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Исус

име: Исус Христос
име: Исус Христос

местожителство: Назарет

месторождение: Витлеем

възраст: 30 години

професия: дър во делец и пътуващ проповедник

описание: впечат ляваща личност

обвинение: твърди, че е Божий Син

обвинител: Богословският факултет на Ерусалим

присъда: смърт на кръст
Генисаретското езеро
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Извадки от 
съдебния процес:

Събития –  33 година сл. Хр.

Пилат, управител на провинция 
Юдея, раз питва Исус преди да бъде 
разпнат на кръста: “Ти цар ли си?“
Исус отговаря: 

„Ти каз  ваш, че Аз съм Цар. Аз 
затова се родих ..., за да свиде-
телствам за истина та. Всеки, 
кой то е от истината, слуша Моя 
глас.“  (Йоан 18:37)

Разпятието
След като Пилат нарежда Исус да бъде 
бичу ван, той Го предава на раз пя тие. 
След ват подигравки и хули от страна 
на вой ниците. По ставят на главата Му 
венец от дълги, остри тръ ни, кои то се 
впиват в плът та Му. Удрят Го с пръчка 
по гла ва та. Облян в кръв, Исус стои 
пред Свои  те па лачи. Присми вайки Му 
се, те Го обли чат в пурпурна дре ха – 
символ на цар ско достолепие. 

Разбира се, всичко е явен цини зъм. 
Коле ни чейки пред Него, те казват с 
поди гравателен тон: 
„Да живее Юдейски ят цар!“

каменна плоча на Пилат в Кесария каменна настилка в Ерусалим (Гавата)

Пилат, управител на провинция 
Юдея, раз питва Исус преди да бъде 

Христов трън – храстът, който вероятно е послу-

жил за сплитане на трънения венец на Христос

Крепостта Антония, седалище 
на римския управителgovernor

карта на древен 
Ерусалим

дворецът
Антония

Голгота /
Гробът

към Иопия

Силоам

Ке
др

он
ск

ия
 д

ол

Еномовата
долина

горен град

горна зала
долен

град

предградие

храмът

Елеонският
хълм

към 
Витлеем / 

Ерихон

кръвна нива
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По пътя към лобното място – прис-
тъп на слабост. Принуждават друг да 
носи тежкия Христов кръст. 
Следва разпятието, при което голо-
то тяло на Осъдения се при ко вава 
на напреч на греда на земята, след 
което Го изди гат на стълб, висок три 
метра.
Част от зяпачите изглеж дат смуте-
ни. По лицата на други се чете явна 
омраза. Следват 3 часа тъмнина! 
Земята е застинала в мъл чание. Към 
три следобед се чува пронизителен 
вик от кръста. След това Исус изри ча 
със силен глас: 
„Свърши се!“ Смъртта настъпва. Си-
лен гръм.

Мощно земетресение разлюлява 
земята – едно страховито при родно 
явление.
Виждайки как Исус  уми ра, начални-
кът на войниците пребледня ва до 
смърт и казва: „Наистина Този беше 
Божий Син!“

„Наистина Този беше Божий Син!“

Петел в Гетсиманската градина

Предполагаемата скала Голгота
Пътят към кръста
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Градът е смутен. На вся-
къде по улиците на Еруса-
лим хората си шушукат.

Беше ли присъдата съдебна грешка? 
Защо изобщо тряб ва ше да умре този 
Исус? Защо? Защо управлява щите 
наредиха да бъде разпнат?
Едно им бе ясно: Всъщ ност те бяха 
за Исус. И ако по-рано имаха пра-
во на избор, Исус би бил техният 
избраник. 
В крайна сметка, Той като че ли има-
ше сила та да се опълчи срещу тези 
омразни римляни.

„Дните на живота 

ми са преброени, 

но те принадлежат 

на Исус. И понеже 

Исус възкръсна, аз 

ще живея с Него. 

Гробът не е краят 

за мен.“

Сензацията около Исус 
продължава.

Кой беше този Исус?Кой беше този Исус?

Случи се обаче нещо раз-
лично. Напълно различно. 

т.нар. “Златна порта” в Ерусалим

продължава.
Три дни по-късно – нов скандал. Случва се нещо непонятно.

Ако тогава съществуваше преса, тя би отбелязала:
Ерусалим: ШокУбитият Исус е жив!Исус – видян след 3 дни от последователите Си500 души свидетелстват, че са Го виделиДали е бил действително мъртъв?Потулване на скандала.Стражата – подкупена с париПарола: Пълно мълчание! Строго секретно!
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Слухове за равина Исус

Дни наред темата за 
Исус бе номер едно. 

Привържени ци те Му се увеличаваха. 
Други, поради страх от гонения, се 
събираха тайно при заключена вра-
та. Те твърдяха, че Исус им се е явил 
и е жив! Какво скандално твърдение!

Всеки бе малко или много 
изнервен. Загад ката 

около Исус оставаше: Кой всъщ-
ност беше този мъж? Шарлатанин? 
Размирник? Луда глава, желаеща да 
промени обществото? Неудач ник? 
Или Божий пророк?

Никой досега не е раз двоявал така мненията относно 
личността си, както Исус. Едни горещо и сърдечно Го 
обичат, други Го мразят до смърт. Повечето отбягват 
като ужилени темата за Него. Защо? Исус им става 
твърде личен. 
Странно:
Та Той винаги улучва в десят ката. 
Думите Му са 100 % истина. Познава 
хо ра та както никой друг. Сло  во  то Му 
е достоверно. Той е прям – по един 
или друг на чин. Не, никой никога не 
е по раж  дал толкова голямо про ти-
во речие като Него.

Едно обаче е още по-стран но: Къ-
дето и да отиде, нище тата сякаш Го 
преследва! Бедни, болни и отрит-
нати от обществото се чув стват 
привлечени от Него. 

Исус – това име звучи като музика 
в ушите на Неговите последовате-
ли, но за всич ките Му противници 

– като провокация. Винаги, когато 
темата за Исус разбуни духо вете, се 
оформят два лагера.

Защо пишат толкова много за Един, 
Който бил  мъртъв? Някои пък пъл-
нят печатните издания с Негови 
„некролози“? Трети, пишат книги 
за Един “мъртвец”, докато милиони 
твърдят, че е жив? Защо непрекъс-
нато се филми ра историята за Него? 
Защо? Или в нея има нещо повече 
от това, което човек се осмелява да 
си признае? Какво всъщ ност удивля-
ва врагове и прия те ли в този Исус? 
Исусе, кой си Ти? 

