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1. УВОД- 

(СЛ 2) Живеем в свят който всеки момент 
очаква да бъде разкрита връзката на 
човечеството с извънземни. Време в което 
войните (ако има такива) ще се водят с 
оръжия изнесени в извънземна орбита от 
която ще поразяват целите си. 

(СЛ 3) Живеем във време, в което 
усилено се мисли за роботи с изкуствен 
интелект, които вместо хората, на първо 
място ще водят воните, ще обслужват 
икономиката, ще работят за хората, ще 
слугуват на хората.  

В същото време, науката продължава да 
е слаба пред убиеца на века-рака, 
продължава да остава „първокласник“ в 
сферата на мозъчната дейност, не може да 
се справи с природните стихии.  

Живеем във време, на невиждан прогрес 
и нарастваща перверзия, която днес се 
тълкува, като толерантност и демокрация.  

Пр. В Английски-говорящите страни, 
шофьорите имат на разположение, лепенки, 
които могат да залепят на бронята на колите 
си. Когато караш зад някой, той може да ти 
прати послание, чрез лепенката: 

(СЛ 4)-може да те подкани към действия 
в защита на земята или животните: 

 
(СЛ 5)-може да те предизвика, към по-

разумно поведение на пътя 
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(СЛ 6) -може да те подкани да се 
определиш политически 

 
- (СЛ 7) може закачливо да ти подсказват, 

че някои нещо не трябва да се правят докато 
караш колата си 

 
(СЛ 8) Eдна от тези лепенки казва: 

 
Исус е отговора! 
(СЛ 9) На друга кола обаче можем да 

прочетем: 

 
Ако Исус е отговора, кой беше 

въпроса? 
Това е важен въпрос: Ако Исус е 

отговора, кой е въпроса? 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

(СЛ 10) А) Кой е твоя въпрос? 
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 Или кои са въпросите на твоя живот и 
намерил ли си отговора? 

(СЛ 11) Maт 16:13  А Исус, като дойде в околностите 
на Кесария Филипова, попита учениците Си, казвайки: 
Според както казват хората, Човешкият Син Кой е?   16:14  А 
те рекоха: Едни казват, че е Йоан Кръстител; други пък - 
Илия; а други - Еремия, или един от пророците.  

Един въпрос, който е много актуален днес и 
едни отговори, които са също твърде котирани 
днес!  

„Според хората кой е Исус? Едни казват 
едно, други друго!“ 

(СЛ 12) Пост-модернизма 
Ние живеем в пост-модерна епоха. Ако не 

знаеш какво означава това, аз искам да ти кажа, 
че това е времето на размитите граници! 
Границата между добро и зло, справедливост и 
измама, истина и лъжа е размита. Днес „истина“ 
е относително понятие. Тя е нещо, към което 
хората са спрели да се стремят. Вместо 
истината, днес хората обичат удобството. 
Истината е дотолкова истина, доколкото служи 
на моето удоволствие и удобство.  

За постмодерниста не е важно в какво 
вярва, но е добре да има вяра. За 
постмодерниста, не е важно, какво е добро, 
важно е да се приема като добро и най-вече да 
е добро според него. За постмодерниста, не е 
важно дали след него ще има свят, важното е 
светът да съществува заради него. 

Днес царува морален и етичен 
релативизъм. Релативизма е противоположен 
на Абсолютизма. Абсолютизма твърди, че има 
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непреклонни, абсолютни истини, морал и  
етични стандарти, докато Релативизма 
отхвърля стандартите и казва, че всичко е 
относително и зависи от много и различни 
критерии.  

И така ако днес ти например ме питаш:  
(СЛ 13) Има ли ВЕЧНОСТ?  
Аз ако съм Релативист, ще ти отговоря: 
И ДА и НЕ! Може да има, може и да няма! 

Ще видим, но докато видим, важното е да ти е 
добре! 

Доколко теб те устройва този отговор? 
(СЛ 14) Има ли ИСТИНА?  
Релативиста ще отговори: И ДА и НЕ-

зависи!  
На фона на този релативизъм или 

относителност на ценностите, стоят 
твърденията на древното Слово Божие.  

(СЛ15) Кой е Исус? Според релативизма, 
Исус може да е един от много богове, пророци, 
супергерой, мит, добър учител, модел за 
подражание, може да го има, може да го няма. 
Какво мислиш за Исус, няма никакъв смисъл и 
значение за теб. Важно е той да ти е удобен. 
Както ти е удобно, така го приемай!  

От друга страна Словото Божие, звучи 
доста конкретно относно Исус: 

(СЛ16)-Той е Божии Син- Йоан 3:16 (Защото Бог 

толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който 

вярва в Него, но да има вечен живот )  
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(СЛ17)-Той е Пътя, Истината и Живота- 
Йоан 14:6  (Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и 
животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. ) 

 
(СЛ 18) -Той е Името- Деяния 4:12 (И чрез 

никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име 
дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.)  

