Животът ми е доказателство на факта, че Божията
благодат може да достигне до най-виновния, долен и
недостоен грешник, да го вдигне от развалините на
греха и да го преобрази в прекрасен, небеснообвързан светия. Историята на моя живот е истинско
чудо и засвидетелства Божията способност да
спасява “главния” от грешниците.
Родителите ми се разведоха, когато бях едва на 2
години. Когато бях на около 11, вече се бях научил да
пуша цигари и да пребърквам джобове. Крадях пари,
за да мога да отида в бара и да си купя цигари,
алкохол и т.н. И преди баща ми да разбере, неговото
първо дете беше неуправляемо. Напусках домът ни,
за да се прибера, само когато си пожелаех. Баща ми
се побъркваше. Два пъти ме води в изправителен дом,
мислейки, че ще се променя. Вместо подобрение, аз
ставах все по-лош.
На 12 бях приет в корабно училище. Баща ми беше
така щастлив, че съм приет. Той смяташе, че ще науча
някои уроци, които ще доведат до промяната, която
той желаеше в мен. Но какво стана? Тъкмо в средното
училище срещнах други момчета, чието влияние
предизвика по-лоши и израждащи последици в живота
ми. Не след дълго се научих да вземам марихуана и
други наркотици. За кратко време се дипломирах по
наркотичен глад.
Превърнах се в страшилище за всички наоколо,
включително за директора, учителите и по-големите в
училището. В резултат на живота, който живеех,
трябваше на два пъти да сменям училището си. Това
значи, че преминах през три училища, преди да си
завърша
5-годишното
средно
образование.
Директорът на последното училище пострада много
заради моите прояви. Бях толкова лош, че заради мен
той беше понижен от директор в обикновен учител.
На двадесет и шест годишна възраст бях станал
така извратен, покварен и злобен, че всеки, който ме
познаваше, се страхуваше от мен. Аз бях истински роб

на цигари, алкохол, жени, марихуана и други опасни
наркотици. Пушех минимум сто цигари дневно. Но когато
бях разоряван, с мъка можех да се оправям и с
четирийсет цигари дневно. Алкохола повече нямаше
никакво въздействие над мен. Можех да пия всеки вид
силен алкохол от една сутрин до друга, без да се
чувствам пиян. Научих се да правя неща, които някои
магьосници правят за пари. Може би следващото ми
намерение щеше да бъде, да стана магьосник...
Но Бог в неговите милости не позволи да затъна подълбоко в развалините на греха. Даже можех да се
побъркам или да умра.
Няма никога да забравя деня в който се срещнах с
Исус Христос. Бях поканен на Християнско ЛагерСъбрание и ми казаха, че щеше да бъде чудно събрание.
Аз реших да присъствам. За моя изненада то наистина
беше чудно събрание. Присъстваха хиляди хора и
служителите на входа бяха най-учтиви и много
приятелски. Никой от тях не ми направи забележка, че
идвам на такова място със запалена цигара. Те ме
оставиха на моята съвест.
Веднага щом влязох, захвърлих цигарата си и отидох
в предната част на палатката, любопитно наблюдавайки
всичко, което ставаше. Изобщо не бях въодушевен и бях
планирал да не стоя дълго. Винаги съм смятал
религията, особено от по-сериозен род, малко или много
за “глупост”.
Действително нямах никаква
означава спасението от греха.

представа,

какво

Един човек изскочи на трибуната и започна да
проповядва по начин, по който не бях чувал преди. По
време на проповедта той посочи в посоката, където се
намирах, и каза: “Приятелю-грешник, ти трябва да се
покаеш днес”. Ядосах се. В сърцето си помислих: “Той
защо ще ме нарича грешник? Аз съм толкова добър,
колкото и другите” Но той започна да цитира писание
след писание. Не мога да си спомня нито едно от тях
сега, но за пръв път в живота си аз осъзнах, че съм

грешник, че душата ми е окована в прегръдката на
ада и че се нуждая от Спасител. Това, което
проповедникът каза, направи такова невероятно
впечатление в ума ми, че аз започнах да си
представям ада и да виждам себе си вътре в него.
Опитах се да изключа въображението си но не
можах. Към края на проповедта проповедникът
цитира още едно писание, което ме накара да си
кажа: “Аз съм грешник. Бог ме обича”. Тогава той
даде олтарен призив за всички грешници да се
предадат на Господ Исус. Преди да осъзная, вече
бях напред, за да заявя моето решение.
От събранието си отидох направо в къщи.
Прибрах се у дома някъде около 8.00 и се опитах да
заспя, но не можах. Коленичих и започнах да плача.
След викане дълго време, започнах да си казвам:
“Боже прости ми греховете.” Аз започнах да
повтарям това, докато плачех. Трябва да съм плакал
доста, защото мястото на леглото, където е главата
ми , беше мокро. Окончателно заспах в 2.00.
За пръв път в живота си спах като бебе. Когато се
събудих, всичките мисли за осъждане в моя ум си
бяха отишли. Изразът на лицето ми се промени и в
сърцето ми имаше мир и сигурност. Подтикът да
пуша цигари или марихуана или да пия алкохол си
бяха заминали. От този ден нататък станах друг
човек. Всички около мен се изумиха от промяната в
моя живот. Трябва да призная, че и аз напълно не
можех да осъзная промяната в живота ми. Това
беше изумително. Благодаря на Бога за моите нови
приятели - християни, които търпеливо отделиха
време да отговарят на въпросите ми и да изчистят
съмненията ми. От тогава благодатта на Бог ми е
достатъчна. Сега животът ми има значение, посока и
надежда. Христос беше станал Героят на моя живот
и Господарят на моето сърце. Той предизвиква,
развълнува и задоволява. Аз искам просто да живея
за Него. Аз давам хваления на Бог за Неговата
изумителна благодат, която спасява един окаян
грешник като мен.

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
нечистота и грях.

от

“Служение на по-дълбок
християнски живот”
БЪЛГАРИЯ
БОГОСЛУЖЕНИЕ:

Гр. ..............
Ул. ..............

Неделя, 10:30ч.

Тел:..............

всякаква

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: ____________________________

"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)

Подпис:________

благодат

"... 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:

Дата:________

Изумителна
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