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1. УВОД- 

За пореден път искам да събудя във 
вашите сърце, една грижа. Грижа, която 
заспива в нас, приспивана от песента на 
успеха, материалното доволство или просто 
от безразличието ни.  

Ако Бог ни открие, че днес, до края на 
деня,  Исус идва за да вземе Своите, накъде 
ще хукнеш първом? За кого ще си най-
загрижен? Кое лице ще изникне първом в 
съзнанието ти? На жена ти или на мъжа ти? 
На брат ти или на сестра ти? На децата ти 
или на родителите ти?  

И за пореден път искам да ви напомня, 
че БОГ МОЖЕ! 

Исус ни разказва прочетената история, в 
която един богат, но невярващ човек, живял 
живота си в изобилие и разкош, но както и на 
всеки смъртен, така и на него, живота му 
свършил. За съжаление, той зает с мисли за 
личните си удоволствия и разкош, не се 
сетил да потърси Бога и затова, когато 
отворил очи, за вечната реалност, се 
намерил на мъки в Ада.  

Нека сме наясно, че Словото 
предупреждава, че Ада е реално място, 
което ще бъде населено с хора, които с 
неверието си и порочното си сърце, са 
пренебрегнали Бога, и макар да са имали 
съприкосновение с Него, по различни 
начини, те са Го отхвърлили и с това са се 
осъдили на вечни мъки и страдания. 
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Рим. 1:22  Като се представяха за мъдри, те глупееха, 23  и 
славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на 
образ на смъртен човек, на птици; на четириноги и на 
гадини. 24  Затова, според страстите на сърцата им, Бог ги 
предаде на нечистота, защото да се обезчестят телата им 
между сами тях, - 25  те които замениха истинския Бог с 
лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на 
тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. 
Амин.  

И там в Ада, нашият богаташ без име, се 
осъзна. Той първом поиска малко вода, но 
след като му беше отказано(между другото, 
аз без да претендирам за автентичност, 
мисля, че Ада ще е именно такова място, 
където хората ще бъдат изгаряни от 
разпалени желания, които няма да им 
бъдат удовлетворявани, без да имат 
някой който да им утоли жаждата за мир, 
спокойствие, радост, почивка, любов, 
нежност, успокоение, надежда и т.н. Защо 
ли? Защото само Бог може да дари тези 
неща, а Той доброволно ще отсъства от 
това място, което ще се нарича Ад). И така 
богаташа се сети тогава, че има още 5 братя, 
които в разгулния и безверен  живот, са на 
път към това ужасно място.  

Пр. Аз преживях един миг от ада, когато 
лежах в болницата в Смолян от преплитане 
на червата. Аз изживях какво значи, да ти 
липсва почивка. Искаш да заспиш поне за 
минута, а болките те събуждат. Първия ми 
сън при упойката дойде като горещ душ след 
хипотермично охлаждане.  
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Знаете ли, аз мисля, че една от най-
големите му мъки, е била именно, че 
неговите любими хора(братята му) , не след 
дълго, ще се присъединят към него. 
Неговите близки, ще страдат идвайки на 
това ужасно място. Най-жалкото е, че 
веднъж намирайки се в Ада, човек дори да 
извика към Бога, и най-благородните молби, 
няма да бъдат изпълнени. В Ада принципи 
от рода на „търсете и ще намерите”, 
„искайте и ще ви се даде”, „хлопайте и ще ви 
се отвори”, няма да действат. Днес обаче, те 
са ефективни и работещи принципи, които 
ако не използваме, просто губим 
безвъзвратно.  

Не зная, дали точно такава ще бъде 
такава реалността на Ада, но тази история, 
така е представена, че да мислим, че душите 
от ада и душите от Рая може да имат видео и 
аудио връзка. Няма ли да е ужасно, ако цяла 
вечност ти, който си спасен, ще получаваш 
обаждания и ще виждаш и чуваш своите 
родни, любими хора да ти се обаждат от Ада 
…? 

За да избегнеш това неудобство, аз 
искам да ти кажа: днес БОГ МОЖЕ да спаси 
твоите мили хора. Днес Бог те уверява, да 
искаш, да хлопаш, да търсиш именно защото 
ТОЙ МОЖЕ. Нека да не бъдем голословни и  
обясним защо казваме това: 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 
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А)Бог е направил в миналото 

всичко нужно за да спаси твоите 

близки!- стих 29 

Лука 16:29  Но Авраам каза: Имат Мойсея и пророците; нека 
слушат тях.  