Или бе най-големият лъжец 
на всички времена? 

Обещаваше на другите спасение, а 
Той самият умря като престъп ник на 
кръста? Или беше действително Ме-
сия, Син на живия Бог? – „Това вече 
е прекалено.“ 

До днес въпросът около Исус 
не е изгубил своята акту-

алност. Той трябва да бъде изяснен 
окончателно. Но как? Някои имат 
вече отговора.

Не можеше да се отрече оба-
че, че Исус извърши чудни 

неща. Чудеса, знамения, мощни 
дела, кои то удивляваха народа. 
Хората, които получиха помощ от 
Него бяха убеде ни: Исус е различен, 
разли чен от всички останали.

Исус наистина ли 
Исус наистина ли възкръсна?възкръсна?

Ерусалим днес
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Доказано ли е исторически    съществуването на Исус?

Рибарска лодка в Генисаретското езеро

В творбата си „Древност“, 90 г. сл. 
Хр., юдейският историк Йосиф Фла-
вий споменава след ното за същест-
вуването на историческата личност 
Исус: 

„По това време живеел Исус, човек 
пълен с мъд рост, ако изобщо е мо-
жело да се нарече човек. Той вършел 
невероят ни неща и бил учи тел на 
онези, които обичали истината. 

Така привлякъл мно го юдеи и езич-
ници.

По ра ди обвинение от знат ните 
между нас, Пилат Го осъдил на 
смърт на кръст, но Неговите 
после дователи останали верни, 
понеже на третия ден им се явил 
жив, както свидетел стват Божи-
ите пророци и хиляди други чудни 
неща.“

Други небиблейски източници 
също пот вър ж дават живота на Исус. 
Например римски ят историк Тацит, 
римски ят придворен служител Суе-
тон при император Адриан; Плиний 
Втори, римският наместник на Вита-
ния в Мала Азия.

Наполеон, който със свои те войни 
хвърли половин Европа в страх и 
ужас, в края на живота си пише в 

своя дневник: „С всички свои армии 
и генерали, за чет върт век аз не 
успях да завладея дори един конти-
нент, а този Исус побежда ва без 
силата на оръжието хилядолетия 
наред и поко рява народи и култури.“ 

В творбата си „Древност“, 90 г. сл. 
Хр., юдейският историк Йосиф Фла-

„Религията е вяра 

в “нещото”; а да 

си християнин 

– напълно да се 

предадеш на Исус 

Христос“

своя дневник: „С всички свои армии 

пет хляба и две риби

Доказано ли е исторически    съществуването на Исус?

Единственият логичен извод: вяра в Исус Христос!
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Не! Не каза ли Той самият: „Царство-
то Ми не е оттук“ ? Йоан 18:36

Ако Исус държеше на показ ността, Той 
щеше да постъ пи като пълководец, 
който иска да спечели света за себе 
си. 

Един цар роден в дворец – добре, но 
тази трогателна история? Тези окаяни 
ясли? При воловете и магарета та? 
В онова затънтено градче Витлеем? 
При най-мизерни условия? – Един куп 
въпроси.

И  все пак, Исус се намеси дълбоко в 
световната история. Чрез Божест ве-
ното Си уче ние и револю ционната 
вест за лю бов та и милостта на Бога, 
Той дари и подарява изцере ние, спа-
сение и вечен живот на без брой много 
хора – някога в Израел и по-късно по 
целия свят, до наши дни.

Божието откровение сред израелския 
народ, личност та на Исус и Свещеното 
Пи са ние са свърза ни неразрив но и за-
винаги. Исус Христос е Божият зов към 
един безвъз  вратно погинал свят.

За да се осъзнае това, Бог трябва да 
отвори очите на човека. Ето защо, 
всички, кои то се присмиват на Бога и 
Неговия Син Исус и отри чат съществу-
ването Му, трябва да знаят какво казва 
Библия та за тях: Тези, кои то си вну ша-
ват, че „няма Бог“, бягат от реалността.

Псалм 14:1

„...защото си скрил това от мъдри-
те и разумните, а си го открил на 
невръстните“ Матей 11:25 

„Във вечността 

Господ няма да ме 

пита коя църква съм 

посещавал. Едно е от 

значение: Имам ли 

прощение на моите 

грехове чрез Исус.“

Желаеше ли Исус да    промени световната история?

модел на иродианския
храм по времето на Исус
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Бен Хур – книга с нечуван успех!
филм, който завладя сърцата на милиони по цял свят

Пътувайки веднъж с влак, генерал 
Лев Валак се запоз нал с пол ковник 
Ин гер зол, един зак лет атеист. 
Два ма та обсъждали найразлични 
теми, включително „абсурда” на 
християнство то. Валак много се 
въодуше вил от призива на своя 
събеседник: „Вие сте инте лигентен 
човек, имате добро образование. 
Защо не напишете книга, в която 
да докажете, че християнство то е 
абсурдно и че Исус Христос никога 

не е живял? Ще стане хит!“

Лев Валак се заловил с ентусиазъм 
за работа. Той напра во бил завла-
дян от мисълта да стане известен. С 
години съ би рал материали за книга-
та си. Написал цели четири глави, 
но тогава осъзнал, „като гръм от 
ясно небе“, че Исус действително е 
живял.

Той дори бил убеден, че този Исус е 
нещо повече от историческа лич-

ност. На 50 години Валак за първи 
път през живота си коленичил, за да 
се моли. Той помолил Исус Христос, 
Божия Син, да го спаси и Му предал 
живота си.

Тогава решил да пренапише 4-те 
глави от книгата си. Родил се бест-
селърът „Бен Хур“, който бил филми-
ран по-късно и имал световен успех. 
Така генерал Лев Валак станал 
впечатляващ пример за истинско 
обръщане към Исус Христос.

Човек не може да види Божиите тай-
ни с „просто око“, нито посредством 
раци онални размисли, а само чрез 
очите на сърце то, които Бог преди 
това трябва да просветли. Прочетете 
Ефесяни 1:18.

„Блажени чистите по сърце, защо-
то те ще видят Бога.“ Матей 5:8

„Всичко се проме-

ни коренно, когато 

Исус пое живота 

ми в Свои ръце. 

Едва сега разбирам 

какво означава да 

си щастлив.“

Лев Валак
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... и те все още пишат ... !  ... ужасяващо!

