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(The Good News Message – Bulgarian) 
 

Доброто послание 
 

Исус е жив. Исус умря и възкръсна отново.1 Исус се връща.2 Исус е 

единственият път към Небето.3 Исус спасява.4 Исус е в състояние да 

направи всичко, както е споменато в Лука 4.5 Исус е Цар и Той има 

Царство.6 Единственият път в това Царство е да се родим отново.7  

 

Исус умря на кръста и взе всички грехове на тялото Му. С Неговите 

ивици ние сме излекувани.8 Той страда много за всички нас, за да 

можем да прекараме вечно с Него завинаги.9 Бог толкова много 

обичаше света, че изпрати Неговия Син Исус да умре на наше 

място.10 Бог знаеше, че не можем да платим цената. Цената беше 

страхотна и никога не можехме да изпълним Божиите стандарти.11 Ето 

защо Исус дойде.  

 

Исус е Словото, създадено от плът. Исус стана човешко същество.12 

Исус ходеше на тази земя и преживял всяка форма на болка и 

отхвърляне на Себе Си.13 Той бил отхвърлен и презрян. Никой не 

искаше дори да Го погледне,14 Но Той направи чудесно нещо за нас: 

Той ни примири с Отец. Поради това, което извърши Исус, вече не 

трябва да бъдем отделени от Бога. Исус умря, за да можем отново да 

имаме общение с Отца.15 Исус умря, за да можем да имаме живот.16 

Чрез Исус имаме вечен живот.17 Чрез Исус ние имаме прощение на 

греха.18 Тези, които вярват в Исус, никога няма да умрат, защото Исус 

е Този, който дава живот.19 Исус дава живот на всички, които вярват в 

Него.20 И този вечен живот започва в момента, в който го приемеш в 

сърцето си.21  
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Не е нужно да вършите добри дела или дела, за да влезете в 

Небето.22 Всичко, което трябва да направите, е да вярвате в Исус. 

Повикайте Неговото име. Помолете Го да ви спаси. Помолете Го да ви 

предаде. Той е тук. Неговият Дух е тук, за да ви помогне. Повикайте 

името на Господа. Обадете се на Исус и вие ще бъдете спасени. 

Защото, ако изповядате с устата си, че Исус е Господ и вярвате в 

сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще бъдете спасени.23 

Ще имаш вечен живот. Ще станете дете на Бога, гражданин в Божието 

царство.24 Божието царство е вечно.25 Божието Царство е тук сега и е 

достъпно за всички, които приемат Исус като Господ и Спасител. Исус 

е единственият път към Небето. Няма друго име под Небето, с което 

да бъдем спасени.26  

 

Един ден Исус ще се върне. Той се завръща отново.27 И един ден Той 

ще управлява и ще царува от тази земя.28 Това съобщение не е да ви 

изплаши, скъпи. Това послание е да ви уведомим, че времето е кратко 

и завръщането на Христос скоро. Исус Христос ще се върне отново.29 

Казвам "отново", защото Той дойде веднъж като бебе, но когато дойде 

втори път, Той ще дойде като завладяващ Цар.30  

 

Сега е времето да бъдете готови, скъпи приятели. Сега е времето да 

слушате. Сега е времето. Не закоравявайте сърцето си. Не се 

бунтувайте срещу Бога.31 Днес е денят на спасението.32 Отделете миг 

точно сега и предайте себе си на Господа. Дай му живота ти. 

Предайте се на Него. Той е тук за теб днес. Позволете Му да извърши 

дълбоката работа на изцелението - изцелява сърцето ви и да ви 

почисти от всички грехове. Той е способен. Той е тук. Да се молим 

заедно:  

 

Скъпи Исусе, моля те да ми простиш всичките ми грехове. Моля Те 

да ме спасиш. Обърнал съм ти се гръб, но сега идвам при Теб. Моля, 

очистете ме от всяка неправда. Моля, излекувайте ме. Моля те, 
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изцели ме във всяка област от живота ми. Най-важното е, че дойде 

да живееш вътре в мен. Искам да те опозная. Искам да имам връзка 

с Теб. Аз съм твоя. Аз съм Твой завинаги, Боже мой, мой Цар; И аз 

избрах да ти служим за останалата част от моите дни. Благодаря 

Ти, Господи, че умря за мен и че ме спаси. Получавам всичко, което 

имаш за мен. Очаквам с нетърпение да бъда с Теб завинаги. Амин.  

 

Скъпи братя и сестри, сега, когато се молихте за тази молитва и 

приехте Исус в сърцето си, чрез вяра, вие сега сте ново творение в 

Христос.33 Вече не сте същите. Вече не сте този човек, когото бяхте 

преди няколко минути; Исус сега е в сърцето ви.34 Чудесно е, че 

Неговият Дух е с вас. Да, Святият Дух е с вас. Той ще ви води и ви 

води, като ви показва пътя чрез Неговата истина, която идва от Бог.35  

 

Сега има няколко неща, които трябва да направите: Често четете 

Божието Слово.36 Вземете Библията и започнете в Книгата на Йоан. 

Прочетете и изучавайте Божието Слово, защото това ще промени ума 

ви.37 Друго нещо: Прекарайте време да се молите на Бог всеки ден. 

Научете се да слушате също. Това е общение. Ето как се научавате 

да чувате Неговия глас - като прекарвате време с Него.38 Той иска да 

говори с вас, така че трябва да се научите да слушате също. Стойте 

далеч от онези неща, които опозоряват Христос. Помолете Светия 

Дух да ви помогне да намерите място, където можете да научите 

повече за Исус.39 Толкова се радвам, че имахме този път заедно. 

Толкова се радвам, че даде живота си на Господа. Никога няма да 

бъдете същите. Растат в благодатта и знанието на нашия Господ и 

Спасител Исус Христос.40

 
                                                           
1 Апокалипсисът 1:18 
2 Клозет 14:2, 3 
3 Клозет 14:6 
4 Актовете 4:12 
5 Лука 4:18, 19 
6 Клозет 18:36, 37 
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7 Клозет 3:5, 6 
8 Клозет 19:30, 1 Петър 2:24 
9 Исая 53:3, 4 
10 Клозет 3:16, Галатяни 3:13 
11 Римляни 3:23, 24 
12 Клозет 1:14 
13 Евреи 4:15 
14 Исая 53:3 
15 Римляни 5:10, Колосяни 1:19-22 
16 Клозет 10:10 
17 Клозет 10:27-30 
18 1 Клозет 2:2 
19 Клозет 11:25, 26 
20 1 Клозет 5:11-12 
21 Римляни 10:9-10 
22 Ефесяни 2:8-9 
23 Римляни 10:9-10 
24 Клозет 3:3, Филипяни 3:20, 21 
25 Даниел 4:3, Лука 1: 32, 33 
26 Актовете 4:12 
27 Апокалипсисът 1:8 
28 Захария 14:4, 9 
29 Апокалипсисът 22:12, 13 
30 Апокалипсисът 1:5 
31 Евреи 3:15 
32 2 Коринтяни 6:2 
33 2 Коринтяни 5:17 
34 Галатяни 4:6 
35 Клозет 16:13, 14 
36 2 тимотейка 2:15 
37 Евреи 4:12 
38 Клозет 10:27 
39 Клозет 14:15-17, Евреи 10:25 
40 2 Петър 3:18 


