 

Веднъж  попитали един професор по теология как  ще обобщи 

християнската вяра. Интервюиращият очаквал дълъг и сложен отговор. 

Професорът се замислил за миг и тогава отговорил простичко като им цитирал 

една детска песничка: ''Исус ме обича, да. зная, че Той ме обича, защото 

Библията казва така." 

И наистина това е същността на християнската вяра. Ние знаем, че сме 

обичани и приети от Бога, защото Библията, Божието Слово ни казва така. 

 

Вашето кръщелно свидетелство 
 

Исус казва, че когато някои влезе в Божието царство, или стане 

християнин, той се ражда отново, „Истина, истина ти казвам, ако се не роди 

някой отгоре, не може да види Божието царство” (Йоан 3:3). 

Когато се родихте, на вашите родители са им дали свидетелство за 

раждане, което вие използвате, за да докажете самоличността си. Вие сте които 

сте, независимо как се чувствате. Дори и да си загубите паметта вашата 

самоличност си остава все същата. Вашето кръщелно свидетелство показва кои 

сте - и това е непроменимо. 

Точно така е и с нас и Библията. Ако сте приели Исус Христос в живота 

си, то вие сте новороден в семейството на Бога. Библията е вашето кръщелно 

свидетелство. Тя ви казва кои сте, дори понякога и да не се чувствате 

християнин - или пък ако забравите! Както можем да се доверим на нашето 

кръщелно свидетелство, така можем да сме сигурни, че Библията ни говори за 

нашето новорождение. 

Исусовият ученик Йоан смело заявява: “Възлюбени, сега сме Божии 

чада" (1 Йоан 3:2). Вече видяхме, че Исус Казва; “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). 

Това са много силни думи! Те казват, че ако се покаете и  приемете 

Исус, то вие имате вечен живот и сте преминали от смърт в живот. Това е 

нещо, на което може да положите живота си. 

 

Спасителното въже 
 

Бог ни е дал словото си - Библията, за да можем да Го разберем по-

добре и да растем силни във вярата си. Ако започнете да я четете редовно, вие 

скоро ще откриете, че за вас Библията е като спасително въже. 

Може би все още да сте неспокойни относно вярата си - дали всичко 

това е реално? Дали Бог наистина ме е спасил от греха? Библията ни 
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предупреждава, че Сатана е баща на лъжата (Йоан 8:44)-той е голям 

професионалист. Единият ден може да се чувствате уверени в своята вяра, но 

на другия да се колебаете. Вашата вяра може да бъде атакувана. 

Какво трябва да направите? Отговорът е: обърнете се към Божието 

Слово. Намерете стих като Йоан 5:24 и го препрочитайте отново и отново! 

Занесете го пред Бога в молитва и поискайте Той да го запише на сърцето ви. 

Запомнете, че Библията е вашето кръщелно свидетелство. Бог казва, че вие сте 

Негово дете и че имате вечен живот - Божието Слово е истинно. Това са 

обещания, върху които можете да положите целия си живот. 

Като четете Библията вие ще откривате за себе си все повече и повече от 

Божиите обещания. Те ще ви помогнат да затвърдите своята вяра. 

 

Свидетелство № 2: 

Божият Дух 
 

Вторият начин да се уверите в това, което Бог е направил за вас е чрез 

действието на Святия Дух в живота ви. Когато човек стане християнин, Бог 

присъства в живота му, чрез своя Святи Дух. 

Но кой е Святият Дух? Християните вярват, че Бог е толкова по-велик 

от нас, че Той е на друго ниво на съществуване. Ето защо ние говорим за три 

личности в един Бог - Отец, Син и Святи Дух. 

Тази вяра в Бога като Троица е много повече от една стара прашна 

теория. Тя ни показва, че Бог от Библията е много по-велик  и по-славен 

откол1кото можем да си помислим или представим: “А на вечния Цар, на 

безсмъртния, на невидимия, единствения Бог да бъде чест и слава до 

вечни векове. Амин.” (1 Тимотей 1:17). 

