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1. УВОД- 

 Йоан- онзи който беше толкова близо до 
Исус. Онзи за който Исус беше като по-
големия брат. За когото Исус беше модел за 
подражание и който може би най-ясно 
схвана есенцията на Христовото учение- 
ЛЮБОВТА. Йоан- който се облягаше на Исус 
с пълно доверие и до толкова беше предан 
на Исус, че единствен от учениците се 
престраши да върви плътно до Него, когато 
Исус страдаше, чак до кръста. Тези картини 
на Христовите страдания и смърт, вероятно 
са придружавали Йоан до последния му дъх.  
Този същия Йоан декларира нещо, което 
съвременния свят, вече не счита за важно. 
Той казва:  
„И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец 
прати Своя Син, да бъде Спасител на света.“ 

1 Послание на Йоан 4:14 
Йоан видя възкръсналия Христос и вярата 
му в Христос като Спасител стана 
непоколебима. Толкова непоколебима, че 
той пожертва останалата част от живота си 
на мисията да разнася вестта за Пратения от 
Отец, Спасител на света.  
 
Днес обаче, светът все повече се 
отдалечава от тази истина. Днес Църквата 
абдикира от Великата Повеля на Христос: 
 Maт. 28:19  Идете, прочее, научете всичките народи, и 

кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух,  
28:20  като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; 
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и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на 
века. [Амин].  

Днес все повече хора се питат: 
Имаме ли нужда от Месия? Имаме ли нужда 
от Спасител? 
 
Йоан твърди, че Отец ни прати Спасител. 
Значи Бог преценява, че хората имат нужда 
от Спасител. Това означава, че човечеството 
през: 
- каквото и да минаваме- успехи или 
крахове, 
-каквито и да ставаме- образовани, можещи, 
умни или неуки, не можещи, прости 
-каквото и да постигаме- микро и макро 
постижения или живеем първично 
Независимо дали сме на върха на 
постиженията или живеем първобитно, ние 
имаме нужда от Спасител. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

А) СЪВРЕМЕННИЯ АТРАКТИВЕН 

РЕАЛЕН СВЯТ: 

Съвременния свят изглежда добър за 
живеене(поне за някои). Виждаме че 
исторически Християнството успя да води чрез 
Християнските нации, човечеството към една 
стройна система на живот, обслужване, 
комуникации, грижа, демократичност, зачитане 
на правата на човека. Система която раздели 
света на развити, развиващи се и трети свят. 
Развитите страни станаха водещи защото 
заедно с грижата за отделния човек , 
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развитието на технологиите им даде 
милитаристична мощ, чрез която да подчинят 
чрез страх, военна намеса или пари голяма част 
от света. Сега тази развита част от света става 
все по-атрактивна и миграционна вълна започва 
да я залива.  

Но какъв в действителност е този 
атрактивен развит свят днес! Този свят 
изграден върху Християнски принципи и етика, 
днес изхвърля Християнството като ненужно и 
виждаме резултатите идват: 
(СЛ 4) 1) Динамичен свят-(но с недостиг на 
време) 
Ние го наричаме ДИНАМИЧЕН, защото всичко в 
него става много бързо. Обслужването може да 
се извършва през интернет. Поръчваш като 
седиш пред компютъра в къщи и след половин 
час ти го носят до вратата. Пращаш писмо и то 
отива при получателя си за секунди като 
натиснеш един клавиш на компютъра си. 
Говориш с близки намиращи се от другата 
страна на Земния глобус, сякаш са в другата 
стая. Взимаш самолета и след три часа си в 
Лондон. Превозните средства стават все по-
бързи и най-бързите са най-търсени.  
И все пак, колкото и динамичен и бърз да е 
живота, на нас все не ни достига време. Дните 
ни са все по-къси и времето все по-
недостатъчно. И сякаш бавно, но си 
признаваме, че времето не ни стига за важните 
и добри неща, като го пропиляваме за 
безсмислени и безполезни неща. 
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(СЛ 5) 2) Сигурен свят-(но не спокоен) 
Наричаме светът в който живеем СИГУРЕН, 
защото сме защитени от въоръжени 
охранители, от секретни брави, от сложни 
кодове, от чипове.  
Въпреки това, никога не можем да кажем, че 
сме спокойни. Все някой ще ни влезне в 
жилището и даже да не открадне нещо скъпо, 
ще ни кара да се чувстваме омърсени и 
погнусени. Може да ни хакнат компютъра, 
кредитната карта или да ни опразнят сметката 
за секунди. Сигурен, но адски неспокоен свят. 
(СЛ 6) 3) Задоволен свят- (но не 
удовлетворяващ)  
Махад Маганди казва: Има достатъчно в 
света за човешките нужди, но не и за 
човешката ненаситност! 
Наричаме живота си ЗАДОВОЛЕН, защото 
можем да имаме всичко което би ни потрябвало 
в каквато и форма и количество да го поискаме. 
Ако имаме пари можем да имаме всичко. То е в 
магазина и ако не е там, можем да го намерим в 
интернет и да го придобием. Можем да имаме 
всичко, но никога не сме доволни, защото в 
момента в който го имаш, очите ти виждат нещо 
което много ти се иска да придобиеш и отново 
не си доволен. Задоволени, но никога 
удовлетворени.  
(СЛ 7) 4)Глобален свят-(но все по-объркващ) 