Редица вестници и списания се 
надпревар ват да пишат против 
църквата, християнството и вярата в 
Исус. Всичко хри стиянско се катего-
ри зира като „духовно невеже с тво“. 
Заклей мя ва се като „научно нео бос-
новано твър дение“, като „отживе-
ли ца“!

Вместо да се погледне реалността в 
очите, се води полемика с несъсто-
ятелни и недоказани твър дения. 
Истината се потулва. Не категоризи-
ра ли тогава човек сам себе си като 
„култу рен лъжец“?

Все още е в сила максимата: „Едно 
твърдение се опровер га ва само, ако 
се приведат до  ка зателства, които 
го обор ват.“ Днес все още чака ме 
та кива. Ето защо, всичко не пра-
вдоподобно и лъжливо тър пи кру-
шение в истиннос т та на Библията. 
По тази причина критиците на Исус 
се прова лят в собствените Му ду ми. 
„Небето и земя та ще преминат, но 
Мои  те ду ми няма да пре ми нат“ 
Матей 24:35

Разбира се, християнство то и някои 
от официал ни те му представите ли 
имат вина за недоверието към него-
вата изповед. Ужася ващо е какво се 
прави с Еванге лие то, Благата вест 
за Исус. И какви потресаващи неща 
са се случили уж в Него во то име: 
позорът на кръсто носните походи, 
“светата инквизиция”, при която 
хиляди невинни са изгубили живота 
си. Има много фалшиви „християн-
ски банкноти“ в обръщение. Не зад 
всичко, на което пише “християн-
ство”, стои Христос. 

хиляди невинни са изгубили живота 

„Когато станах 
християнин, от 

плещите ми падна 
огромно бреме. 

Угнетяващото чувство 
за вина изчезна. Едва 
сега разбирам какво 
означава‚ спокойна 

усмивка‘.“

„Няма друг, 
който може 
коренно да 

промени живота, 

както Исус 
Христос.“
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Нищо чудно ...

Защо днес толкова малко хора се застъпват за 
пълния авторитет на цялото Свещено Писание? 
Учудващо ли е тогава, че мнозина му обръщат 
разочаровани гръб? Учуд ващо ли е, че мнозина 
смятат проповедта от амвона за ужасно скучна? 
А Божие то Слово е толкова живо! Къде библей-
ските истини са все още  валидна основа за 
вяра и живот?

Там, където Исус Христос и Божието Слово се 
пропо вяд ват точно и ясно, хора та имат основа-
ние да се доверят. 

Нека правим разлика обаче между “хри-
стиянските традиции” и изис кванията на Бога в 
Библията. 

Когато църквите или християнските общно сти 
изоставят Свещеното Писание като своя основа, 
те изгубват своя авторитет. Потъват в хаос. Ста-
ват недостоверни. Стават за смях.

Вместо църква за света, тя става „светска църк-
ва“! Вместо да свети като ориентир в този 
мрачен свят, тя се пре връща в заблудителна 
светлина.

Когато човек съз на телно се отвори за духа на 
времето и се предаде на митовете и мистици-
зма, не става ли тогава авто ма  тично сляп водач?

„Преди мислех, че 
църковното кръщене 
ни прави християни. 

Това беше фатална за-
блуда.Библията съвсем 

ясно казва: Християнин 
се става само чрез 

покаяние, вяра и лично 
посвещение на Исус Христос.“

телескопът Хъбъл

лъжливи светлини
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Библията, велика книга!
Единствена по рода си!

Централно място в нея заема ли-
чността на Исус. Нейният светъл 
лъч наподобява фар в прибоя на 
световната история. За мнозина 
погиващи тя е като оазис в пус-
тинята. Не е учуд ващо тогава, че 
след нейното от хвър ляне, следва 
духовна от падналост и хиляди 
заблуди!
Исус Христос и Библията са 
неразривно свързани. Когато 
я четем, усещаме полъха на 
вечността. Докосват ни Бо жи-
ите думи. Нейният сувере нитет 
е толкова впечатля ващ, че или 
се покоряваме на заповедите 
й или ги отбягваме.

Нещо, което непременно тря б   ва да знаете за Библията:

– възниква за период от 1500 години 
(от 1200 пр.Хр. до 300 г. сл.Хр.);

- около 40 автора: царе, овчар, 
рибар, све ще ник, дър жавен слу-
жител; 

- обем: 66 книги, око ло 1300 стра-
ници!;

- тема: Божият спасителен план за 
човека;

- централно място: Исус Христос;

- нейната уникалност: вдъхновена от 
Святия Дух. Запи са на от святи про-
ро ци по 

за по вед на Бога. Съхранена по чуден 
начин. Без грешки и проти воре-
чия. Преведена на хиляди ези ци. 
Запазена непроменена до днес. 
Четена и обичана от милиони. 

„Мога да понасям 
трудностите, за-

щото зная, че съм 
утешаван, разби-
ран и обичан от Исус.“
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Какво казва Библията за Исус?
Направете едно интересно откритие!

Имената на Бога, Неговите тит-
ли и качества в Стария Завет са 
същите, които се отнасят за Исус 
Христос в Новия Завет. От това 
недву смислено следва, че Исус 
Христос е Бог.
“Този е истинният Бог и вечен жи-
вот.” 1. Йоан 5:20.
Ето само някои избрани места от 
Стария Завет. Те са пророчески и се 
отнасят за Исус Христос, Божия Син.

Изпълнението им откриваме в 
Новия Завет.

Идването на Исус:

Неговото рождение:  Исая 9:5-6; 7:14
изпълнение: Лука 1:26-38; 2:1-20    
Месторождение: Михей  5:1
изпълнение: Лука  2:4,15
Бягство в Египет: Йосия 11:1
изпълнение: Матей 2:14-15
Неговата мисия: Исая 59:20
изпълнение: Марко 10:45; 
Римляни 3:24
Неговите чудеса: Исая 35:5-6; 42:7
изпълнение: Матей 11:5; 
Лука 18:35-43; и др.
Неговото преследване и отхвърля-
не: Псалми 56 и 69
изпълнение: Матей 26:3-4; Лука  19:14
Предателството на Юда за 30 
сребър ни ка:  Захария 11:12; 
Псалм 55:12-14,23
изпълнение: Лука 22:1-6; 
Матей 26:47-54; Матей 27:3-10
Лъжливо обвинение: Псалм 109:2-3
изпълнение: Матей 26:59-60

Подигравки: 
Псалм 22:7-8
изпълнение:
Матей 27:27-30; 
Лука 23:35-37
Разпятие: Псалм 22:15-17
изпълнение: Матей 27:32-56; 
Йоан 19:17-18
Молитва за враговете: Псалм 109:4
изпълнение: Лука 23:34