 

Деца на Бога 
 

Святият Дух е личността, която ни свързва с Бога. Той донася Божието 

присъствие, Божията любов и Божията сила в нашия живот. Той ни дава сили 

да живеем както живя Христос, изпълва ни с вътрешна увереност, която ни е 

необходима, за да укрепи нашата вяра. 

Библията ни казва: „Самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че 

сме Божии чада" (Римляни 8:16). Забележете, че Библията използва думата 

"дух" два пъти - веднъж с главна буква за Божия Дух, а след това с малка буква 

за нашия човешки дух. Божият Дух ни уверява, дълбоко в сърцето ни, че 

наистина сме деца на Бога. 

Като Божии деца ние започваме да се отнасяме към Бога като към наш 

Отец. Много хора имат лоши спомени от техните човешки бащи. Но Бог е 

съвършен Отец - любящ, и търпелив, готов да ни изслушва и да ни говори, но в 

същото време и строг, когато е необходимо. 

И отново, Духът ни свързва с Бог Отец: „Не сте приели Дух на 

робство, та да бъдете пак  на страх, но приели сте дух на осиновеше, чрез 

който и викаме: Авва Отче !” (Римляни 8:15). Когато Божият Дух работи във 

вас, целият ви живот - начинът по които се държите, мислите и чувствате - ще 
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се променя. 

През идните месеци, като започвате да растете като християнин и да се 

учите да общувате с Бога в молитва, опитностите ви с Него ще започнат да 

потвърждават обещанията от Библията. 

 

Секретарят на Троицата 
 

Веднъж  някой описал Святия Дух като "Секретаря на Троицата". Едно 

от задълженията на всеки секретар е да съобщава решенията, взети от борда, на 

хората, за които тези решения се отнасят. Подобна е и работата на Святият 

Дух. След като сте  приели Исус в живота си, Святият Дух незабавно влиза в 

ролята си. На вратата на вашето сърце пристига препоръчано писмо, което 

гласи ... 

 

Уважаеми .....................* 

Отец и Синът ме помолиха да ви уведомя. че вашите грехове са 

простени и напълно заличени и че сега вие сте истинско дете на Бога. 

Помолиха ме също до ви съобщя, че името ви е записано в книгата 

на Агнето в небето. 

Заръчано ми бе да ви насърча да бъдете верен на Исуса докрай, защото в 

небе ви очакват корона и наследство. 

И тъй, бъдете силен в Господа и в Неговата велика мощ! 

Винаги ваш 

От името на Троицата 

Святи Дух 

* Ако сте приели Исус Христос в живота си, тогава напишете името си 

на празното място. Това писмо е за вас! 

 

Какво значение има? 
 

Човек става християнин за един миг. Когато предадете живота си на 

Бога, Той ви спасява от греха и смъртта. Но да бъдете християнин е работа за 

цял живот. Нужно е време, за да може Бог да ни преобрази в хората, които Той 

желае да бъдем! 

Вие сте в началото на едно невероятно пътешествие -пътешествието на 

следването на Исус. Вече видяхме как  можете да се уверите в новооткритата за 

вас вяра, чрез свидетелството на Библията и на Святият Дух във вашия живот. 

И така, защо трябва да живеем като християни?  

 

Под ново ръководство  
 

Когато станете християнин, притежанието на вашия живот преминава в 

други ръце. В миналото вие сте били началникът, като сте вършели неща, 

които вие сте намирали за добре. За мнозина хора това означава да се грижат 

за № 1 преди всичко друго. 

Но сега имате нов началник. Предали сте живота си на Исус Христос. 
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Това е да си християнин - Исус е който управлява, Той е 

Господарят на вашия живот. Апостол Павел казва: „Ако изповядаш с 

устата см, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е 

възкресил от мъртвите, ще се спасиш !” (Римляни 10:9). 

Какво означава това на практика? Това означава нов начин на живот. 