Наричаме го ГЛОБАЛЕН. Защото можем да 
отидем където си искаме, защото можем да 
общуваме с когото си искаме. Знаете ли че 
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има вече малки машинки, които като кажеш 
нещо на български, машинката го казва, ако 
искаш на китайски или на корейски или 
суахили. Можем да разговаряме с всеки и 
всякъде. Можем да работим, да живеем, да 
пътуваме, да бъдем навсякъде, където 
поискаме.  

Но отиваме, срещаме други хора, култури, 
нрави, религии, но оставаме объркани и 
конфузни, защото не сме настроени за такъв 
живот. Глобален, но объркващ е нашия свят. 
(СЛ 8) 5) Толерантен свят- (но изгубил вяра) 

Живеем в ТОЛЕРАНТЕН свят, в който хората 
все повече се приемат, със своите разлики 
на култура, на раса, на социален статус, но в 
действителност забелязваме, че дълбоко в 
сърцата си, малцинствата искат повече 
права, а мнозинствата се опитват да 
потискат и напрежението е там. Свят на 
толерантност, но в недоверие.  

 
Защо светът сякаш иска да направи крачки към 

доброто, истината и правдата, но все нещо 
не му се отдава това? Хиляди години 
безуспешни опити. Хиляди томове на 
човешка мъдрост и умозаключения. 
Различни философии и модели на 
управление, което да доведе до равенство, 
справедливост, добродетелност. Уви! Все 
нещо не достига. До кога? Колко хиляди 
години ще са нужни докато човечеството 
достигне до Истината, Любовта, и другите 
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добродетели? Ще може ли човека да 
постигне съвършенство и зрялост  на 
развитие? 

Апостол Павел отговаря така: 
(СЛ 9) Римл. 1:20  Понеже от създанието на това, което е 

невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, 
се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, 
човеците остават без извинение. 1:21  Защото, като 
познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му 
благодариха; но извратиха се чрез своите 
мъдрувания, и несмисленото им сърце се 
помрачи. 1:22  Като се представяха за мъдри, те 
глупееха, 1:23  и славата на нетленния Бог размениха 
срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици; на 
четириноги и на гадини. 1:24  Затова, според страстите на 
сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, защото да се 
обезчестят телата им между сами тях, - 1:25  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.  

Човека е обречен да робува на греха в себе си. 
Колкото и да расте познанието , колкото и да 
напредва науката, колкото и да се 
усъвършенства философската мисъл, 
колкото  и атрактивен да става света, греха 
ще спъва, пречи и помрачава погледа на 
човеците, за да не могат истински да 
помъдреят и да достигнат до Истината в 
нейния кристален вид.  

 

(СЛ 10) Б) ИМАМЕ НУЖДА ОТ 

СПАСИТЕЛ! КОЙ СПАСИТЕЛ? 

За да има истински прогрес и човечеството да 
достигне своята зрялост, хората трябва да 
признаят че имат нужда от Спасител. Да, за 
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ролята на спасител претендират много 
кандидати днес. На повечето от хората това 
не пречи. Те обичат да вкусят от всичко днес. 
Те обичат да вземат малка хапка, да я 
сложат в устата и да отсъдят – харесва ми; 
не ми харесва. И ако им харесва да ядат до 
насита, докато им втръсне. Днес разглезения 
и освободен от задръжки, авторитети и 
забрани човек, предпочита да опита от 
всичко. Други предпочитат да не се грижат за 
душата и безсмъртието. Други искат да се 
наслаждават и на живота и на вярата, затова 
нямат претенции каква вяра ще е, само да му 
осигурява свобода да греши. В този букет от 
религии, вяри, убеждения, философии, човек 
може лесно да се изгуби. Кой път да поема? 
Важния въпрос тук, не е „кой път“, а „къде е 
Истината?“ Коя е Истината? Истината е Бог?  

Имаме нужда от Спасител! Кой е Спасителя? 
Онзи който ти разкрива Истината! Но те 
всички твърдят, че казват истина? Няма 
учител, пророк, равин, мъдрец, който да 
твърди, че говори лъжа! 

Пр.Християнин и Мюсулманин спорят в 
отворен дебат, коя религия е права. 
Дебата продължава дълго и накрая 
Мюсулманина решава да приключи и 
изважда последния си коз: Исляма е 
правилната религия, защото е по-нова и по-
съвременна от Християнството. Ако имаш 
една нова и една стара кола, коя ще 
предпочетеш-старата или новата? 
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Християнина се усмихнал и казал: 
работещата ще предпочета. 