Кост Негова няма да се строши: 
Псалм 34:20
изпълнение: Йоан 19:33,36
Прободен: Псалм 22:16; Захария 12:10 
изпълнение: Йоан 19:18,34
Доброволна смърт: Псалм 40:6-8
изпълнение: Йоан 10:17; 15:13
Заместническа смърт: 
Исая 53: 4-6, 12
изпълнение: Матей 8:16-17; 
1. Петър 2:24
Неговото възкресение:
Псалм 16:9-11; 30:3; 118:17
изпълнение: Йоан 20
Неговото възнесение:
Псалм 68:18; 110:1
изпълнение: Деян. на ап. 1:9-11
Неговото второ пришествие: 
Захария  12:10; 14:3-5 
предстои да се изпълни: 
Откровение 19 и 20

Исус Христос е Бог!
Редица библейски пасажи раз-
криват тази чудна исти на. Про-

четете например:
Йоан 1:1

1. Йоан 5:20
Римляни  9:5
Евреи 1:8-10

Тит 2:13
Йоан 10:30
Йоан 14:9 

Какво казва Библията
Направете едно инте

Подигравки: 
Псалм 22:7-8
изпълнение:
Матей 27:27-30; 
Лука 23:35-37
Разпятие: Псалм 22:15-17
изпълнение: Матей 27:32-56; 
Йоан 19:17-18

Истински
Бог

Истински
Човек

Животът Му          на земята

Евреи 5:7;
1. Петър 4:1;
1. Йоан 4:2

Римляни 8:3;
1. Тим. 3:16

Спасение
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ие О
ткуп
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ни
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Матей 1:21; 18:11;
Йоан 10:9; 12:47;
1. Тим. 1:15; Тит 3:5;
Кол. 1:13; Еф. 2:8;
Евреи 2:10

Матей 26:28;
Кол. 1:14; 2:13;
Евреи 9:22; 
10:18;
Ефесяни 1:7

1. Кор. 6:20;
Откр. 5:9

Деяния 13:39;
Римл. 3:24;
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1. Кор. 6:11

1. Йоан 1:7,9;
Евреи 9:14; 9:22
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Римляни 5:10-11
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1. Йоан 4:10

1. Петър 1:18-19;
Евреи 9:12,15;
Еф. 1:7;
Кол. 1:14;
1. Кор. 1:30;
Римл. 3:24

Вик на кръста:
Псалм 22:1-2

изпълнение: 
Йоан 19:30

Смърт между разбойници:
Исая 53:9,12

изпълнение: Лука 23:33
Жребий за дрехата Му: Псалм 22:18

изпълнение: Йоан 19:24
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Животът и делото на Исус Христос

Словото
Йоан 1:1-3

Ел Шадай
(= Бог Всемогъщ )

Битие 17:1

ве
чн

ос
т

съ
тв

ор
ен

ие

пророческо

Триединният Бог

служението на Исус:

периодът в Едем 
периодът на 

съвестта
периодът на чове ш-

ко то управление 
периодът на пат-
риарсите Авраам, 

Исаак и Яков

периодът на Закона

„ ... Бог беше в Христос и примири све-
та със Себе Си  ...“          2. Коринтяни 5:19

„Който за нас направи грешен (грях) 
Онзи, Който не знаеше грях, за да 
ста нем ние чрез Него праведни (пра-
вда) пред Бога.“              2. Коринтяни 5:21

Яхве
(= Аз съм, Който съм)

В Стария Завет изявява Себе Си с това име. 
Изход 6:3

α
Алфа Откровение 22:13

„Който е бил...“ Откр. 1:4 „...Който е...“

„Исус Христос е същият вчера, днес и вовеки.“ Евреи 13:8   Неговата слава преди вечни времена, през 
времената и за вечни времена. Йоан 17:1,5

Сътво ре-
нието на 
света и 
човека 
Битие 1

грехопа-
дението 
Битие 3

изгонва-
не от 
Едемска-
та гра-
дина

потоп, 
Ноевият 
ковчег
Битие 6-9

Вавилонска та 
кула. Битие 11

Израел
в Египет. 

Изход 
1-11

излизане 
от Египет. 
Изход 
12-13

Бог дава Закона 
на Мойсей, Изход 
20. ходене из 
пустиня та

история та 
на Израел, 
царе, про-

роци

Исус Христос

свещеническо

Тук 
пише:

от 2-ра до 5-та Мойсееви книги, Исус На-
виев, Съдии, 1,2,3 и 4. Царе, 1 и 2 Летописи, 
пророците до Малахия Новият Завет: Евангелия на Матей, Марко, Лука и Йоан

Това казва Библията: 
„С вяра разбираме, че 
световете са били 
създадени с Божието 
слово.“ Евреи 11:3

„И като видя Господ, 
че се умножава нечес-
тие то на човека по 
зе мята и, че всичко, 
кое то ми сли те на 
сърце то му въображя-
ваха, беше по стоянно 
само зло...“ Битие 6:5

„Защото, който опази 
целия закон, а съгре-
ши в едно нещо, бива 
виновен във всичко.“     
Яков 2:10 

„Който Сам понесе в 
тялото Си нашите 
грехове на дървото...” 
1. Петър 2:24

„Ето Божият Агнец, 
Който взема греха на 
света!“       Йоан 1:29

Голгота

рождение на Исус Христос 
Лука 2, Матей 1

Де
ян

ия
 1

, М
ар

ко
 1

6,
М

ат
ей

 2
8

Битие 1-3 Битие 4-9 Битие 10-11 Битие 12-50

Въ
зн

ес
ен

ие

ро
ж

де
ни

е 
на

 И
су

с 
Хр

ис
то

с

Христос стана човекХристос от вечността

Въ
зк

ре
се

ни
е

М
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 2

8,
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ко

 1
6,

Лу
ка

 2
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съ
тв

ор
ен

ие

Гробът
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Животът и делото на Исус Христос

ве
чн

ос
т

“Бог всичко във всичко“
1. Коринтяни 15:28

периодът на църквата.

Голямата скръб 
на Израел.

„... Който иде.“ Откровение 1:4

периодът на 1000-годишното царство            

Господ Исус
Христос

Цар на царете и Господна господарите

Сега! 
Моме н тът 
на реше-
нието!