Бог е мислил за спасението на всички хора 
много отдавна. Той е дал неща, които не губят 
нито сила нито давност: 

А.1-Словото на Бога 
Исус казва на озлобените и жадните да 

отнемат живота Му Юдеи: 
Йоан 5:39  Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в 

тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват 
за Мене,  

Бог е направил така, че светът днес да има 
една книга-Библията. На страниците на тази 
прекрасна книга, Бог открива себе си на всеки 
който чете тези страници. Хиляди са взимали 
Библията, с цел да разобличат Християните, да 
докажат, че Бог не съществува, да разрушат 
вярата, а вместо това са ставали 
последователи на Бога. Там всеки търсещ, с 
правилен или неправилен мотив, може да 
намери Божия план за спасение и освещение на 
грешните човеци. Да, за да напише тази своя 
Божествена книга, Бог намира 40 писатели, от 
различно потекло и с различен житейски опит и 
в продължение на 1,600 години, вдъхновявайки 
всеки от тях по различно време и при различни 
обстоятелства, Той-Бог описва Спасителния Си 
План. Той разказва за Себе Си, за хората и за 
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взаимоотношението си с хората. Затова Яков 
казва: 
Яков 1:23  Защото ако някой бъде слушател на словото, 

а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа 
естественото си лице в огледалото; 24  понеже се огледва, 
отива си, и завчас забравя какъв бе. 25  Но който 
вникне в съвършения закон на свободата и 
постоянствува, той, като не е забравлив слушател, но 
деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.  

Кой си носи Библията? Вдигнете вашите 
Библии! Това е книгата на благовестието! 

Вие държите доказателството, че Бог е 
работил за да осигури документ в който да има 
информация и сила за спасение. Павел казва: 
Рим. 1:16  Защото не се срамувам от благовестието 

[Христово]; понеже е Божия сила за спасение на 
всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после на 
езичника. 17  Защото в него се открива правдата, която е 
от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: "Праведният 
чрез вяра ще живее".  

 
А.1- Словото на Бога 
А.2- Делото на Бога 
Някой ще ми каже: Да но Библията е на 

разположение на човеците само от около 1600 
години! Това не  е точно! Библията е такава 
каквато я познаваме ние от толкова време, но 
Писанията са от много време. Но ние освен 
Словото на Бога, можем да видим, че Бог е 
изявил Себе Си и чрез делата си. Хората както 
от миналото, така и днес( и особено днес, 
когато науката показва съвършенството на 
Божиите дела), могат да видят, че Бог обича 
хората и иска тяхното спасение. 
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а)Погледнете свидетелството на 
Сътворението 
Пс. 19:1  (По слав. 18). За първия певец. Давидов псалом. 

Небесата разказват славата Божия, И просторът 
известява делото на ръцете Му. 2  Ден на ден казва 
слово; И нощ на нощ изявява знание. 3  Без говорене, без 
думи, Без да чуе гласът им, 4  Тяхната вест е излязла по 
цялата земя, И думите им до краищата на вселената. В тях 
Той постави шатъра за слънцето,  

Свидетелство без думи, без глас. 
Свидетелство, което няма как да не виждаш, но 
може да не признаваш. Тогава пак Давид казва: 
Пса. 14:1  (По слав. 13). За първият певец. Давидов псалом. 

Безумният рече в сърцето си: Няма Бог. ...  

Ако Земята беше малка като Луната, тогава 
гравитацията и щеше да е твърде 
недостатъчна, за да задържа атмосферата 
нужна за хората. Ако пък беше по-голяма като 
Юпитер или Сатурн, тогава голямата 
гравитация , щеше да ни направи тежки и 
неподвижни. Ако бяхме, както Венера близо до 
Слънцето, щеше да е непоносимо горещо! Ако 
бяхме далеко както Марс, тогава щяхме да 
имаме сняг всеки ден, дори в най-горещите 
сезони. Знаете ли че, човек може да умре от 
жажда бидейки насред океана, …защо? Защото  
Бог е направил водата в моретата и океаните 
солена, за да не замръзва иначе на земята 
щеше да има прекомерно замръзване в зоната 
на полюсите.   

Знаете ли, че ако Земята се приближи или 
отдалечи само със нищожните 100 километра 
(разстоянието от Варна до Бургас) от Слънцето, 
живота на нея ще стане невъзможен!? 
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Знаете ли, че баланса на кислород и 
въглерод(21%-78%) във въздуха е такъв, че да 
подържа живота. Ако е различен –умираме.  

