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1. УВОД- 

Въпросите които Рождество повдига в 

човешкия ум са много. Ние можем цял ден да 
стоим и да си задаваме въпрос след въпрос: 

Ане. Попитали петгодишен: Какви подаръци са 
донесли мъдреците на Исус? 
Злато, ливан и смирна! Това подаръци ли са? 
Просто го съжалявам! 
Защо като бебе? 
Защо в ясла? 
Защо в обор? 
Защо във Витлеем? 
Или 
Защо на 25 декември? 
Защо подаръци? 
Защо елха? 
Защо? Защо? 
Не важно колко са въпросите, а кои са важните? 
На кои да спрем вниманието си? Кои ще са ни 
полезни? 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Затова днес искам да повдигна и последния 
от серията Въпроси на Рождество: 

(СЛ 2) Защо да се доверя на Христос? 

Ние не можем да търсим отговора на този 
въпрос в науката, защото тя ще ни води към 
материалните вещи и закони. Не можем да се 
обърнем към мъдреците от историята ни, 
защото те търсят принципи и взаимоотношения 
и често говорят отвлечено. 
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Тогава къде да търсим отговора? Само 
библията може да ни насочи. Отваряме я и там 
четем: 
(СЛ 3) Лука 19:10  Понеже Човешкият Син 
дойде да потърси и да спаси погиналото.   

Какво искаш да ни кажеш Лука? 
И Лука ще ни отговори:  
Няколко неща искам да ви кажа! 

(СЛ 4)А) Първо Това е най-значимия 

исторически факт 

Първо, това е най-значимия 

исторически факт, че „Човешкия син 

дойде!“  

Бог дойде сред нас 
Височайш гост от небето. Само така човека 

загледан в материалните и временни неща, би 
могъл да обърне поглед нагоре. Само така 
слепите за духовния свят хора, биха могли да 

прогледат и да видят невидимото, чрез вяра. 
Да, за нас няма друг начин да прозрем 

оттатък нашия материален свят, наша крайна 
вселена и да видим какво представлява 
духовния свят и безкрайността.  

Само Един който идва от там може да ни 
разкрие една недостижима иначе за нас истина. 

Но, защо ми е нужно това откровение, ме 
питаш ти?  

Защото ние идваме от духовия свят, за него 
живеем и се подготвяме за да се върнем в него. 
Само че как ще се върнем в него, не е без 
значение. Ние сега и тук трябва да се 
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подготвим. Земния живот е големия шанс за 
всяка човешка душа да се подготви за новия 
духовен свят! И ако се подготвим, ще бъдем 
готови и ще се радваме, на това което предстои 
да ни се разкрие в цялата си прелест и величие. 
Ако не сме готови, тогава ще останем жестоко 
разочаровани и страдащи поради пропуснатите 
време и възможности. Поради греха в който и 
заради сме предпочели да живеем. Колко 
глупаво?! 

Затова аз избрах да се доверявам на Исус. 
Защото Той явно знае за вечността, за Бога и за 
нас и чрез думите и делата си ни показва, че 
знае от къде идва и на къде ни води.  
(СЛ 5) Йоан 10:9  Аз съм вратата; през Мене ако влезе 
някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще 
намира.  10:10  Крадецът влиза само да открадне, да заколи и 
да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат 
изобилно.  

 Историческия факт на идването на 
Човешкия Син! Това е чудото на чудесата. Той 
не дойде заради себе си, а заради мен! Това 
показва живота Му! И затова аз искам да Му 
доверя Настоящето и Бъдещето си на тази земя 
и във Вечността.  

 

(СЛ 6) Б)Второ Той отговаря на най-

голямата нужда на хората  

„Дойде да търси и спаси“ 

Не дойде за да се възползва от хората! Не 
за да им демонстрира силата и 
превъзходството си  над тях(както в Гръцката 
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митология)! Не за да ги наказва за неверието и 
престъпленията им! Не за да ги учи на водят 
войни! Не да им дава мистериозни 
познания(както при шаманите)! НЕ! 

Това е наистина духовна мисия. Да „търси“ и 
„спаси“. Исус дойде за да търси някого. Исус 
самия илюстрира своята мисия чрез притчата 
да изгубената монета (Лука 15). Жена която 
изгубва една от ценните си монети. Тя пали 
светило, изчиства къщата и търси монетата. 
Или оприличава Себе Си на овчар, който е 
изгубил една овца и оставя другите и отива да 
търси изгубената.  
(СЛ 7) Когато беше на земята, Исус намираше 
онези които търсеше- грешниците. Намираше ги 
в клоните на дърветата(както Закхей), 
намираше ги при Якововия кладенец(както 
Самарянаката) и ги водеше към спасение. Той 
търсеше и намери ценните рибари, ревностния 
си враг Павел, бирника Матей, богати и бедни, 
пияници и проститутки, болни, плахи и обзети от 
демони. Исус търсеше човека, но не както 
Диоген с фенер посред бял ден и по 
препълнените с хора улици на Атина! Исус 
търсеше човека и където намери търсещи 
истината и нуждаещи се от Божия милост, Той 
ги призоваваше. Имаше богати които го 
последваха, а за други се видя тежко да се 
отрекат от материалните си облаги и 
предпочетоха да останат търсени вместо 

намерени.  
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Никога човек не може да разбере тази 
истина, докато не усети нуждата от Спасител, 
от Истина, от Цел в живота. Докато не разбере 
безсмислието на временното и не усети 
нуждата от духовност. Духовността е заложена 
в сърцето на всеки, но тя стои там като 
незапълнена празнота, която нищо материално, 
а само Бог, чрез искрена вяра в Исус може да 
запълни.  