 
(СЛ 19) -Той е Ходатаят между Бога и 

човеците- 1 Тим.2:5 (Защото има само един Бог и един 
ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, ) 

 
(СЛ 20) -Той е Единствената жертва, която 

има стойност в очите на Бога, за да бъде 
изкупление за нашите грехове и за греховете на 
целия свят- Евр. 10:12 (но Той, като принесе една 
жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога.  

 

Това са базови доктрини на 
Християнството. За някои те може да са 
глупост, за други да са старомодни, за трети да 
са ограничени , но за Словото, и за милиарди 
хора по земята, те са уникални и не подлежат 
на промяна, защото са дадени от вечен и 
непроменящ се Бог.  

Ако днес си позволиш публично да 
заявяваш и защитаваш, тези твърдения, има 
голяма опасност, да бъдеш обвинен в 
тесногръдие, ограниченост и дори да бъдеш 
съден за … фанатизъм. Светът няма дълго да 
приема Абсолютизма и вероятно скоро ще 
прибегне до неговото пълно  ограничаване и 
опити за премахване.  
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В същото време Словото ни поставя 
ултиматум, че ние нямаме право да следваме 
Исус, освен ако не приемам, гореспоменатите 
условия за Неговата личност.  

Релативизма ни казва: Вярвай в какъвто си 
искаш Исус, само не настоявай, че Той е 
единствен или че аз трябва да вярвам онова, 
което Библията твърди! 

 А Словото ни налага точно противното на 
релативистичното изискване, То очаква от нас 
да вярваме и го декларираме пред човеците 
именно това: Че Исус е неповторим, незаменим 
и единствен. 

Светът налага, че ако ти не приемаш 
мнението на другите, ти не си толерантен, но 
може ли да си винаги толерантен? 

Пр. Една майка отива с болното си дете на 
лекар и той изписва лекарство. Майката отива в 
аптеката и дава рецептата. Аптекаря поглежда 
рецептата и пита: Какво му е на вашия кон? 
Неразположен ли е?  

Една толерантна майка, би тогава казала: 
Не, не е конят, а детето ми, но дайте ми 
лекарството, той лекаря всички го приемат за  
лекар и затова би трябвало да знае какво е 
предписал на детето! 

Пр. Турист пътува надалеко. Качва се на 
самолета, а до стълбата, стоят двама механика 
и разговарят. Единия казва на другия: Левия 
двигател има теч и може да пламне по време на 
полета, ама може и да не стане! 
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Толерантния турист, тогава би трябвало да 
си каже: Е щом другите ги признават за 
механици, би трябвало да приема тяхното 
мнение. 

Не, в такива случай ние не можем и не 
трябва да сме толерантни. Защо? Защото става 
въпрос за живот и смърт. И ако за този живот 
ние не можем да бъдем толерантни, колко по-
малко бихме били за Вечния живот. Това че 
някой не го смята за важно, не означава, че то 
не е важно.   

 
Исус пита учениците си, нещо повече от 

това дали те вярват на тълпата. Той ги пита, 
дали те вярват на Словото. Въпроса вече не е 
дали вярваш изобщо в Исус! Вярвай щом 
искаш. Въпроса е дали вярваш в Библейския 
Исус? 

В това време в което живеем, Сатана вече 
се е отказал да се бори срещу Християните с 
методите на отлъчване от вярата им. Вече 
никой няма да те кара да нарисуваш кръст и да 
прюеш върху него. Но напълно възможно е да 
те принуждават да плюеш върху Библейското 
Християнство. Това е много удобно на пръв 
поглед. Само вярвай в онзи Христос, който 
хората масово приемат. Кой е масовия 
Христос? 

Онзи който спасява поради членството  ти 
към тази или онази църква 

Онзи който спасява поради това, че си 
кръстен в определена вяра 
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Онзи който спасява поради почитта ти към 
определени светии. 

Онзи който спасява понеже си добър човек. 
Онзи, който е част от множеството мъдри 

хора на земята! 
Онзи който приема за истина, не истината 

от небето, а истината според тълпата. 
Онзи който е готов да постави Исус, заедно 

с останалите духовни водачи на човечеството. 
Къде е проблема във всички тези неща? 

Проблема е в това, че на точните въпроси, 
никой не иска да даде точен отговор!  

Имаш ли точен въпрос? 
 

(СЛ 21) Б) Кой е точния ти въпрос? 

Исус разговаря с учениците си. Пита ги за 
мнението на хората, но не спира там, а 
продължава като уточнява въпроса!  

(СЛ 22) „Хората да си говорят каквото 
искат за Мене, но ВИЕ КАКВО МИСЛИТЕ(или 
какво Вие вярвате)“ 

 Maт 16:15  Казва им: Но според както вие казвате, Кой 
съм Аз?  16:16  Симон Петър в отговор рече: Ти си 
Христос(Т.е. Месия, Помазаник.), Син на живия Бог.  16:17  
Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, 
защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който 
е на небесата.  

