
Той можеше да стане Християнин, но стана престъпник. 
Той можеше да живее като мисионер, но реши да живее като 
милионер. В началото на живота му, щеше да си помислиш, че 
още един Йоан се появява, но в края той завърши като Юда. 
Мислехме, че ще бъде друг Павел, но той стана още един 
Пилат. Ако бе предал живота си на Христос в онзи ден за 
решение, светът щеше да се радва на още един проповедник 
на светостта. Защото „колко прекрасни са върху планините 
нозете на онзи, който благовества“ Исая 52:7. Но години 
след този негов ден на възможност, го видяха да се скита 
безцелно, съжаляващ за своята нерешителност. 

Само един живот - но с множество възможности - за 
плодотворност или безплодие. 

“И тъй като Е ОПРЕДЕЛЕНО на човеците веднъж да 
умрат, а след това настава съд” (Евреи 9:27), ние така или 
иначе ще се изправим някой ден пред този факт. Помисли 
директно и точно за това: “Е ОПРЕДЕЛЕНО”. Толкова е 
сериозно. Как да се изкаже, колко е сериозно! Но ако умрем, 
дали няма начин да се върнем обратно и да заживеем отново? 
Не може ли да живеем порочен живот сега, а тогава да дойдем 
обратно на земята за да живеем непорочен живот? Дали има 
само един живот – един единствен – за живеене? 
Действително, само един живот . . . Каква смущаваща и 
тревожна мисъл – ами, ако този живот е пропилян? Колко 
ужасяващо е да осъзнаеш, че: “Е ОПРЕДЕЛЕНО”! “ВЕДНЪЖ 
ДА УМРАТ ... А СЛЕД ТОВА … СЪД”! Смъртта сигурна ли е? 
Има ли ден за сметка и ден за съд? Има ли възмездие за греха, 
без втора възможност да се живее? Бог, ангелите, хората, 
Небето и Адът, всички те дават все същия отговор:  

“... Е ОПРЕДЕЛЕНО ... ВЕДНЪЖ ДА УМРАТ ... А СЛЕД 
ТОВА настава СЪД”.  

Каква сметка ще дадеш ти? “Дай сметка за 
настойничеството си; защото не можеш вече да бъдеш 
настойник”! (Лука 16:2)  

Каква сметка? Когато дойдеш до края на пътя, когато 
стигнеш до брега на Йордан, когато последните звънци ударят. 
Когато удоволствията на живота престанат да бъдат 
удоволствия, когато прекрасните сгради и машини не се виждат 
вече, нито очароват. Когато си пред прага на вечността, каква 
сметка ще дадеш? Какво ще отговориш?  

Може би, приятелю, ти ще кажеш, че си ходил на църква, 
че си бил кръстен, и че си вземал причастие, че си давал 
дарения, че си ходил на екскурзии до свети места, че си живял 
праведно ... Но от отговора ти ще липсва Христос, както и от 
земния ти живот е липсвал Христос! И надеждата ти ще бъде 
разбита. Надеждата за Небето, ще се замени с действителността 

в Ада. Каква е твоята надежда? Тя зависи от твоето решение сега – 
мъдро или не. Само един живот! Само една ИСТИНА, която си 
струва за времето и вечността!  

“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” (Йоан 3:16)  

“Ще Го наречеш ИСУС, защото Той е, Който ще спаси 
хората си от греховете им” (Матей, 1:21)  

“Бог препоръчва Своята любов към нас, в това, че 
докато още бяхме грешници, Христос умря за нас” (Римляните, 
5:8)  

Само една ИСТИНА! Вярвай и действай според тази истина! 
Признай пред Господ твоите греховни дела, греховни мисли и 
греховни обстоятелства. Поискай Неговата прошка и Го помоли да 
дойде в живота ти и в сърцето ти, за да ти стане Спасител. Ако го 
направиш с искрено и сърдечно покаяние, като Му вярваш, докато се 
молиш, Христос ще дойде в твоето сърце с неизказана и преславна 
радост, заливаща душата ти. И ти ще имаш едно ПРЕЖИВЯВАНЕ, 
което ще постави целта на твоя живот. Само един живот ... само 
една истина ... само едно преживяване! Помисли за това и действай! 

Само един живот! И има само една пречка, спираща да тече 
потока на Божията любов в този живот: Само една пречка – грехът. 
Бил той грях на блудство или злоба, на алчност или завист, или 
одумване, на непокорство или несъгласие с Божието Слово, на 
измама и лъжа, или лицемерие, или злепоставяне, или пускане на 
слух, или злословене, или бъбрене, или омраза към Бога или към 
човек, или гордост и самохвалство, или непокорство на родителите, 
или някаква друга неправда.  

Това е единствената пречка, единствената преграда между 
теб и Бог. Какво да направя? Отхвърли греха, приеми Господа! 
Помоли Го за очистващия прилив на Неговата кръв – да те изчисти 
от вътре. На колене ... моли се ... бъди изчистен и обновен! Само 
един живот! Само една истина! Само една пречка! Каква 
отрезвяваща мисъл! Вярвай и действай според това.  