Усещаш ли нужда да бъдеш намерен? 
Разбираш ли, че трябва да бъдеш спасен?  
Намерен ли си от Исус?  
Ако изобщо искаш да бъдеш намерен, Той 

ще намери начин да те открие и спаси. 
Познавам много такива хора! Потърси Го от 
сърце и дори да не Го познаваш, още сега 
можеш да обърнеш поглед нагоре и да кажеш: 

Исусе, ако Ти настина си Търсещия 
Спасител, моля Те намери и моята объркана и 
нуждаеща се от Спасител душа!  

Ако ти се помолиш с тази молитва, очаквай 
скоро да се случи нещо в живота ти- среща, 
сън, събитие- което да те води директно при 
Исус.  

(СЛ 8) В) Трето, Това е най-точното 

описание на човешката реалност 

Трето, „Да спаси погиналото“ 
Това е най-точното описание на човешката 

реалност. В действителност тази дума 
„погиналото“ може да се преведи от оригинала 
по различен начин- унищоженото, изгубеното, 
дори мъртвото.  
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Отворете весниците, гледайте и слушайте 
медиите и мислете върху реалността в която 
живеем. Хората днес мислят че знаят на къде 
вървят. Мислят че разбират какво искат. 
Твърдят че разбират по-добре от Бог, какво е  
морал и етика. Борят се и обявяват 
Християнството за политически некоректно и в 
същото време виждаме, че вървенето напред 
без Бог е лутане на слепи, но горди хора, които 
хем не знаят къде отиват, хем искат да водят. 
Хората без Бога са изгубени и погинали.  

Исая 700 години преди Христос пише: 
(СЛ 9) Исая 53:6  Всички ние се заблудихме както 

овце, Отбихме се всеки от своя път; И Господ възложи на 
Него беззаконието на всички ни.  

Колко още хилядолетия и колко още 
глобални грешки ще трябва да допусне 
безбожното човечество, преди да му просветне, 
че без Бога е изгубено. Без Бога е погинало. Че 
има нужда от Спасител.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Вижте, истината е че Бог направи всичко от 
Себе Си, за нас. Въпроса сега е: Какво ние ще 
направим?  

Да търсим друг по-нов и модерен Бог? Няма 
нужда, защото още не сме открили Библейския 
достатъчно. Цяла вечност да изследваш Бога от 
Библията, няма да ти стигне за да Го разбереш. 

Да Го загърбим и изоставим, защото 
Християнството е старо и вече ни е омръзнало? 
Това е голямата заблуда на съвремието. Аз съм 
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убеден, че не сме далеко от деня, когато светът 
ще му се наложи да се връща към вярата, но по 
трудния начин. Не го ли усещаме всички някъде 
дълбоко в душите си това? 

Ако отхвърляме Бога, поради грешките на 
Църквата-това е глупаво, защото в Исус 
виждаме съвършенството на Бога. Църквата 
греши, защото е изградена от грешни хора. Бог 
обаче не се променя и продължава да търси и 
спасява.  

Какво правим ние?  
(СЛ 10) Бог е направил всичко! Нашата 

отговорност е голяма. Ако мислиш, че нямаш 
отговорност за пасивното ти отношение към 
Бога, грешиш. Грешиш, защото живееш в 
Християнска държава, която се нарича 
Християнска, но отдавна се е отрекла от вярата 
и вече се води светска. Християнството няма 
място в образованието, нито в 
здравеопазването, нито в правосъдието, нито в 
законотворството. То е заключено във 
храмовете. Христос обаче може да е отхвърлен, 
но не е умрял. Той е жив и работи в живота на 
онези които не са спрели да Го почитат и да Му 
служат. Той е жив и се изявява на тези които 
искат да са Му верни в този свят на 
материализъм и гонене на разкош и 
удоволствия.  
(СЛ 11) Ако в този материален свят, изберем, 
да не се доверяваме на Исус, нашето 

осъждение е голямо, защото не е като да не 
знаем нищо за Него. Рождество Христово е 
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достатъчна причина да се замислим за Него и 
онова което Бог е направил за нас чрез Него.  
(СЛ 12) Ако обаче изберем да Го поканим и да 
Му се доверим за цял живот, тогава нашето 
Спасение е голямо! Исус има за мен и теб 
много неща, които да ни открива и учудва в този 
живот. В този живот, ако Му се довериш, Той ще 
бъде с теб всеки ден. Той няма почивни дни. 
Можеш всичко да Му кажеш. Можеш да 
разчиташ напълно на Него. Това го зная от 
личен опит. Всеки който Му се е доверил, може 
да каже същото!  

Ако се довериш на парите, те са като пясък 
между пръстите ти! 

Ако се довериш на хората, може дълго да 
бъдеш разочарован преди да намериш верен 
приятел, а и какво ти гарантира, че е верен! 

Ако се довериш на институция, няма по-
нестабилно нещо от тях днес! 

(СЛ 13)Довери се на Исус, и провери сам! 
Довери Му всичко и Го тествай дали работи! Аз 
съм го направил още като тинейджър и до днес 
мога да те уверя, че не съм бил подведен. На 
себе си нямам толкова доверие колкото на 
Исус! Опитай го приятелю!  


