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MNOGU, многу, многу е темно. Ништо не се гледа. Се

плашиш ли? Не знаеш што има зад аголот. Можеби си замислуваш
дека има некој сокриен. Дали си гледал хорор филм или си читал
книга што те уплашиле? Можеби твојата фантазија полудува.

TEMNINATA може да биде навистина застрашувачка.
Може да е страшна затоа што не можеш да видиш каде одиш или
затоа што ти имаш развиена фантазија.

BIBLIJATA исто така зборува за темнина. Во

Евангелието по Јован 8:12 пишува дека, ако не го познаваме Бог,
живееме во темнина заради нашиот грев! Во Библијата, во
Римјаните 3:23 пишува дека сите имаат
грев во животот. Грев? Што е тоа грев?
Гревот е непочитувањеи непослушност
кон Бог. Грев е сè што мислиме, кажуваме,
или правиме, а е против Бог. Нешта
како лажење, крадење, пцуење,
непослушност. Библијата вели
дека оние кои грешат против
Бог живеат живот во темнина.
Библијата, исто така, вели дека
секој кој прави грев заслужува
казна! Во Римјаните 6:23
пишува дека плата за гревот
е смрт! Тоа значи дека ако
продолжиш да правиш грев ќе бидеш
одвоен од Бог, Кој те сака, засекогаш!

MO@EBI мислиш дека

не си толку лош и дека темните
работи можат да бидат навистина
забавни. Навистина можат да бидат,
но треба да внимаваме истите тие
работи да не нè однесат многу далеку
од добрината и светлината на Бог! Кога
гледаме „темни” работи како страшни
филмови со вампири или вештерки, тие
можат да нè натераат да мислиме работи
против Бог. Тие можат да нè оддалечат од
начинот на кој Бог, Создателот на светот, сака да ги
живееме нашите животи. Може да имаме темни грешни
мисли против нашите другари; да бидеме љубоморни на новите
играчки на нашите пријатели и да бидеме многу лути заради тоа.
Тое е грешно и покажува непочитување на Бог. Тоа ги повредува
другите, а најмногу Го повредува Бог.

BIBLIJATA,

во 6 глава од Исаија, вели дека Бог е
Свет. Тоа значи дека Бог е чист, совршен и добар. Околу Бог нема
грев и темнина. Со други зборови, бидејќи имаш гревови во својот
живот ти не можеш да бидеш во близина на Бог! Сепак, има уште.
Библијата вели дека Бог те сака ТОЛКУ многу што Тој Го испрати
Својот Единороден Син, Исус, во овој свет за да ја земе казната за
твојот грев.
Слушни што вели Исус за Себеси: ,, Јас сум Светлината на светот;
кој врви по Мене нема да оди во темнина, а ќе ја има светлината
во животот.” Јован 8:12 Исус те сака ТОЛКУ многу што дојде на
овој свет за да можеш ти да чекориш во светлина. Што значи
да чекориш во светлина? Тоа значи да го живееш својот живот
за Исус, да го следиш Неговиот пат и повеќе да не живееш во
темнината на гревот. Што направи Исус?

Исус дојде на земјата од едно совршено место наречено
Рај. Тој беше вистински човек но исто така беше
и Бог. Библијата вели дека Тој беше совршен
и потполно безгрешен. Тој никогаш немаше
направено грев. Исус живееше на земјата 33
години, а потоа беше осуден на смрт. Точно
напладне настапи целосна темнина што траеше
три часа во кои Бог го казни Својот Син за
злосторства кои Тој ги немаше направено. Исус умре за да ја
плати казната што ти ја заслужуваш заради твоите гревови! Три
дена подоцна Тој пак оживеа – казната за гревот беше платена.
Бог беше задоволен со тоа што Неговиот Син го направи на крстот.
Што правиш кога кај тебе дома е темно и не можеш да видиш
ништо? Ги вклучуваш светилките! Светлината е посилна од
темнината и Исус дојде за да имаш светлина во животот, а не
темнината на гревот.
ТИ можеш да чекориш во светлина. ТИ можеш да си сигурен
дека никогаш нема да бидеш казнет за грешните работи кои си
ги направил. Сè што треба да направиш е да поверуваш во Исус
Христос како во свој Спасител од гревот!
Библијата вели дека секој кој ќе поверува во Исус ќе биде спасен
– Дела 16:31.
Кога ќе признаеш дека си грешел против Бог и кога ќе признаеш
дека ти е навистина жал за сето тоа, ќе можеш да се обратиш
кон Исус. Едноставно, замоли Го да ти го прости твојот грев. Тој
ветува дека ќе ти прости!
Ќе се оттргнеш ли од темнината на гревот? Ќе се свртиш ли
кон Господ Исус за да ти прости и да почнеш да чекориш во
светлината?
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