01.01.2016 г. / 11:05:52

Вяра
„Никой не се е върнал оттам...“
Нещо, което ще ви накара
да се замислите...

Ако ти още не си се кръстил:
Възражение:
„Никой не се е върнал оттам...“
„Ами, вероятно, там има нещо, но сега не ми е до това.
Имам семейство, работа, а това… Като отида там и
всичко ще разбера. Още повече, че никой не се е върнал
оттам. А някои хора казват, че така или иначе ще отидат
на небето.”
Разбира се, ако на теб Истината не ти е нужна, то няма
за какво да говорим. Как тогава можеш да се
причисляваш към човешкия род към homo sapiens (разумен човек)? Нали разумът, който
се е отказал от понятието за Истина, се отказва от
самата своя същност. Ако абсолютната истина не

съществува, тогава изобщо не съществуват никакви
реални знания. Човек именно затова се отличава от
животните, защото е способен да се издигне над нивото
„какво да похапна и с кого да спя“.
Ако си изгубил желание да разбереш крайната цел на
живота си, то какъв смисъл имат всички твои дела,
семейството, работата? Смъртта ще погълне всичките ти
достижения, а от тебе няма да остане дори прах.
За едно, обаче, си прав. Ще отидеш там и всичко ще
разбереш. Но помни, че смъртта поставя край на
свободата на твоя избор. И всичките знания, които ще
получиш там, отвъд чертата на земния живот, вече ще
бъдат безполезни за тебе. Даже и да видиш Бога и да
разбереш, че носиш отговорност за своите дела. Но това
знание ще послужи, уви, само за твоята вечна мъка.
Както е казал Господ Иисус Христос: „Там ще бъде плач
и скърцане със зъби“. Плач по безвъзвратно изгубените
възможности, от които си се отказал поради своето
късогледство.
Ти твърдиш, че никой не се е върнал „оттам“. Но защо
лъжеш сам себе си? Оттам са се връщали стотици и
хиляди. Човешката история знае много случаи на
възкресение на мъртви. И най-великото от тези
свидетелства е Възкресението Христово. Повече от
петстотин свидетели са видели Възкръсналия (1 Кор.
15:16), много от които са засвидетелствали истинността
на тази вест със своята смърт. При това свидетелството
им е било истинско в буквалния смисъл на думата,
защото са заплатили за него с камшици. И как можеш
да не вярваш на такова голямо множество хора, само
защото не желаеш да се замислиш? Това е признак на
неискреност и неразумност.
Обърни внимание – от всички тези хора, които са се

връщали, всички твърдят, че от нашия живот тук, на
земята, зависи нашата вечна участ. Да, далеч не всички
отиват на Небето. Там няма място за тези, които не са
приели спасението. Над невярващите в Христа е
надвиснал мечът на Божия гняв. Този, който не се роди
от вода и Дух, не може да влезе в Царството
Небесно (Иоан 3:5). Който не изпълнява волята на
Господа, заслужава участ в езерото, което гори с огън и
сяра. Такава е реалността. И как ще изглеждат тогава
твоите оправдания „нямах време и не ми беше
интересно“, когато дойде времето на Съда? Всичко,
казано от Бога за участта на грешниците, не е просто
ефектна фраза за сплашване на „непокорните“. Да ти
даде Бог да р„Если ты еще не крестился” - Свещ. Даниил
Сисоев
---------------------------п.п.: Нека не си пропиляваме краткото време на
нашият преходен материален земен живот в безделие
и занимание с безсмислени неща, живеейки като
безразсъдни скотове... а да се съсредоточим върху
подсигуряването на нашето СПАСЕНИЕ и блажена
ВЕЧНА УЧАСТ ! Това, разбира се, не изисква от нас
цялостно пренебрегване на земният ни плътски
(материалистичен) живот с произтичащите от това
последствия, но ограничение на ненаситната плът във
всички страсти и преди всичко и най-вече
СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ, ОБРЪЩАНЕ НА СЕРИОЗНО
ВНИМАНИЕ и ПРИДАВАНЕ НА ПРИОРИТЕТНОСТ на
ДУХОВНОТО ни развитие и на ИЗЛЕКУВАНЕТО и
СПАСЕНИЕТО НА БЕЗСМЪРТНАТА НИ ДУША !
Знам, че повечето от вас (още повече младите като
мен - пишещият тези редове) ще кажат: "ама това е

трудно, сложно и безсмислено (на пръв поглед)
занимание, с което ще си загубим времето... вместо да
се забавляваме и отдадем изцяло на живота - тук и
сега..." .
На разсъждаващите по този начин хора (най-вече
младото поколение) ще кажа следното:
О, колко жалко би било да мислим само за
задоволяването на първичните си инстинкти и
първосигнални потребности - ядене, пиене и
размножаване... Нима сте животни ?! Нали именно
затова се наричате Човеци, защото се отличавате от
скотовете, поради това че сте създадени "по Божий
образ и подобие" ! Не смятате ли, че е прекалено
ограничено и обезсърчаващо разсъждаването по този
начин ("плътското мъдруване")... Не смятате ли че
имате нужда да нахраните и ДУШАТА си с ДУХОВНА
ХРАНА, да и осигурите това от което тя има наймного нужда, а именно - Богопознанието и
Богообщението... (които в момента и липсват!!!) Не
чувствате ли духовен глад, когато обръщате
внимание само на плътта си, а пренебрегвате тази
Божия частица във вас - ДУШАТА която носите ?! Как
ще и осигурите нейните потребности ? С
"паралелната реалност" на измислените "герои" от
компютърните игри и илюзорният "живот" на
видеофилмите ли ?! С напиването, напушването,
надрусването и затъпяването, слушайки безсмислени
и дегенеративни рап "песни", превръщайки се в
поредните улични гангстери и утайки на обществото
?! Или със сатанинската субкултура на рок "музиката"
и нейните издивяващи "ритми", превръщайки ви в
хипнотизирани изпълнители на волята на рокидолите ви или в техни верни сатанопоклонници... Или

може би с някоя друга "субкултурна" особеност на
днешното все по отдалечаващо се от Бога "човешко
общество"...
Вразуми се младо поколение ! Към теб е мойто
обръщение !
Редакторът - П.Б.
"Время нашей земной жизни бесценно: в это время мы
решаем нашу вечную участь." - Свети Игнатий
Брянчанинов
("Времето на нашият земен живот е БЕЗЦЕННО: В
това време, ние решаваме нашата ВЕЧНА участ !")
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