Исус Христос – вратата на бла-
годатта за прощение на всеки, 

който вярва! Периодът на 
антихриста

2. Солунци 2; 
Даниил 7:7; 

Откровение 13:1; 17:3

Божият съд 
Откровение 4-19

Исус идва от-
ново със сила 
и слава
Захария 14:4;
Матей 24

1. 
Со

лу
нц

и 
4:1

3-
18

Елеонският 
хълм

Исус Христос 
царува

Големият бял 
престол 
Съдът

Откровение 
20:11-15; 

2. Петър 3:7

ново небе и
нова земя  

2. Петър 3:13; 
Откр. 21:1

вечно 
осъжде ние, 
огненото 

езеро 
Откр. 20:10-15

Петдесятница, Изливане то 
на Святия Дух, Деяния 2

„Повярвай в Господ Исус 
и ще се спасиш.“ 
Деяния 16:31

„Ако изповядваме грехо вете 
си, Той е верен и праведен да 
ни прости греховете и да ни 
очис ти от всяка неправда.“               
1. Йоан 1:9

„после ние, които сме 
останали живи, ще бъдем 
грабнати заедно с тях в 
облаците да посрещнем 
Господа във въздуха; и 
така ще бъдем винаги с 
Господа.“
1. Солунци 4:17

„и ви подтиквахме да живе-
ете достойно за Бога, 
Който ви призовава в Своето 
царство и слава.“ 
1. Солунци 2:11-12

„И ако някой не се 
намери записан в 
книгата на живота, 
той беше хвърлен в 
огненото езеро.“ 
Откровение 20:15царско

Тук пише: Деяния на апостолите, новозаветните послания Откровение Исая 11; Михей 4; Откровение 20

Ω
Омега

който вярва!

периодът на църквата.

Моме н тът 

годатта за прощение на всеки, 

пътят          
          

        н
а живота

спасените в Божията слава
Исус идва отново!

гр
аб

ва
не

то
 н

а 
   

   
вя

рв
ащ

ит
е
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Притегателната сила на Исус
Никой не промени света като Исус.

Исус е жив - Той наистина съществува!

изглед към Генисаретското езеро

Той проповядваше Божие то слово с 
пълна власт. Интересно е, че 90% от 
нашето законодателство и култура, с 
многообразните им функции, водят 
начало то си от Библията. Тя гово-
ри за брак и семейство, за човешко 
достойнство и опаз ване на околната 
среда, за “социална система”. По-
соч ва значението на “общес т ве ния 
ред” и опазване на живота. 
Исус се идентифицира напълно с 
Библията. Ето защо, Той е въплъще-
ние на Божието Слово. Чрез Него 
узнаваме за Бога и Неговата безгра-
нична любов към нас. 
Затова дойде Исус при нас. Затова 
стана човек като нас. Всеки можеше 

да Го пре живее непосредствено. Но 
пак без грях. Той беше „ходе що то“
Божие Слово. Бог, „Кой  то можеше 
да се пипне“!
Така казва Библията:
„И Словото стана плът и жи вя 
между нас; и видяхме сла ва та Му...“  
Йоан 1:14
Бог ни говори чрез Исус по човешки 
и същевременно божествено. Евреи 
1:1-2 казва: „Бог, Който много пъти 
и по много начи ни е говорил в ми-
налото на бащите ни чрез проро-
ците, в края на тези дни говори на 
нас чрез Сина...“
И думите Му са ясни и недвусмисле-
ни.

Всеки учен знае, че истин ност та на 
кое да е твър дение се доказва чрез 
об сто ятелства, които водят винаги 
до един и същ резул тат. Ако напри-
мер свържем плюса и минуса на 
кабел, по който протича ток, ще се 
стигне до късо съединение. Няма 
значение в коя страна, кой часови 
пояс и при какви обстоятелства 
го правим. Стига се до един и същ 
резул тат. Преживяваме силата на 
електричеството. Тогава би било глу-
паво да отричаме съ ще ствуването 
му, например като го „игнорираме“.
Същото се отнася и за Исус. Твър-
дението, че Той е жив и всеки е в 
състояние лично да общува с Него, 
може да бъде опитано по всяко 

време. Така вярващите в Исус са 
преживя вали поколения наред, че 
Той спасява, изцерява, съхранява 
и освобождава; че прави от „неу-
дачниците“ напълно нови хора. Те 
преживяват победа та над греха, над 
мрака. 
Исус е реален! Той е жив! И преди, и 
сега! Човек може лично да Го срещ-
не!      

Исус е реален! Той е жив! И преди, и 
сега! Човек може лично да Го срещ-

„Само за едно съжалявам, че не 
поверих по-ра-но живота си на Исус.“
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На 13 г. – с тайфата! 
Хашиш, бира и 
твърди неща ме 
зареждаха с 
енергия. Често 
се биех. Карах 
се. Стигаше 
се до побой. 
После – 
о б и ч а й н а т а 
п р о ц е д у р а : 
П р и з о в к а . 
Съдебен процес. 
Арест – често 
глоба. Нищо не 
помагаше. Напротив. 
Следваха грабежи. В 
магазините се страхуваха 
от мен. Навсякъде успявах да 
открадна по нещо. Лоша работа! 
След това – тежка катастрофа. 
Не успяхме да вземем завоя. 
Блъснахме се в един стълб. Един 
от нас умря. Бях потресен. След 
престоя в болницата – потърсих 
работа. Работих тук, там. 
Последва блестящата идея: Ще 
правим музика! Собствена група! 
В следствие на бурните купони 
станах зависим от алкохола. Тези 
белезници ме оковаваха дълго 
време.строфално! След това – 
служба в армията. Моят таен 
съветник и там беше г-н Алкохол. 
След това – наркотици!!! Така се 
бях наредил, че не можех да си 
кажа името. На 26 години бях към 
края на силите си. Подпухнал от 
пиене, тежах 100 кг. След това – 
делириум... налудничави видения, 
придружени с треперене и болки в 

тялото. Беше ад. В това 
тежко за мен време, 

едни хора ми 
говориха за Исус. 
В дълбините 
на душата си 
почувствах, че 
те бяха прави. 
Те повтаряха 
отново и 
отново, че 

Исус е жив и ме 
обича. Техните 

думи пронизаха 
като стрела сърцето 

ми. И тогава се 
доверих. Предпазливо 

разкривах живота си, докато 
накрая извадих всичко на бял 
свят. Видях грешния си живот, 
своята вина, пристрастеност 
и помолих Исус за прошка. 
Решението ми беше твърдо: Ако 
животът ми ще има смисъл, то 
тогава Исус трябва напълно да 
го ръководи. И наистина! Той ме 
хвана за ръка. Счупи оковите на 
алкохола и наркотиците. Веднъж 
завинаги! Чувството ми за вина 
мълниеносно изчезна. Радост и 
светлина изпълниха живота ми. 
Силата на Божията любов ме 
преобрази напълно.
А сега? Имам щастлив брак, 3 
деца. Гледам към бъдещето с 
надежда, защото Исус ръководи 
нашия съвместен живот.”

