Често се задават такива въпроси: “Кой е
християнин? Как да позная християнина, ако го
срещна някъде? Дали Матей, Лука и Йоан са
християни? Дали всеки, който влиза в църква и
пали свещ е християнин? Или пък дали всеки,
който отива в евангелска църква и си вдига
ръката, когато проповедникът призове към
покаяние, е християнин? Дали всеки, който
отива до олтара в църквата минава за
християнин? Дали всички, които седят на
пейките в църквата по време на службата, са
християни? Кой всъщност е християнин?” И
може би накрая ще се попиташ: “Аз
християнин ли съм?”
Веднъж един християнин по време на
благовестване среща пиян шофьор. В опита
си да му помогне да разбере истинският
смисъл на живота, той го пита: “Ти християнин
ли си?”. Отговорът идва бързо и рязко: “Какво
си мислиш, че съм? Езичник ли?”. Това е
жалка отправна точка.
Брилянтен проповедник, пълен с енергия и
желание да успее в служението си. Но
животът му в къщи е белязан от гордостта и
ревността, заради които се провали найславния Божий ангел – Луцифер... Такъв човек
християнин ли е?
Надарена с талант дама, която пее като ангел
и се моли като пророк, но когато говори,
гласът й е гръмотевици и изригващ вулкан!... У
дома или на работното й място царуват
горещият й темперамент, свадливостта й и
предизвикания смут. Тя християнка ли е?
Гръмовния водопад от нейните думи говори,
че Христос не живее в сърцето й.
Да бъдеш християнин - това не е нов етикет.
Това е нов живот! Думата християнин за първи

път се среща в Новия Завет. В Стария Завет я
няма. “И първо в Антиохия учениците се
нарекоха християни” (Деяния 11:26). Още от
първата употреба на тази дума става ясно
нейното истинско значение. Учениците на
Христос бяха наречени християни.
‘Учениците’ е една забележителна дума в Новия
Завет. Тя не съществуваше в юдейската религия.
Един от учениците в Антиохия, споменат като
християнин, беше преди това в юдейската
религия (Галатяни 1:13). Живеейки по законите
на Мойсей: “Не похващай! Не вкусвай! Не
пипай!”, той беше невеж относно ученичеството и
християнството. Центърът на християнството е
Исус Христос – Неговата любов, Неговия живот и
Неговата светлина. Следователно, християнин е
човек, който живее живота на Христос, открит ни
в Новия Завет.
Новият Завет започна с Исус Христос, Който
спасява от греха (Матей 1:21) и завършва с Исус
Христос - Царят, Който идва скоро (Откровение
22:20). Христос умря, за да те направи
християнин. Той не умря, за да те направи
църковен посетител, това ти и сам можеш да
направиш. Но ти не можеш да победиш греха в
своята естествена човешка природа. Христос
пострада заради теб, както само Той можеше.
Ако изповядаш греха си и помолиш за прошка и
благодат, ти ще бъдеш простен. Мир и радост ще
дойдат в сърцето ти. Ти никога повече няма да
бъдеш същия. Христос умря, за да ти даде живот
– чрез конкретна вяра в Неговата скъпоценна
кръв, твоето сърце и животът ти са променени.
Христос умря, за да те примири с Бога. Чрез
Неговата
жертва
е
установено
любящо
отношение между теб и Бог. Христос умря, за да
ти даде ново сърце и нов живот – като Неговите.
Ти можеш само да се радваш на новото сърце,
което ти е подарено, за което не си платил, нито
си се трудил.

Християнският живот излъчва красотата на
Христовия начин на живот – смирение,
покорство, любов, почтеност и обновление.
Провери дали си християнин! Ако не, защо?
“Недейте се лъга; Бог не е за
подиграване: понеже каквото посее човек,
това ще и да пожъне” (Галатяни 6:7).
Помнете, че: “Не всеки, който Ми казва:
Господи! Господи! ще влезе в Небесното
Царство, но който върши волята на Отца
Ми, Който е на небесата” (Матей 7:21).
Ти можеш да вземеш решение да изповядаш
греховете си пред Бога днес и да се покаеш –
от дълбочината на сърцето си да направиш
промяна в живота си. Поискай прошка от
Бога в името на Исус Христос, Единствения
Ходатай между Бога и човеците (1 Тимотей
2:5). Вярвай в Божията милост. Бъди
променен и обновен, започни да живееш
християнски живот.
1. Моли се всеки ден, особено преди да
излезеш сутрин от дома си и вечер преди да заспиш.
2. Чети Библия всеки ден, особено
сутрин, преди да започнеш деня си, и
вечер, преди да заспиш
3. Събирай се с християни, които
вярват в и живеят Библията.
4. Осъзнай постоянното присъствие
на Исус в живота си и не прави нищо,
което няма да Му бъде угодно.
5. Раздай брошури на своите приятели и
сподели свидетелството си с тях.

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

Гр. Добрич,
Библейска Църква
"По-Дълбок Християнски Живот"
ул.Незабравка, №12 Б

Не

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

Кой

БОГОСЛУЖЕНИЕ:
Неделя, 10.30 ч.
Автогара

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.

"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.

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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