Знаете, че озоновия слой над атмосферата 
ни пази от сигурна смърт, която 
ултравиолетовите лъчи на Слънцето ще ни 
осигурят. 

Но дори и да не знаете тези неща, както 
Али от едноименния филм, можете просто да се 
запитате, как от мръсната кал излиза 
прекрасното лале и как от осмърдяната тор се 
ражда аромата на розата.  

Тогава човек трябва да се досети, че тук 
има пръст Един Ум и Интелект, стоящ над нас и 
осигуряващ всичко това защото ни обича и иска 
да ни спаси! Бог върши дела с цел да спаси и 
нас и нашите близки. Помисли си …, Бог е 
извършил всички тези неща, защото иска да 
спаси и теб, който виждаш и близкия ти който е 
сляп за тези чудеса. Но не само Творението 
изявява Божията любов и милост. 

 
б)Погледнете свидетелството на Божия 

Син-Исус Христос! Бог праща пророци, 
предупреждава и призовава към правда. Накрая 
Той изпраща Своя Син- чист и неопетнен. Свят 
и безпогрешен. Изпраща Го в този мръсен свят  
на зло и грях. Изпраща Го, за да бъде образ и 
изражение на Божието отношение към нас 
хората. 
Кoл. 1:14  В Него имаме изкуплението си, прощението на 

греховете; 15  в Него, Който е образ на невидимия 
Бог, първороден преди всяко създание;  
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 И какво ни говори живота , характера и 
отношението на Исус? Че Бог обича, дори 
враговете си. Че Бог е готов да прости всеки 
грях и да очисти от всяка неправда, всеки който 
с вяра дойде при Него и поиска прошка.   
Йоан 3:16  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: 17  Понеже Бог не е пратил 
Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен 
чрез Него.18  Който вярва в Него не е осъден; който не 
вярва е вече осъден, защото не повярвал в името на 
Единородния Божий Син.  

Можем ли да допуснем, че тази любов, тази 
жертва , това дело е валидно само за нас, а за 
невярващите ни близки, не е!? Помни винаги, че 
Бог обича тях, точно толкова, колкото и теб и 
мен.  

 
в)Но едва ли има по-силно и въздействащо 

свидетелство от свидетелството на Кръста!? 
Не, няма по велико от това свидетелство! 
Кръста е кулминацията. Кръста е Короната на 
спасението. Там на кръста стана Великата 
Размяна. Божия Син, демонстрира любов в 
действие и спасение в действие. Там Бог 
възложи нашите грехове върху Исус, а 
Исусовата правда и святост върху нас, чрез 
вярата ни в Него.  
Иса 53:5  Но Той биде наранен поради нашите 

престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На 
Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с 
Неговите рани ние се изцелихме.  

Това свидетелство блести дори 2000 
години по-късно. Само слепите не могат да го 



 10 

видят, но техните очи могат да бъдат отворени, 
затова не трябва да губим надежда за тях, още 
повече ако са наши близки, които обичаме и 
страданието на които ще бъде наше страдание.  
 2Кoр. 5:14  Защото Христовата любов ни принуждава, като 

разсъждаваме така, че, понеже един е умрял за всичките, 
то всички са умрели; 15  и че Той умря за всички, за да не 
живеят вече живите за себе си, но за Този, Който за тях е 
умрял и възкръснал.  

 
А.1- Словото на Бога 
А.2- Делото на Бога 
А.3- Волята на Бога 
Бог не само с думи показва желание за 

спасението на човеците. Той не само извърши 
дела с които демонстрира желанието Си да 
спасява човеци. Той показва воля да спасява 
човешки същества.  
2Пeт 3:9  Господ не забравя това, което е обещал, според 

както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за 
дълго време; понеже не иска да погинат някои, но 
всички да дойдат на покаяние.  

Чувате ли? Бог не иска никой да отиде в 
Ада. Той търпи, чака, хлопа, на сърцата на 
всички човеци. Той дава достатъчно шанс. Той 
има време, за да чака бавните, да моли 
опърничавите, да увещава съмняващите се, да 
убеждава невярващите, да помага на 
падналите.  

