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1. УВОД- 

Темата е за спасението на нашите 
роднини, мили хора, които обичаме и сме 
готови на тази Земя, да направим всичко за 
тях. Да, тук ние сме готови на всичко за тях, 
но често оставяме темата за тяхното 
спасение на заден план. Защо? Искаме да са 
уредени, искаме да им осигурим най-
доброто образование, искаме да им оставим 
имоти, пари, удобства, а въпроса за 
вечността, го оставяме незасегнат. Не ги 
безпокоим с въпроси за Бог, вечност, 
спасение. Защо? 

Единствения отговор който ми идва на 
ум е: Защото самите ние не взимаме на 
сериозно Вечността и Духовните неща!   

Миналата неделя започнахме да мислим 
по този въпрос. Аз трябваше да бъде кратък, 
поради стечение на обстоятелствата. Искам 
да ви кажа, че темата ме вълнува живо и аз 
съм на мнение, че ако ти си спасен, ако аз 
съм спасен, не можем сериозно да 
евангелизираме света, ако не сме 
евангелизирали домът и близките си. Но за 
да евангелизираме домът си, от нас се 
изисква вяра,сериозност, ентусиазъм и 
внимание за да реагираме на Божиите 
действия. 

Видяхме, че Исус в притчата за Богаташа 
и бедния Лазар, иска да ни каже, че 
нехайството относно спасението на най-
близките ни хора, няма да ни се размине 
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безпроблемно. Дано греша, но може дори 
във Вечността, това нехайство да ни отнема 
мира, ако по някакъв начин ние имаме 
картината на страдание на близките си хора. 
Щом Библията на няколко места ни 
предупреждава за тази наша отговорност, 
тогава ние не трябва да спим на 
успокоението:  

-Той Бог ще ги спаси, ако иска!  
Или 
-Важно е това, но сега не е време! 
Словото не ни дава основание да 

мислим, че Бог не иска да спаси скъпите ни 
хора! Факта, че Бог ги е дал да живеят в 
нашите семейства, да са част от нашето 
обкръжение, означава, че Той им е осигурил 
„среда за спасение”- и това сме НИЕ.  

Това което видяхме миналата неделя 
беше, че още от дълбока древност, Бог е 
работил за да ги спаси. Той е осигурил: 

1- Словото на Бога, което днес е 

окомплектовано и пълно със информация 
достатъчна за да достигнем до истината и до 
спасението. Нека си припомним думите на 
Ап.Павел : 
Рим. 10:14  Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са 
повярвали? И как ще повярват в Този за Когото не са 
чули? А как ще чуят без проповедник? 15  И как ще 
проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: - "Колко 
са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!"  

Те няма как да повярват, ако не са чули, 
и няма как да чуят, без проповедник! Кой е 
техния проповедник? Ти и аз. Ние спасените 
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и вече повярвали в Исус. Словото на Бога 
ще дойде до тях, чрез нашата проповед, 
нашето свидетелство. Аз не казвам, че това 
Слово ще ги промени утре. Да ще е нужно 
време, но за да стане това, ние трябва да 
имаме тази цел винаги като приоритет, и да 
не спираме, и да не се отказваме от това да 
търсим и чакаме тяхното спасение.  

2- Делото на Бога. Това е второто, 

което Бог е извършил преди много време и 
продължава да върши и до днес.  

 Вижте Чудото на Творението. Това 
чудо може да се види навсякъде. Ние 
казахме, че да изключиш Бога от Творението 
е равно на безумство. Атеизма е най-
глупавата, най-безсмислената позиция, 
която човека може да заеме в този свят.  

 Вижте чудото на Божия Син-Исус 
Христос. Образа на Невидимия Бог, дошъл 
всред нас. Обещан,  предсказан, пратен. 
Пратен за да покаже на целия свят, 
възвишеното ниво на Божията любов и 
грижа за човешката раса.  

