Според един разказ, млад мъж, отишъл при
един от християнските учители от ранните
векове и изявил своето желание да открие
Бог. Учителят казал - “Сине мой, аз мога да
ти покажа начина, по който да откриеш Бог.
Ела с мен”. Той отвел младежа при брега на
близката река.
УНИВЕРСАЛЕН ПОДХОД
“Сега, ела!” - наредил учителят, като
пристъпил с младежа в реката. Те нагазвали
в реката, по-навътре и по-навътре, докато
накрая трябвало младежа да стои на пръсти,
за да диша.
Ужасни мисли преминали през ума му.
Дробовете го заболели. Той се мъчел да си
поеме дъх. Учудил се да не би учителя да е
искал да каже, че трябва да умре преди да
познае или открие Бог.
Накрая учителя му издигнал главата над
водата. Младежът се задъхвал, а учителят
се усмихнал и попитал - “Преди малко,
когато главата ти беше под водата, какво
единствено желаеше ПОВЕЧЕ от всичко
друго на света?”
“О, въздух, учителю” – задъхвал се младежа
– “Исках въздух!” – “Аха! Сине мой, когато
пожелаеш Бог така, както желаешe въздух в
този момент, ти ще откриеш Бог” –
подчертал учителят. И само едно нещо те
отделя от Бог.
УЖАСЪТ НА ГРЕХА
Има пропаст между теб и всичко, което Бог
предлага. Това е ГРЕХЪТ. Грехът е найстрашното, с което си си играл. Последицата
е
вечно
измъчване.
Всички
лъжци,
измамници,
блудници,
прелюбодейци,

крадци,
гадатели,
вещици,
проститутки,
развратници, клеветници, говорещи зад гърба,
хомосексуалисти и убийци накрая ще бъдат
във вечното измъчване освен, ако ... не се
покаят … Чакай малко! Как ще се чувстваш
накрая, ако безгрижно си вървял по своя път
към ада – мястото на вечното измъчване?
Мисълта е плашеща. Агонията, болката и
мъките са непоносими. В огъня на ада,
риданията заемат мястото на смеха.
ЕДИНСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ
Има велик мир в Бога. Радост и любов се
изливат в сърцата на тези, които имат Христос.
Исус казва - Потърсете първо Царството на
Бог и Неговата правда и всичко останало –
мир,
радост,
просперитет,
любов,
освобождение – ще ви се прибави - Матей
6:33. Бог ще сложи край на мизерията, мъката,
несполуката, страданието и демоничното
подтисничество в твоя живот.
Животът на Госпожа Х. беше нещастен. Всеки
ден тя живееше в страх от смъртта. Тя ще
разкаже останалото:
“Аз имах всичко необходимо за удобен живот.
Бизнесът ми процъфтяваше, но всяка
задаваща се сутрин носеше нова капка страх в
моето сърце. Живота ми беше лишен от мир.
Аз нагазвах в страх, отчаяние, и демонично
подтисничество, докато една приятелка не ми
показа решението. Тя ме покани в Библейската
Църква По-Дълбок Християнски Живот, където
чух за решението на проблема ми. Решението
е Исус Христос. И му повярвах и изповядах
греховете си, покаях се за тях и мира на Бога
дойде в сърцето ми. Аз бях спасена”. Ти
можеш да бъдеш спасен днес. Несравнимият
Спасител е наблизо.

НЕСРАВНИМИЯТ СПАСИТЕЛ
“Но не е по волята на Бог да загине ни
един, но всички да имат вечен живот”.
Исус Христос дава този вечен живот. Със
сигурност той казва “Търсете Ме и ще
живеете… Търсете Господа да не би да
избухне като огън … без да има кой да
го гаси” Амос 5:4,6
Бог има план за твоя живот. Той иска да ти
даде “бъдеще и надежда” Еремия 29:11.
Затова потърси Него. Той е по-скъпоценен
от светското удоволствие. Бог е по-славен
от светската печалба. Грехът наранява, но
Бог помага. Потърси Бог и отхвърли греха
сега. Призови Го да ти прости и да те
изчисти от всяка неправда. Исус умря за
твоите грехове. Няма нужда ти да умираш
отново.
Сега, когато желаеш да отхвърлиш греха,
осъзнай, че Исус е близо и чака да Го
приемеш. Ако ти се приближаваш към Него,
ще се приближава и Той към теб. Ела
такъв, какъвто си и Той ще премахне
твоето бреме – греха. Той е несравнимия
Спасител.
Исус е близо при теб, щом решително
отхвърлиш всичко друго и Го потърсиш
сега. Изповядай греховете си там, където
си. Докато изповядваш, вземи сериозно
решение да бягаш от всякакъв вид грях.
Помоли Бог да ти прости чрез Исус Христос
и повярвай, че вече го е направил.
Повярвай, че Бог ще те пази от всичките
грехове, докато Исус се върне да те вземе
на Небето.
Влез чрез вяра ДНЕС и стани участник в
безкрайния
поток
на
божественото
снабдяване.

Решение:
Приемаш ли днес Исус Христос за твой
Господар и личен Спасител от греха?
Да

Гр. Добрич,
Библейска Църква
"По-Дълбок Християнски Живот"

Не

Молитва за прошка:
О, Боже, бъди милостив към мене, един
грешник. Прости ми всички беззакония.

ул.Незабравка, №12 Б

Търси

БОГОСЛУЖЕНИЕ:
Неделя, 10.30 ч.
Автогара

Изчисти ме от всякаква нечистота и грях.
Направи ме чист чрез скъпоценната
кръв на Исус Христос.

"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)

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

"... думата е близо при тебе, в устата ти и в
сърцето ти, сиреч думата на вярата която
проповядваме.

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

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.

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

Защото писанието казва: "Никой, който вярва в
Него, не ще се посрами" (Римляни, 10:8-11).

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