Колко бързо ние пращаме хората в Ада. Бог 
не е такъв. Един ден ние ще останем очаровани 
от това, какви хора Той е спасил в милостта и 
добротата си. Вярвайки във спасителната воля 
на Бога, ние трябва да сме насърчени да 
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искаме и търсим спасението на хората, и най-
вече на своите близки. И ако ние вярваме в тази 
Негова Воля. Ако имаме грижа за душите на 
тези които обичаме, ние трябва да очакваме 
това да стане. Да живеем с тази мисъл и 
молитва всеки ден.  

Пр. Молех се за децата си да повярват. 
Пращах ги на Християнски лагери с тази 
надежда, очаквах някой да дойде и да ги води в 
пътя на покаянието. Чаках, исках, виках, 
…Мислех, че един ден ще се върнат от лагер и 
с усмивка ще ми съобщят. Меслех, че ще 
дойдат от събиране или от среща с някой. Аз 
говорех и подтиквах с тиха надежда. Една 
сутрин синът ми се показа от спалнята си с леко 
уморен вид и вместо „Добро утро!”възкликна: 
Случи се! Снощи се молих и Бог ми прости и 
даде уверение!   

Бог иска да спаси! Вярвай и действай 
според вярата си! Той знае как и кога да го 
направи. Ти само вярвай. Това е като историята 
с дъщерята на Яир 
Mar 5:35  Докато Той още говореше, дохождат от къщата на 

началника на синагогата и казват: Дъщеря ти умря; защо 
вече затрудняваш Учителя? 36  А Исус, като дочу думата, 
която говореха, каза на началника на синагогата: Не бой 
се, само вярвай.  

Аз искам да те попитам: отписал ли си от 
списъка на възможните за спасение, твоите 
близки? Виждайки тяхното неверие, 
негативизъм. Виждайки съпротивата им спрямо 
благовестието, ти може би вече отчаян си спрял 
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да се молиш или се молиш, но не вярваш това 
да се случи.   

 
А)Бог е направил в миналото всичко нужно 

за да спаси твоите близки! 

Б)Бог прави днес всичко нужно за 

да спаси твоите близки!- стихове 29-31 

Luk 16:29  Но Авраам каза: Имат Мойсея и пророците; нека 
слушат тях. 30  А той рече: Не, отче Аврааме, но ако 
(днес)отиде при тях някой от мъртвите, ще се 
покаят. 31  И той му каза: Ако не слушат Моисея и 
пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак 
няма да се убедят.  

Много вярващи мислят, че Бог днес само 
стои и не прави нищо, защото всичко нужно за 
спасение е вече направено, остава само вярата 
и това е! Това е заблуждение, защото Бог 
работи! Той създава условия за спасение. Той 
изгражда взаимоотношения. Той днес работи:  

 
Б.1-Изобличението на Святия Дух 
Бог може да направи това което никой 

човек не може. Ние може да им натякваме, да 
ги обвиняваме, да им се сърдим, да ги молим.  

Пр. един невярващ ми каза: Сто пъти да 
съм повярвал, ако не беше вярващата ми жена. 
Защо? Защото тя толкова ми натяква, това че 
аз съм грешника, а тя е праведната, че вече не 
и обръщам внимание. 

Бог знае, кога да се доближи до сърцето на 
невярващия. Той знае как да му говори. Той 
знае как да го изобличи. Той може да стопи и 
най-коравото сърце.  Не забравяй и силно 
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разчитай на факта, че Бог може да спаси твоите 
близки. Той е пратил Своя Святи Дух, да върши 
тази работа в човешките сърца: 
Йоан 16:7  Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да 

отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде 
на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. 8  И той, когато 
дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; 9  за 
грях, защото не вярват в Мене; 10  за правда, защото 
отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; 11  а за 
съдба, защото князът на тоя свят е осъден. 

Имаш тази сила на разположение, не я 
пилей. Моли се и живей Исус с помощта на 
Святия Дух, защото Той ще ти помага в това.  

 
Б.1-Изобличението на Святия Дух 
Б.2- Промяната в живота на спасените 
Тук идваме до нещо, в което често се 

проваляме. Когато поканим Бог да управлява 
живота ни, ние започваме да се променяме. 
Промените са най-силното доказателство, че 
ние сме новородени. Тези промени при някои 
може да са драстични, но това е важно-да ги 
има. Тези промени са описани от Ап.Павел, като 
… ново творение: 
2Кoр. 5:17  За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; 

старото премина; ето, [всичко] стана ново.  