 Вижте чудото на Кръста. Великата 
Размяна. Бог приема безрезервно всеки 
който от сърце повярва в Сина Му-неговата 
кръстна смърт и физическо Възкресение в 
одухотворено 
възкресенско/вечно/безсмърно тяло. Аз 
идвам и Му предавам всичките си грехове, 
отричам се от тях и не искам да ги върша 
повече, а Той ми придава Своята Правда,  
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3- Волята на Бога, е третото което 

Бог дава от Себе Си, като израз на 
загриженост спрямо грешните човеци. 
Словото ни казва, че Бог няма желание 
никой да погине, но ВСИЧКИ да се спасят. 
Това означава, че Той няма да вкара насила 
в Ада нито една човешка душа. Всеки който 
е там, ще е направил доброволно своя 
избор. 
    

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

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 

Лук. 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! Те мислят, че Бог е навлязъл в Своята 
САБАТ и се излежава, а други работят за Него.  
Това е заблуждение, защото Бог работи! Той 
създава условия за спасение. Той изгражда 
взаимоотношения. Той и днес работи:  

 
Б.1-Изобличението на Святия Дух 
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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 досажда с 
натякванията си за това че аз съм грешник, че 
ще горя в ада, а тя е праведната. Вече не искам 
да чувам нищо за Бог и вяра. 

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 
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. Ти често си мислиш, че с твоя 
настоятелен характер, както са те слушали и 
следвали до сега, така ще е и с вярата. Лъжеш 
се. 

Пр.Познавам много духовен човек. Той 
обичаше Словото  и живееше с него денем и 
нощем. Той има син. Добро и послушно момче. 
С баща си изучаваха Библията, така, че 
младежа я знаеше почти наизуст. И когато 
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бащата очакваше сина му да тръгне в неговите 
стъпки, сина тръгна в своя си път, различен от 
този на бащата. Къде сбърка бащата? Никъде 
вероятно, но може и да е разчитал твърде 
много на своето влияние върху детето си и по-
малко на Святия Дух.  

Живей свято, учи децата си на любов към 
Бога, говори им за вярата си от рано. Моли се 
за тях и разчитай на Святия Дух да ги обърне 
към Бога.  

Пр. една наша сестра, която е вече в 
слава с Бога. Докато беше жива тя често 
споменаваше внука си и казваше, че се моли за 
него. Аз вярвам, че тя му е говорила за вярата 
си и за Бога, защото малко след нейната 
смърт, той подбуждан от Святия Дух дойде и 
остава в църква. 

Пр.Миналата седмица имах интересна 
среща. Спомняте си брат Марин! Той често 
ни разказваше, как е говорил с децата си за 
Бога и вярата. Той не криеше, че като баща 
винаги ги представя (както Йов), пред Бога и 
всеки ден се моли за тяхното спасение. Те 
казвали че са Православно вярващи и не са 
били доволни от това, че виждат баща си да 
ходи на Евангелска църква. Миналата 
седмица, в църква дойде неговата дъщеря. 
Тези дни стават две години от неговата 
смърт и тя сподели, че НЕЩО я карало да 
дойде тук и да иска да спомене баща си сред 
нас. Нека Бог благослови децата и внуците на 
брат Марин и макар и след смъртта му, да 
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видим отговор на молитвите му. След служба 
всички сте канени на малка почерпка в негова 
чест, подготвена от дъщерята на брат 
Марин.  

От нас се иска с усърдие да поставяме 
децата и роднините си в молитва пред Бога, а 
Той действайки чрез Святия Си Дух, ще ги води 
към Себе Си.  

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 най-важното е 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.  

Тези промени са описани и от Исус, като … 
„плодове”: 
Maт 7:16  От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се 

грозде от тръни, или смокини от репеи? 17  Също така, 
всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво 
дава лоши плодове. 18  Не може добро дърво да дава 
лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове. 19  
Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се 
хвърля в огън. 20  И тъй, от плодовете им ще ги 
познаете.  

 
Това „ново създание” и тези „плодове” не 

могат да останат скрити. Приятелите и 
роднините няма как да не видят промяната. Ако 
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не я виждат, тя не е настъпила. 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 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.  