Георги

Георги Го е преживял ...  Кристално ясни думи!

Ярки истини. 
Безброй мно го хора от всички слоеве на общество-
то са ги преживели реално. Живо тът им се е про-
менил по на чин, който по-рано те са считали за не-
възможен. Там, където преди безнадеж д ност е 
потис кала настрое ние то и страх от бъдещето е об-
ременявал сър цето, сега цару ва дръзновение, 
пълна увереност и радост. Зато ва, забравете 
всички преиначе ни представи за Исус.

Исус казва: „Аз съм животът.“ Йоан 14:6 
Който вярва в Исус, е намерил смисъла на своя живот.

Исус казва: „Аз съм светлината на света.“ Йоан 8:12 
Който вярва в Исус, няма да се лута без по мощ но в 
тъмнината.

Исус казва: „Аз съм хлябът на живота.“ Йоан 6:35
Който вярва в Исус, е заситил нуждата на своя живот.

Исус казва: „Аз съм истината.“ Йоан 14:6
Който вярва в Исус, е стъпил на непокла ти ма основа.

Исус казва: „Аз съм пътят.“ Йоан 14:6
Който вярва в Исус, ще стигне сигурно целта.

Исус казва: „Аз съм вратата.“ Йоан 10:9
Който вярва в Исус, е дошъл у дома, при Бога.

Исус казва: „Аз съм добрият пастир.“ Йоан 10:11
Който вярва в Исус, преживява Неговата чудна грижа.

Исус казва: „Аз съм възкресението.“ Йоан 11:25
Който вярва в Исус, не се страхува от смъртта.
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Исусе – няма подобен на Теб!

Свят, чист, без 
грях, пра веден, 
пълен с любов и 

бла гост, милостив, 
верен, всемогъщ, 

истинен...
Дори заклетите Му 
врагове трябва да 
признаят: Исусе, 

Ти си неповторим, 
велико лепен – 

прекрасен – славен!

Исус – несравним – чудесен!
Има ли качество, срещащо най-
дълбоките ни нужди, кое то да не 
сме видели в живота на Исус? Не!

Исус – любов.
Той обича хората, защото са 
Божии творения. Без да прави 
разлика, без изключение! Таки-
ва каквито са. От цяло сърце, 
искрено. Йоан 15:9-13

Исус – търпение.
Търпелив да изслуша и понесе 
страданията. Човек усеща, че Той 
отделя време за най-лич ните ни 
грижи и проблеми. Йоан 4:1-26

Исус – внимание.
Човешкият провал не Му 
беше безразличен. Колко пъти 
помагаше точно навреме. 
Изявяваше славата Си. Негови-
те ученици бяха удивени с какво 
внимание се отнасяше към хората. 
Йоан 2:1-12

Исус – святост.
Когато ставаше въпрос за Божията 
слава, Той беше директен. 
Възпротиви се на онези, които 
искаха да пре върнат дома на 
Неговия Отец в “разбойнически 
вер теп”. Святата Му същност 
беше толкова впечатляваща, че 
хората се отнасяха към Него със 
страхопочитание. 
Йоан 2:13-22

Исус – загриженост.
Това стана явно на кръста. 
Неговата майка, любимият Му 
човек на земята, преживяваше 
часа на раздялата. Исус се 
погрижи за нея въпреки 
неизразимите болки. 
Йоан 19:25-27

Исус – щедрост.
Хората вървяха след Исус. 
Народът се стичаше навсякъ-
де, където отидеше. Слушаха Го 
в захлас. Нахрани хиляди с хляб. 
Никой не се прибра гладен вкъщи. 
Йоан 6:1-15

Исус – състрадание.
Когато хората бяха потъ нали 
в голяма вина и грехове, Той 
не ги сочеше с пръст, но ги 
съжаляваше – измамници, прелю-
бодейци и крадци. Той познаваше 
сърцата. Поглеж даше съвестта 
им. Проявява ше състрадание. 
Няколко пъти дори плака за 
тях. Познаваше техните нужди 
и всичко, което ги държеше 
вързани. И Той ги освобожда ваше. 
Лука 19:1-10

Исус – тактичност.
Хората не се страхуваха да Му 
доверят най-съкровените си 
тайни и проблеми. Общува нето с 
Него беше толкова бла го творно. 
Той беше тактичен и реагираше 
съвсем различно от останалите. 
Неговите действия бяха 
изпълнени с любов и внимание. 
Дори децата търсеха Неговата 
близост. Лука 8:10-48
    
Исус – Божията милост.
Исус изцеляваше болните на-
в ся къде, където отидеше. Гри-
жеше се за страданията им. 
Смиляваше се над всеки, който 
бе в беда. Постоянно виждаше 
безпомощни хора. Имаше ми-
лост към изпълнените с боя зън 
сърца. И там, където се лутаха и 
бяха като овце без пастир, Той ги 
повеждаше. Матей 9:36

Исус – благост.
Често срещаше доста упла-
шени хора. Те Му раз казваха за 
разочарования та си. Надяваха 
се на помощ, на добра дума, на 
разбиране. Неговите думи бяха 
като бистра вода, напояваща 
пресъхналата им душа. От 
естеството Му струеше та-
кава благост, че дори и най-
отритнатите Му се доверява ха. 
Марко 1:40-45

Исус – прощение.
Той виждаше сърцата. Чо веш ките 
мисли бяха като отворена книга 
пред Него. Никога не упрекваше 
хората за слабостите и грешките 
им, но осъждаше греховете им. На 
този, който искрено признаеше 
беззаконията си пред Него, Той 
прощаваше и го оставяше със 
съвършен мир в сърцето. 
Лука 5:17-26
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Исус Христос – съвсем различен от нас, хората. 

     Кръстове в планина та – свидетелства за победата на Исус

„Защото Бог толкова 
възлюби света, че даде 

Своя Единороден Син, за 
да не погине нито един, 

който вярва в Него, но 
да има вечен живот.“

Йоан 3:16

„Ти обичаш там, където ние, хората, само мразим. Ти се 

смиляваш там, където ние во юваме помежду си. Ти на-

сър  чаваш там, където виж даме само слабости и греш-

ки. Ти даряваш мир там, къ де то сеем омраза. Ти даде 

жи  во та Си за нас там, къде то ние боготворим нашето 

голямо АЗ.”