Това „ново създание” не може да остане 
скрито. Приятелите и роднините няма как да не 
видят промяната. Трябва да ви кажа, че може 
човек да изговори много неща свързани с 
покаянието и новорождението си, но нищо няма 
да има ефекта, на „новорожденската промяна”. 
Невярващите няма да се вдъхновят от вашите 
думи и убеждения, но те тихо или явно ще се 
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удивят на промяната настъпила във вас. Знай, 
БОГ ЩЕ ИСКА ДА ИЗПОЛЗВА ТАЗИ ТВОЯ 
ПРОМЯНА, ЗА ДА РАБОТИ В СЪРЦАТА НА 
ТВОИТЕ БЛИЗКИ.  Той ще я използва като 
мощен инструмент, за да прокарва път до 
техните умове и сърца.  

Проблема е когато ушите им чуват едно, а 
очите им виждат друго. Затова децата на много 
вярващи, не могат да повярват, защото те чуват 
едно, а виждат друго. Това може да е причина и 
родителите да не искат да повярват. В 
последния случай може да е и просто гордост, 
но скъпи млади човече, помни, че твоята 
промяна, може да промени дори гордите ти 
родители. 

Знай че си наблюдаван. Да си Христов, 
означава да си поставен под лупата и да бъдеш 
обект на наблюдение и коментари. Светът може 
да не те слуша, но със сигурност ще те 
наблюдава. Твоето поведение(думите ти, 
емоционалните ти изблици, гневът ти, 
поведението ти в моменти на изненада, погледа 
ти), всичко в теб, ще бъде коментирано и 
внимателно наблюдавано.  

Затова живей така, че всеки който знае, или 
може да узнае, че си Християнин, да види 
промените и те да говорят за твоята 
принадлежност към Христос, а не толкова 
устата ти.  

Пр. един от начините на Евангелизиране на 
Езическия свят, от Католическата църква, се е 
наричал „Социално евангелизиране”. При него 
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монаха отива при варварите и живее всред тях. 
Той е готов да понесе всяко страдание, защото 
омразата и злобата са били винаги първите 
реакции на хората в обществото. Монаха обаче 
е чакал момента. Кой момент? Момента на 
бедствието, на страха, на безизходицата и 
тогава Божия човек, е действал. Той е вършел 
подвизи с които обикновено е оставял хората 
удивени, замислени, засрамени и … готови да 
питат и искат да знаят повече за неговата вяра.  
Ние днес сме слаби в сферата на „Социалното 
Евангелизиране”.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Времето ме притиска да завършвам!   
Споделих с вас днес, две важни неща, които 
всеки вярващ трябва да знае и вярва в тях: 

А)Бог е направил в миналото всичко нужно 
за да спаси твоите близки!- Словото на Бога-
(Библията), Делото на Бога( Творението, Исус и 
Кръста) и Волята на Бога. 

Б)Бог прави днес всичко нужно за да спаси 
твоите близки!- Това са Изобличението на 
Святия Дух в сърцата им, и картината на 
нашата промяна след като сме приели Исус в 
живота си.  

Има още неща които трябва да споделя с 
вас, но това ще направим следващата неделя. 
Сега искам да останат тези две важни истини 
в умовете ви: 

Ако ти искаш твоите близки да повярват, 
Бог е на твоя страна. Той работи и Той може. 
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Повярвай тази истина и днес ги доведи в 
сърцето си до олтара на Бога и Го помоли: 
Отче, аз вярвам, че твоето желание и воля е 
…(името на близкия ти) да се спаси. Аз съм 
готов и искам да съдействам, това да стане 
по-скоро. Чакам те! Работи! 

 
Втората истина е, че ние трябва да си 

зададем въпроса: Какви промени виждат моите 
близки в мен откакто съм повярвал? Дали съм 
същия сприхав и избухлив характер? Дали съм 
същия сърдитко? Дали съм същия от нищо 
недоволен мърморан? Дали съм същия 
клеветник и злословещ? Дали съм същия, който 
като се ядоса забравя кой е и от устата ми се 
излива помия срещу онзи който си е позволил 
да ме предизвика? Ако е така! Тогава трябва да 
дойдеш при олтара и да изповядаш тези си 
слабости , като смирено помолиш Бог: 

Боже аз зная, че Ти Можеш!!! Затова 
идвам при Теб и смирено прося: Освободи ме и 
промени ме! Аз не искам да съм препъни-камък 
за близките си.  

АМИН! 
 
 
 
 
 
 
 