Кой е Спасителя, който ние трябва да изберем 
от палитрата спасители. Светът е голям 
пазар на чийто сергии се предлагат религии 
за всеки вкус и предпочитание. Повечето от 
религиите нямат нищо против да бъдат в 
общия куп и да бъдат третирани като 
възможна алтернатива между другите. Всред 
тези различни спасители, Един стои 
настрана и отказва да бъде част от многото. 
Името Му е Христос!  Той отказва да бъде 
„алтернатива“ и твърди, че е Единствен 
възможен път към небето. 

(СЛ 11) Йоан 14:6  Исус му казва: Аз съм пътят, и 
истината, и животът; никой не дохожда при Отца, 
освен чрез Мене.  14:7  Ако бяхте познали Мене, бихте 
познали и Моя Отец; отсега Го познавате и сте Го видели.  

 Исус заема мястото на Спасител на хората и не 
иска да го споделя с други хора или 
същества, с претенция да са божества или 
спасители. Христос има претенции за 
уникалност и неповторимост.  

Заслужава ли си ние да обърнем внимание на 
тези Негови претенции? Разбира се! 

Ние можем философски и скептично да се 
заровим в спорове и доказателства, за това 
дали Исус е Спасителя, но сам Той ни 
предлага уникално доказателство: 

Пр. Попитали един Африкански Християнин: 
Защо между толкова многото африкански 
божества и гурута, избра да вярваш в Исус 
Христос?  
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Неговия отговор бил: Ако вървиш по един път 
и той те отведе до кръстовище, от което 
се разделя на много пътища, как можеш да 
избереш правилния път? Като питаш онези 
които водят по тези пътища. Огледах се и 
потърсих водачите, а те всички бяха 
мъртви освен Един! Много е лесно тогава 
да се ориентираш кого да следваш. 
Естествено живия!   

И виждаме как сам Бог ни ориентира към 
правилния Спасител. Исус Христос е 
правилния, защото е живия Спасител.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Светът около нас е пълен със 
претенденти да бъдат спасители на 
личността или на света. Филмите ни 
въвеждат чрез фантастиката в нови 
образи на спасители. Целта е 
обикновенния човек да се обърка, за да 
може да очаква спасител в какъвто и да 
е образ и под каквато и да е форма.  

Така Сатана подготвя и своята кандидатура 
за поста на спасителя. 
Ние Християните сме призовани: 
1Пет. 5:8  Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, 

като ревящ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.  5:9  
Съпротивете му се, стоейки твърдо във вярата, като 
знаете, че същите страдания се понасят от братята ви в 
света.  5:10  А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал 
в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви 
усъвършенства, утвърди, укрепи [и направи 
непоколебими], след като пострадате малко.  
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Ние имаме задача днес и сега. Да останем 
трезвени и да не допускаме  удоволствията 
и забавленията, които светът и сатана 
щедро предлагат да ни накара да не мислим, 
а да приемаме всичко безкритично.  
 
Ние имаме непоклатимо знание!  
„Има Изкупетел, Божия единствен Син, 
Агнец Божии и Месия, Той е святия Един 
Той е мой Спасител, скъпоценен дар,  
Агнец Божии и Месия, чуден Изкупител Цар“ 
Така казва една от нашите песни , а припева 
казва: 
„Татко с благодарност, за Твоя Син ще пеем,  
За Духът Ти в нас изпратен, за да ни 
новороди“ 
Нашия Спасител е жив и всеки от нас може 
да Го докаже с промяната която Той 
извършва в живота ти.  
 
Можеш ли да свидетелстваш същото и ти. 
Усетил ли си Неговата обновяваща сила, 
въздействие, намеса, помощ, корекция, 
изцеление. Имаш ли уверението, че Неговата 
жертва има стойност и за теб?  
Нашият Спасител, не е избран от сергията за 
спасители. Той Сам е докоснал моето сърце 
и ме е поканил, като е стоплил сърцето ми с 
огромната си любов и когато аз съм отишъл 
смирено при Него за да поискам прошка за 
многото си грехове, Той ми е открил, че е 
умрял и възкръснал и за мен. Това е 
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оживяваща вяра. Вяра – достатъчна енергия 
за да ме изведе от ежедневието в небесна 
орбита  и аз да поема курс към Божието 
царство.  
 
Аз ще кажа: Христос Възкресе!  
Ако без капка съмнение можеш да 
отговориш : Наистина Възкресе!  
Ти познаваш Спасителя Христос- истинския, 
единствения, незаменимия, първия и 
последния, твоя личен Спасител на твоята 
безценна душа. Радвай се! Ликувай! Кажи и 
на други. Това е повече от печалба на 
милиони! Това е повече от съкровищата на 
целия свят. Това е Вечност! Амин  