Безнадеждно

Ние, хората, сме безнадеждно и завинаги отделени от 

Бога пора ди греха и вървим неспасени към погибел. Но 

Божието сър це не може да допусне да ни загуби завинаги! 

Любовта Му страда неизразимо. 

Неспасяем
Нито добрите ни дела, нито усилията ни могат да ни 

спасят. Затова дойде Исус! Заради нашия грях и поквара 

Той, Безгрешният, трябваше да понесе наказа ние то, което 

заслужавахме ние пред един свят и праве ден Бог. Затова 

Исус стана за нас, хората без надежда, единственият път за 

спасение. От любов!

Исус – 
„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небе-

то друго име, дадено между човеците, чрез което тряб-

ва да се спасим.“ 
 Деяния 4:12

Исус Христос – 

„Исус винаги 

ми дава пове-

че, отколкото 

дори мечтая.“
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Исус на кръста – 
Кулминационната точка на Божията любов.

Лука, глави 22 и 23 
Не, не проява на безси лие, а чуд-
ният спасителен план на Бога. Не 
жалко поражение, а славен триумф.

Исус дойде при нас като Спасител, за 
да ни избави от страшно проклятие 
и ад. Чрез Своята смърт на кръста 
Той плати цената за нашия грях и 
вина, за да не бъдем осъдени ние от 
Бога. Когато Исус „взе на Себе Си“ 
нашите грехове, върху Него се изля 
святият Божий гняв. Всич ки бяхме 
нарушили Божиите заповеди. Без 
изключение!

Но заместническата жертва на Исус 
на кръста ни прими ри с Бога. И днес 
проля та та кръв на Исус очиства все-
ки човек от всеки грях и вина.

„Свърши се!“ е най-великият побе-
ден вик, който е прозву ча вал няко-
га!

Лука, глава 24
Не, Исус не остана в гроба. На 
третия ден Той възкръсна. И днес 
живее! И понеже Той е жив, всеки, 
който вярва в Него, има вечен жи-
вот. Чрез лична вяра в Исус Христос 
имаме дял в триумфа на Неговото 
възкресение. И в силата на Неговото 
възкресение и Неговото име, побе-
дата над греха, смъртта и дявола ни 
е гарантирана. 

А другите религиозни водачи?

Не повлякоха ли и те мнозина след 
себе си? Къде са те днес? В гроба – 
като всеки друг. Те са били смъртни 
човеци. Но Исус е жив!
Той казва за Себе Си: „Аз съм 
Първият и Последният, и Живият; 
бях мъртъв, и ето, живея до вечни 
векове.“

Откровение 1:17-18

Исус възкръсна! – 
Той е Победител над греха, смъртта и дявола

третия ден Той възкръсна. И днес 

Изход на гроб изсечен в скала.

Свърши се!Свърши се!
Йоан 19:30
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Два пътя – две цели. Изборът е наш!

1. Признайте пред Бога, че 
сте грешник и заслужава те 
Неговия справедлив гняв.

2. Изповядайте своя грях и 
вина в молитва. И молете за 
прощение.   

3. Приемете прощението с 
вяра, като подарък. Проля-
тата кръв на Исус ни
очиства от всеки грях. 

   

4. Доверете се на Божието 
Слово. Бог винаги спазва 
обещанията Си. Той е 
исти на та. Не може да лъже.

Исус казва: 
„Влезте през тясната врата, защото широка 
е порта та и пространен е пътят, който води 
към погибел, и мнозина са оне  зи, които 
минават през тях.
Понеже тясна е вратата и тесен е пътят, 
който води към живот, и мал ци   на са онези, 
които ги на ми рат.“  
 Матей 7:13-14

„Влезте през тясната врата, защото широка 

“Който се довери 

на Исус не губи 

нищо, но печели 
всичко.”

вечна смърт вечен животвечен живот

Изберете живота!
Хванете спасителната десница на Исус. Вземете 
единственото правилно решение.

42 43



Молитва „Ако изповядваме греховете си, Той е верен 
и праведен да ни прости греховете 
 и да ни очисти от всяка неправда.“ 1. Йоан 1:9

Потърсете уединено място.

Mожете да приемете Господ Исус за 
свой личен Спасител в молитва. Той 
взема думите Ви на сериозно. Той 
Ви слуша. Потърсете уединено място, 
където да общувате с Него необез-
покоявани от никого. Можете да Му 
кажете:

Господи Исусе, от Библи-
я  та разбрах, че съм поги-
ващ грешник. Нуж дая се 
от Теб. Изповядвам 

своята вина и беззакония. 
Досега управлявах сам жи-
вота си. Моля Те, прости ми 
лъжите, омразата, завист-
та, неп рав дата, моя немо-
ра лен живот (изповядайте 
всичко, което Ви вменява 
вина). Съжа лявам и се раз-
кайвам за всичко от цяло 
сърце. Очи сти ме. Прости 
ми. Твоята кръв се проля на 
кръста и за мен. От днес 

нататък Ти определяй моя 
живот. Във всичко! Проме няй 
ме, както Ти е угодно. За Теб 
отварям сега сърцето си. За-
еми пър во то място в живота 
ми. Напра ви ме Божие дете. 
Ти обеща ваш, че всеки, кой то 
Те прие ме, ще се нарече Бо-
жие дете (Йоан 1:12). И по не-
же дър жиш на Словото Си, аз 
вяр вам, че Си ме при ел като 
такъв. Доверявам се напъл-
но на святите Ти обе щания. 
Очисти ме от гре хове, за 
които не се се щам в момен-
та. Очисти ме и ме освободи 

и от всяка окултна обвърза-
ност – суе верия, предс каза-
ния и ма гии. 
Господи Исусе, царувай от 
днес нататък в живота ми. 
Желая да Ти служа, да Те след-
вам навсякъде. Амин!

„В смъртния час 
от значение е само 
едно: Принадлежа 

ли на Исус? Всичко 
друго губи смисъл.“

Размислете над живота си.

Общувайте с Бога в молитва. 
Просто е, като обаждане по 
телефона.

44 45



А сега?