“Елате сега да разискваме, казва Господ, ако греховете 
ви са като мораво, ще станат бели като сняг, ако са румени като 
червено, ще станат като бяла вълна. Ако слушате драговолно, 
ще ядете благото на земята.” (Исая, 1:18-19)  

Само един живот, а неговата продължителност и обхват така 
кратки и несигурни. На колко години си? Колко време остава още? 
Каква е твоята възраст? Извади я от седемдесет! Ако спиш по 8 часа 
на ден, си проспал една-трета от живота си! Ако сега си на 24, ти си 
бил в сън за 8 дълги години! Ако спиш само по 6 часа, това значи 
една-четвърт от живота ти в сън! Колко трябва да внимаваме! Ако 
губиш по 2 часа в празно бъбрене, дърдорене и винаги имаш да 
посееш думи на вятъра, за да пожънеш по-късно вихрушка; 

прекарвайки по 3 часа в готвене, ядене, грижи за тялото; 
използваш 2 часа по пътя до работата и до други места; 
прибави и времето преминало в ненужно ходене на гости! А 
какво ще кажеш за часовете на светската работа – 7 часа? 8 + 2 
+ 3 + 2 +7 = 22. Двадесет и два часа за тялото, оставяйки два 
кратки часа за Бога, Христос и твоята душа! Ти трябва да 
премислиш и планираш отначало! Що за загуба? С каква цел е 
тази загуба? Забрави задното, постави ново начало на 
плодотворен и смислен живот. Два часа е само 1/12 (ако си 
редовен всеки ден!) за да се подготвиш за вечността! “Братя 
мои, това не трябва да бъде така!” Само един живот – и то 
така кратък! Мисли за това! Само един живот ... един кратък 
живот. Толкова кратък, като съня на една единствена нощ. 
Мнозина минават през този живот бързо, като совалка на тъкач 
– други като птици през въздуха, без да оставят диря след тях 
за добро в нечий живот! Само един кратък живот! Вероятно 
миналите 20 – 30 години от живота ти бяха пропилени или 
повече от пропилени. Прекарани, без цел – или още по-зле – с 
лоша цел. Разпиляване! Колко струваше твоят живот? Постави 
му етикетче с цената! Каква беше стойността на твоя живот? – 
Един, който печели души за Христос или един, който печели за 
прехраната на малко семейство? Колко неизказано сериозно! 
Само един живот – и то прахосан и пропилян! Колко тревожно 
ще бъде в деня на разплатата ... само един живот – и то 
прахосан и пропилян. Припомнят се думите: “червеят им не 
умира и огънят не угасва”. Колко жалко, колко тъжно, каква 
загуба. Колко мъчна и потрисаща мисъл: Аз можех да живея за 
Христос, но живях напразно; Да! Можех да бъда Християнин, но 
през целия си живот имах само кризи, без Христос! Какво 
нещастие ... какво съжаление – съжаление във вечността и 
съжаление за вечността!… 

Но животът в Христос е действителен живот. Той е 
отговорът на всеки въпрос в човешкия ум, отговорът на всеки 
копнеж в човешкото сърце и отговорът на всяка човешка нужда. 
Той е първоизточникът на всяко истинско удоволствие.  

Твой ли е Той? – Би трябвало да бъде. Той умря за теб! 
– Твой ли е? – Той може да бъде. Той чука на вратата на твоето 
сърце и чака да отвориш! – Той твой ли е? – Той ще бъде ... в 
момента, в който Го направиш всичко във всичко! 

 “Сега е благоприятното време, сега е спасителният 
ден” (II Коринтяни 6:2) 

Само един живот ...   Само една истина ... 

Само една пречка ...  Само едно преживяване ... 

Само едно решение ...  

Дали твоето сърце ще бъде мъдро или не?  



 
Решение: 
Приемаш ли днес Исус Христос за 

твой Господар и личен Спасител от 
греха? 

 

Молитва за прошка:  

О, Боже, бъди милостив към 
мене, грешника. Прости ми всички 
беззакония.  

Изчисти ме от всякаква 
нечистота и грях. 

 Направи ме чист чрез 
скъпоценната кръв на Исус Христос.  

От сега нататък, чрез силата на 
Святия Дух, аз отхвърлям греха.  

 
Посвещавам живота си в служба 

на Теб за доброто на другите, за да 
ходя в светлината на Твоето Слово, 
като го изучавам.  

Аз вярвам, че Ти ми прости сега, 
съгласно Словото Си. Благодаря Ти! 

Аз Те помолих за това в Името на 
Исус Христос. Амин! 

 

 
Име: ____________________________ 
    

Дата:________   Подпис:________ 

 

 

 “Служение  на  по-дълбок  
християнски  живот” 

БЪЛГАРИЯ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ: 

 

 

Неделя, 10:30ч. 

Гр. .............. 

Ул. .............. 

Тел:.............. 

 

"А на ония, които Го приеха, даде право да 

станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в 

Неговото име"  (Евангелие от Йоан, 3:16) 

"... думата е близо при тебе, в устата ти и в 

сърцето ти, сиреч думата на вярата която 

проповядваме. 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. 

Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и 

с уста прави изповед и се спасява. Защото 

писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще 

се посрами" (Римляни, 10:8-11). 

 

Ние сме загрижени за вашето духовно 
израстване. 

За повече подкрепа ни пишете или ни се 
обадете: 

 

тел/факс: +359 58 66-11-88 

GSM: +359 898 423 428; +359 899 115 680 

taiwonina@yahoo.co.uk 

 

Или посетете страницата ни: 

www.dclm-bulgaria.org 

 

 

 

 

 

 

Само  
  
 Един 

  

 Живот 
 

 

Служение на по-дълбок 
християнски живот 
dclm-bulgaria.org 
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