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Исус ХрИстос  
 разпнат от човецИ
Преди около 2000 години извън град Ерусалим един 
Човек беше прикован на дървен кръст като някой 
разбойник - заобиколен от голяма тълпа, която Му се 
подиграваше.

Макар през живота Си да беше помогнал на мнозина и 
да не беше направил нищо лошо на никого, Той беше 
отхвърлен. Отговорът на човеците на Неговата любов 
беше кръстът.

Как се държеше Разпнатият? Той понасяше с търпение 
ужасните болки и язвителните подигравки. Вместо да се 
съпротивлява и да вика за помощ, Той се молеше на 
своя Бог: „Отче, прости им, защото не знаят какво 
правят.“ Любовта Му беше по-силна от омразата на 
човеците.

Разпнатият беше Исус Христос, 
Божият Син!

Исус ХрИстос  
 наказан от Бога
Когато Исус висеше на кръста, изведнъж настана мрак. 
Три часа Той не се виждаше, понеже понасяше нака-
занието от Бога, което ние бяхме заслужили за нашия 
греховен живот.

Затова накрая извика: «Боже Мой, Боже Мой, защо 
си Ме оставил?» Този болезнен вик изразяваше 
дълбокото страдание, през което Той преминаваше на 
кръста. В безкрайната Си любов Той понасяше Божия 
съд вместо всекиго, който лично вярва в Него.

След три часа отново стана светло и Божият Син из-
вика: «Свърши се!» След това издъхна. Посредством 
страданието и смъртта Си Той създаде условието за 
спасението на човеците.



това ИзвършИ Исус ХрИстос 
 някога за вас:

ето защо днес 
 вИе сте прИзован:

Повярвай в 
 господ Исус, 

И ще се спасИш!
Библията  • Деянията на апостолите 16:31

ХрИстос един път  
пострада за греховете,  
праведнИят за  
неправедните, за да  
ни приведе при, Бога.
Библията • 1. Петър 3:18



Исус ХрИстос  
 съдИята
Вестта на кръста ни показва и Божията справедливост, 
която изисква наказание за греховете. Ето защо Господ 
Исус трябваше да понесе Божия съд вместо всички 
вярващи. 

Ако някой отбягва Исус Христос и презира Неговото 
спасително дело, той остава натоварен със своите 
грехове. След смъртта го очаква Божият наказателен 
съд за всяка извършена неправда.

който вярва в него, не е осъден;  
който не вярва, е вече осъден.

Библията •  Йоан 3:18

Вестта на кръста Ви изправя днес пред решението: 
Приемете Господ Исус за Ваш Спасител - или един ден 
ще Го срещнете като Ваш Съдия!

Исус ХрИстос  
 спасИтелят
Вестта на кръста говори за непонятната Божия любов. 
Исус Христос умря там, за да избави грешни човеци от 
вечния съд. Как можем да се възползваме ние днес от това 
освобождение?

покайте се И повярвайте в БлаговестИето!
Библията • Марко 1:15

Онзи, който признае, че животът му пред Бога не е 
наред и изповяда греховете си пред Него, има право 
да вярва, че Исус Христос плати този дълг на кръста. 
Тогава ще бъде освободен от тежестта на греха и по-
лучава нов живот. 

Това предложение важи и за Вас. Господ Исус умря за 
Вас на кръста и Ви кани да вярвате в Него и Неговото 
спасително дело.



           Словото на кръста 
   е безумие за тези,  
      които погиват; но за нас,  
    които сме спасени, то е 
           Божия сила.

Библията • 1. Коринтяни 1:18
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