Сега искам младите семейства да слушат 
внимателно. Има проблем, когато ушите ти 
чуват едно, а очите ти виждат друго. Затова 
децата на много вярващи, не могат да повярват, 
защото те чуват едно, а виждат друго. Много е 
объркващо за децата, когато вярващите им 
родители, говорят, че обичат Бога и вярват в 
Исус и ги водят на църква, където стоят с 
часове. След това в къщи често говорят лоши 
неща за някои от вярващите или за църквата 
като цяло. Това е голяма въпросителна за тях. 
Защо мама и тате, не харесват едни 
хора(наречени вярващи) и едно място(наречено 
Църква), а в същото време постоянно ходят 
там,  а и мен ме карат да ходя там. Това което 
става след време, е децата правят това което 
смятат, че е нормално. Когато не харесваш 
едни хора и едно място, ти спираш да ходиш 
там и да се срещаш с тях. 
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Приказките за вяра имат стойност, само 
тогава, когато са покрити от дела на вяра. 
Живей вярата си и това ще е много по-силно 
свидетелство,  от хиляди теории изговорени от 
устата ти.   

Мили братя и сестри. Знайте, че сме 
внимателно наблюдавани. 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 оценявано.  

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

Пр. един от начините на Евангелизиране 
на Езическия свят, от Католическата църква, 
е бил „Социално евангелизиране”. При него 
монаха отива при варварите и живее всред 
тях. Той не говори много. Но той е готов да 
понесе всяко страдание, защото омразата и 
злобата са били винаги първите реакции на 
хората в обществото. В тези моменти на 
първична реакция на обществото, мнозина от 
тези герои на вярата са ставали жертва и с 
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живота си за приготвяли прав път за 
следващите посланици на вярата. Монаха 
живее в това общество, работи повече от 
другите. Той се ангажира не със заплата, а 
със сили, дарби, време и помощ. Винаги 
доволни и смирени. Виждайки себе си като 
посланник на Божието царство, той знае и 
разчита на Божието съдействие. Той чака 
това съдействие. Това съдействие идва под 
формата на събитие. Какво събитие? Може 
да е природно бедствие. Може да е епидемия! 
Може да е война! Става въпрос за време, в 
което се очаква хората да се обединят за да 
оцелеят. Тогава е момента на нашия монах. 
Момент на страх, на безизходица, на ужас 
дори. Тогава  Божият 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, защото виждат че зад тези 
дела стои силна вяра. И тогава настъпва 
„аха” момента за хората около него. Тогава 
идва победата за царството.   

Ние днес сме слаби в сферата на 
„социалното Евангелизиране”. Идваме на 
църква и сме добри, послушни, внимателни, но 
връщаме се в къщи и … там се променяме 
отново. Реверсия, връщане към дивото, към 
първичното, към света. Бързо прескачаме от 
плодове на вяра, към плодове на грях и си ги 
ползваме според интереса.  
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Пр. Един мъж повярвал, но жена му била 
невярваща. В къщи той се променил много, но 
и жена му се променила. Той станал кротък, 
смирен, молел се често и четял Словото, но 
жена му започнала да буйства и да му се 
подиграва за промяната. Когато той се 
молел, тя го удряла по главата и хулела 
вярата му. Веднъж го чула да се моли: Боже, 
моля те, дай ми само един час отпуска от 
вярата ми!? 

Много вярващи, в църква са едни, а след 
това се ползват от 6 дни отпуск в Християнско 
поведение.   

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Времето ме притиска да завършвам!   
Споделих с вас до тук, 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 Действието 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: 
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Ако ти искаш твоите близки да повярват…?!  
Бог е на твоя страна. Той е работил и 
продължава да работи и Той може. 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 ти 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 спънка за 
близките с, в пътя им към Теб!  

Бог работи усърдно за спасението на 
твоите близки. Не Го оставяй сам. Помогни Му. 
Чрез своята молитва, чрез твоята вяра и чрез 
твоя живот. 

Яир беше един баща, който дойде при Исус 
за да иска помощ за детето си. На път за домът 
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му, дойде вест, че детето е умряло. Но Яир чу 
едни думи, които му дадоха надежда: 

 Не бой се, само вярвай. 
И видя детето си живо отново.  
Постави близките си пред Божия олтар и не 

се бой, а само вярвай. Той може да им даде 
живот. 

АМИН! 
 

 
 


