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Най-скъпоценният 

подарък. 

Повечето хора знаят строфата: “Бог е любов”  
(1 Посл. на Иоан  4:8) и се опитват да Го следват. 
Когато Го попитаха кой е най-великият закон, 
Исус каза: “Да възлюбиш Господа твоя Бог с 
цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си 
ум. Това е голямата и първа заповед.” (Ев. от Матей 
22:37-38).  
 
Всеки, обаче, е съгрешавал пред Господ.  

“Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се 
прославят от Бога.”     (Посл. до Римляните 3:23)     Тъй 
като Господ е напълно свят и добър, налага се Той 
да наказва греха — омразата, похотта, лъжата, и 
нарушаването на заповедите. “...душата, която е 
съгрешила, тя ще умре.”     (Езекийл 18:4)  Смъртта на 
душата ти означава вечно разделяне с Господ. Бог 
е любов, и не може да обича доброто, без да мрази 
злото. Всеки, който е съгрешил, дори и само един 
път да е, справедливо заслужава да се озове в ада: 
“Защото, който опази целия закон, а сгреши в 
едно нещо, бива виновен във всичко.”  (Посл. на 
Яков 2:10) 
 
Макар, че сме съгрешавали, Господ все още ни 
обича: “Господ...не иска да погинат някои, но 
всички да достигнат до покаяние. (2 Посл на Петър 
3:9) “...Бог препоръчва Своята към нас любов в 
това, че когато бяхме още грешници, Христос 
умря за нас..”     (Посл. до Римляните 5:8) Господ ни 
даде Своя Единороден Син, Исус Христос, Които 
е бил роден от девицата Мария, и е живял 
съвършен живот без грях. “Който за нас направи 
грях (грешен) Онзи, Който не е знаел грях, за да 
станем ние чрез Него правда (праведни) пред 
Бога..” (2 Посл. до Коринтяните 5:21)  Господ толкова 
много ни обича, че е намерил начин да избегнем 
ада, без да се нарушава справедливостта Му. 
Пророк Исаия  предсказва това векове по-рано: 
“Но Той (Исус) беше наранен поради нашите 
престъпления, беше бит поради нашите 
беззакония; върху Него дойде наказанието 
дакарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се 
изцелихме. Всички ние се заблудихме както овце, 
отклонихме се всеки в своя си път; и Господ 
възложи на Него беззаконието на всички 
ни.”     (Исаия 53:5-6) 

 
По    време    на    

Рождествените    
празници    мислим    много    
за    обичта    на    Господ. . . .     



Вечен живот—най-великият 
подарък от Господ. 

Исус Христос е роден, за да изстрада и умре за 
всичките грехове на човешкият род. Той беше 
погребан и възкръсна с победа. Той умра на 
кръста вместо нас, за да изкупи наказанието за 
греховете ни. Неговата жертва е за 
опрощаването на всички твои грехове, и това е 
единственият път до рая. Спасението е  
подарък от Христос: “Защото по благодат сте 
спасени чрез вяра, и то не от сами нас; това е 
дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали 
никой.”  (Посл. до Ефесяните 2:8-9).  “Благодат” 
означава незаслужена благосклонност или 
подарък. Не можеш да спечелиш рая — никой 
не е достаточно добър за това. Само Христос, 
който е напълно Бог и напълно човек, е живял 
съвършен живот. Kогато приемем спасението 
като подарък, Той приписва Неговата 
праведност на нас. (Посл. до Римляните 4:6).  
“Защото заплатата на греха е смърт; а Божият 
дар е вечен живот в Христос Исус, нашия 
Господ.”  (Посл. до Римляните 6:23). 
 
 
 
 
 
 
 
За да приемеш прошката на Бога, обърни  се 
към Христос, за да те спаси от греховете ти:  
“Повярвай в Господа Исуса (Христа), и ще 
бъдеш спасен.”  (Деяния на ап. 16:31) Той е дал 
живота Си за теб. “Исус каза: Аз съм пътят, и 
истината, и животът; никой не идва при Отца, 
освен чрез Мене.” (Ев. от Йоан 14:6).  Исус също 
каза, “но ако не се покаете, всички така ще 
загинете.” (Ев. от Лука 13:3). Това означава, че 
трябва да се смириш пред Господ: “Но Той дава 
една по-голяма благодат; затова казва: Бог на 
горделивите се противи, а на смирените дава 
благодат.” (Посл. на Яков 4:6; 1 Посл. на Петър 5:5).  

Ако се разкаеш пред Господ и  вярваш в 
нашия Господ Исус Христос, ще бъдеш 
спасен и ще прекараш вечността с Него. 
(Деяния на ап. 20:21). Бог ще ти даде ново 
сърце с нови желания: “Ще ви дам и ново 
сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и 
като отнема каменното сърце от плътта ви, 
ще ви дам меко сърце.” (Езекийл 36:26).  
 
Чрез вярата ти в Христос, ще  се родиш 
отново, в семейството на Господ:  “Исус в 
отговор му рече: Истина, истина ти казвам, 
ако не се роди някой изново, не може да 
види Божието царство.” (Ев. от Йоан 3:3). 
Когато повярваме в Христос като Господар 
и Спасител, ставаме деца на Господ: “А на 
ония, които Го приеха, даде право да станат 
Божии чада, сиреч, на тези, които вярват в 
Неговото име.” (Ев. от Йоан 1:12). И това е 
завинаги, “защото сам Бог е рекъл: "Никак 
няма да те оставя и никак няма да те 
забравя” (Посл. до Евреите 13:5). Този нов 
живот в Христос е най-скъпоценният 
подарък, който някой може да ти даде. 
Когато станеш Християнин, Светият Дух 
(Който е Господ) идва и остава завинаги с 
теб (Ев. от Йоан 14:26; 15:26; 16:7). 
 
Ще приемеш ли вечния живот като подарък 
от Господ? Покай се, обърни се kъм Господ 
и повярвай в Христос преди да е твърде 
късно за това! “Търсете Господа, докато 
може да бъде намерен! Призовавайте Го 
докато е близо!” (Исаия 55:6). “Защото всеки, 
който призове Господното име, ще се 
спаси.” (Посл. до Римляните 10:13). Помоли се 
на Господ, и Той ще ти 
прости всичките грехове. 
Ако се доверяваш на 
Хростос, чети Библията 
и се моли, за да се 
сближиш с Господ.  
 
 