1. Благодарете всеки 
ден за своето спасение. 
Благода ре те за прощението. 
Благо да ре те за вечния 
живот. Бла го дарете, че вече 
сте Божие дете, понеже Бог 
е обещал това в Словото Си.  
  Колосяни 1:12

2. Кажете на другите, 
че животът Ви вече 
принадлежи на Исус. 
Обяснете им как могат 
да намерят и те пътя 
към вечното спасение.                    
 1. Солунци 1:8-10

3. Радвайте се! Имате 
причина за това, понеже 
сте се отправили към едно 
светло, славно бъдеще във 
вечността.  1. Коринтяни 2:9

4. Общението с други 
вярва щи е важно! Присъе-
ди не те се към местната 
библей ска, християнска 
църква.  Деяния 2:42

Кръстете се в името Исус Христово 
на основание своя та вяра. Бог 
очаква това. Библията казва: 
„И тъй, тези, които приеха 
словото му, се кръстиха...” 
 Деяния 2:41

5. Четете редовно Библия-
та! Тя ще насърчава Ва шата 
вяра, ще Ви дава нови сили 
и увереност. Ще Ви пока же 
верния път към славната 
цел.

 Матей 4:4; Деяния 17:11

6. Живейте според 
Божиите заповеди! Така 
свидетел ствате, че Го 
обичате и почитате! 
Бъдете пример за оста-
налите. Заслужава си да се 
покорявате на Бога. Той ще 
Ви благослови изобилно.

 Римляни 12:1-2 Римляни 12:1-2

„Дори проблемите 
в живота да валят 

като дъжд, аз зная, 
че Господ Исус ще 

разреши всеки един от тях.“

Вярата е нещо,    което расте
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Исус ще дойде отново!    Щастлива реалност!

Той обеща: „Ето идвам скоро“ 
Откровение 22:7. Денят на Неговото 
при шествие наближава. Белези те на 
времето са доказа тел ството, че 
пророчества та на Исус в Библията 
се сбъдват. Прочетете Матей, глава 
24 и Лука глава 21.

Ходът на събитията

Исус ще дойде първо за всич ки, 
които вярват в Него и Му принадле-
жат. 1. Солунци 4

Той ще ги отведе у дома, в небето, 
във вечната Божия слава. Там няма 
да има скръб. Смъртта няма да ни 
разделя повече. Няма да ни мъчи 
бо лест. Няма да се пророни ни то 
една сълза. Няма да ни сму щава 
болка. Няма вече да се страхуваме 
от мрака. Това е вечният дом, роди-
ната на всички спасени Божии деца. 
Откр. 21

   Виж стр 28-31

„Каквото око не е видяло и ухо не е 
чуло, и на човешко сър це не е 
идвало, това е приготвил Бог за 
тези, които Го любят.“ 

1. Коринтяни 2:9

След това Исус ще се вър не със спа-
сените, за да съди всички нечести-
ви. Живите и мъртвите. Прочетете 
Римляни 2:5.

Тогава всички грешници, без изклю-
чение, треперейки ще се преклонят 
пред Този, Чието име е Исус Христос. 
Всеки език ще изповяда, че Исус, на 
Когото някога се присмиваха, е 
Господ, за слава на Бога Отца. 
Смехът на подиграва телите и при-
смивателите ще заглъхне. Равно-

душ ните, които са обръщали гръб на 
Исус, ще се страху ват и ужасят. Те 
ще получат своето спра ведливо на-
казание: вечно осъждение!

„Няма нищо по-тъж-но от това да стоя до смъртния одър на неспасени хора.“

Виж стр 28-31
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“Доброто семе”, календар за всеки ден
Всяка страница от календара съдържа стих от Библията и 
съответен коментар. За някой това са послания за благата 

вест, а на други служат за укрепване и насърчение.

Четете календара онлайн на: www.good-seed.org!

Изтеглете безплатното приложение “The Good Seed”!

Решихте ли се вече? Заповядайте, посетете нашата интернет страница на:

www.gbv-dillenburg.de

Времето Ви на земята е 
огра ничено. Смърт та 
на всеки един от нас 
е неизбежна. Как ва 
е вечната Ви цел? 
Къде ще свърши 
пъту ването Ви? Във 
вечната слава на 
Исус или във веч-
но осъждение? Вие 
решавате!

Що е краткият живот? 
Дъх. Тон, който отзвучава за 
миг. Може би сте направили карие-
ра и сте забогатели. Постигнали сте 
всичко. 

Но без Исус всъщност сте 
изгубили всичко: своето 

вечно спасение.

Затова, вземете пра-
вил ното решение! 
Днес все още има 
време. 

Исус Ви приканва:

„Ето, стоя на врата-
та и хлопам; ако някой 

чуе гласа Ми и отвори 
вратата, ще вляза при него и 

ще вечерям с него, и той с Мене ...“   
               Откровение 3:20

Времето Ви на земята е 
огра ничено. Смърт та 
на всеки един от нас 
е неизбежна. Как ва 

пъту ването Ви? Във 

но осъждение? Вие 

Що е краткият живот? 
Дъх. Тон, който отзвучава за 
миг. Може би сте направили карие-

Но без Исус всъщност сте 
изгубили всичко: своето 

вечно спасение.

Затова, вземете пра-
вил ното решение! 
Днес все още има 

Исус Ви приканва:

„Ето, стоя на врата-
та и хлопам; ако някой 

чуе гласа Ми и отвори 
вратата, ще вляза при него и 

ще вечерям с него, и той с Мене ...“

Моето решение:
Моето решение да приема Господ Исус

Христос за свой Господ и Спасител.

име:

дата: 

„А на онези, които Го приеха, даде право да 
станат Божии деца – на тези, които вярват в 

Неговото име...” Йоан 1:12
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ИСУС
Никой досега не е раздвоявал мненията относно ли-
чността си така, както Исус. Едни Го обичат сърдеч-
но. Други Го мразят. Повечето отбягват като ужиле-
ни темата за Него. 

Той познава хората като никой друг. Думите му са 
истина. Той е прям. Никой никога не е пораждал 
толкова голямо противоречие като Него. Има нещо 
още по-странно - където и да отиде, нищетата сякаш 
Го преследва! Бедните, болните и отритнатите от об-
ществото се чувстват привлечени от Него.

Исус - това име звучи като музика в ушите на Него-
вите последователи, но за всичките Му противници 
то е като провокация.  Защо мнозина търсят кости 
и пишат книги за Един “мъртвец”, докато милиони 
твърдят, че Той е жив?

Ако вярвате на всичко, което Той каза и извърши, 
тогава Вие ще признаете, че Исус Христос е нашият 
единствен шанс.
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