Като подчиним живота си на Бога и станем Негови слуги, ние откриваме една 

удивителна нова свобода. Ние не сме вече роби на греха - напротив, свободни 

сме да вършим добро. Както Исус каза: “Дойдох, за да имат живот и да го 

имат изобилно" (Йоан 10:10). 

Започваме да живеем живота, който Исус нарича ''Божието царство". С 

други думи това означава да приемем, че Бог ни владее като наш Цар. Исус 

говори за този начин на живот в известната ''Проповед на планината". Която 

можете да прочетете в Матей глава 5 до глава 7. 

Това означава също да спазвате Десетте Заповеди от книгата Изход 

20:1-17. Днес нашето общество не зачита Десетте Заповеди - то ги е 

превърнало в Десетте Предложения! Но тези дадени от Бога правила никога не 

са имали за цел да ограничат или да ограбят живота ни, както мнозина днес си 

мислят. Напротив, те действат както предупреждението на пакета цигари: "Ако 

правите това, то може да навреди на живота ви." 

 

Да се включим в / захраним от Божията сила 
 

Може мисълта да живеете живота си под Божия Контрол да ви се струва 

твърде потискаща. Библията е напълно реалистична относно това. Тя показва 

колко лесно можем да бъдем изкушени в грях. Тя също посочва, че светът е 

враждебно място за християните, и че имаме враг:” Бъдете трезвени, будни. 

Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да 

погълне" (1 Петрово послание 5:8). 

И въпреки всичко ние не се борим срещу греха сами. Святият Дух живее 

в нас и ни дава сили да устоим на дявола и на победим злото. Само трябва да 

Му се помолим да ни помогне. 

Представете си следната картина. В дома си имате електричество. 

Жиците са прокарани и са свързани в мрежата. Прибирате се вечер късно; в 

дома ви може да няма нито светлина, нито отопление. Но вие знаете какво да 

правите: натискате ключа и токът протича. Става светло и топло. 

Да живеем в силата на Духа е като да натиснем ключа. Всичко останало 

е приготвено. Евангелската вест е като проводниците, които свързват към 

електрическата мрежа - кръста на Христос. Кабелите на истината са вече 

положени. Токът е готов, чака да протече. Когато човек  положи живота си в 

Исуса и помоли Бога за подкрепа, Неговата спасителна мощ протича през вас и 

ви дава светлина. 

Най- важното нещо е да поискате. Можем да знаем всичко за 

електростанциите и въпреки това да си стоим на студено и тъмно. Може дори 

да докосваме стените на атомна електроцентрала и все пак  да замръзваме от 

студ. Когато помолим Бога за помощ да надделяваме над изкушенията в 

живота си, тогава ние се включваме в неизчерпаемите ресурси на Бога. 
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Как да водим здравословен християнски живот 
 

Най-сетне, има няколко прости правила, за да растем и укрепваме в 

своята вяра. Отделете време, за да прочетете и размишлявате върху следните 

неща. Опитайте се да решите сега как ще ги приложите в действие ... 

• Яжте полезна храна - като четете Библията, която е Божието 

Слово до нас. 

• Пийте достатъчно течности - чрез молитва към Бога и като 

позволявате на Святият Му Дух да ви променя. 

• Занимавайте се с физически упражнения - като живеете за Бога като 

християнин в днешния свят. 

• Дишайте чист въздух - като се наслаждавате на хвалението във 

вашата църква. 

• Отделяйте време за почивка - в компанията на Божието семейство. 

Всичко това ни връща към началото на тази книжка - да намерите 

църква, която ще ви приеме и насърчава като християнин. Църквата е 

единственото място, където можете да започнете да приемате всичко, което Бог 

копнее да ви даде. 

Нека Бог да ви благославя като следвате Исуса. С думите на апостол 

Павел: 

“ Бог да ви даде според богатството на славата Си, да се утвърдите 

здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос 

във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта да бъдете 

силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и 

дълбочината, височината и дълбочината на Христовата любов" (Ефесяни 

3:16-18). 

 

Имате ли Библия?   

 

Четете Божието Слово всеки ден ! 
 