 

Отговора на ап.Петър беше много важен. 
Той каза нещо, което може би не разбираше, но 
то му беше дадено от Святия Дух, както Исус го 
определи. Затова е важно! Защото показва 
правилната посока на моята и твоята вяра.  
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(СЛ 23) В Кой Исус трябва да вярваме? Кой 
е Библейския Исус? Кой е спасяващия Исус? 
Кой е истинският Исус? 

(СЛ 24)  
1) Той приема всеки който Го търси! При 

истинския Исус можеш да дойдеш без да 
разчиташ на себе си или да търсиш помощ и 
съдействие от живи или умрели. Той казва:  

  Maт. 11:28  Дойдете при Мене всички, които се 
трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.  

(СЛ 25) Отивайки при истинският Исус, ти 
търсиш правилния достъп до Бога. Хората по 
презумция мислят, че не могат да достигнат до 
Бога сами. Това е така, но не съвсем. Хората се 
надяват някой по-свят от тях да ги отведе при 
Бога. Пак са прави, но не съвсем. Те се 
надяват, че свещеник или светец може да ги 
отведе до Бога. Исус казва: 

Йоан 14:6  Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и 
животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мене.  

Можеш да достигнеш до Бога, само чрез 
Библейския Христос.  Искаш ли да видиш Отец 
в славата и величието Му? Отиди при 
Библейския Христос и Той ще те води право по 
пътя към Бога.  

(СЛ 26) Ще попиташ: А, как да отида при 
Христос? 

Ще ти отговоря:  
(СЛ 27) Със СМИРЕНИЕ: Със смирено и 

разкаяно сърце. Не можеш да откриеш Христос, 
ако Го търсиш със самочувствие, на добър 
човек. Не можеш да видиш Христос, ако Го 
търсиш, за да Му дадеш списък със заслугите 
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си. При Него се ходи с празни ръце, смирено 
сърце и превити нозе. Не можеш да впечатлиш 
Исус, ако Му обясняваш, че: 

-че, родителите ти са много набожни хора и 
теб са те възпитали да почиташ Бога 

- че, имаш добро сърце и макар да си 
срещал много неразбиране, си вършил добро  

- че, светът ти е длъжни, затова и Бог би 
трябвал да се чувства такъв към теб. 

Чудесно е ако си такъв, но твоята доброта, 
твоята справедливост, ако се надяваш да ти 
бъде като някакъв бонус към Христос, не върви. 
Не върви, защото Той беше съвършен  в 
правда, но въпреки това пострада, поради 
нашите грехове. Нашата правда е като мръсна 
рогозка пред Исус.   

 
(СЛ 28)  2) Той приема всеки който усеща 

нужда от Бог в живота си! 
При истинския Исуса идвам за да Му кажа 

че имам неотложна нужда от спасител. Защо? 
Защото съм окаян грешник, който ако умре в 
това си състояние, отивам безвъзвратно в ада, 
където душата ми ще страда вечно и това е 
страшно.  

 
(СЛ 29) 3) Той приема всеки който е готов 

да вярва в Него!  
При истинския Исус се идва с вяра, че 

Словото ни дава истинската картина, на 
Неговата личност, дела и думи, Неговата мисия 
на Божии Син, пратен за да стане жертва за 
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греховете на света. Тази вяра носи в себе си, 
спасително новораждане за човека. 
Новораждане, което извършва чудото на 
пълната промяна. Промяна която прави хората 
различни, нови, чисти, обичащи естествено 
правдата и естествено борещи се със злото и 
неправдата в себе си и в света.  

 
Мартин Лутер поставя началото на ново 

виждане за Библията и за Библейския Исус. Той 
полага усилия да изчисти Библията от праха на 
Католическите догми и добавки, а Христос да 
бъде изведен отново на първо и единствено 
място за него. 

Може ли ние проповедниците на 
Евангелието и Христос да се увлечем, и отново 
да хвърляме праха на личните си тълкувания 
върху личността на Исус? Можем! Аз лично ще 
изповядам, че често се увличам да поучавам 
вярващите, как да са по-добри, по-успешни, по-
разумни, по-праведни и го правя от пастирска 
грижа. Правейки това на пръв поглед не е лошо, 
но виждам, че лесно мога да попадна в 
клопката на Сатана. Как? Благовестието лесно 
може да бъде заменено с Добротворство. 

Какво означава това? Това означава вместо 
да проповядваме Христос, ние проповядваме 
как да бъдем добри! Защо това може да ни 
подхлъзне? Защото ако аз успея да ви науча, 
как да обичате Исус, да говорите на Исус, да се 
приближавате до Исус, да опознавате Исус , да 
уповавате на Исус, тогава аз съм ви научил как 
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да бъдете добри. Ако изключа Исус и ви уча на 
добро, тогава аз ви проповядвам идеализъм- 
хубави идеи без приложение.  

Нашата любов и връзка с Исус, са онази 
сила която ме променя за да стана добролюбец, 
и онова динамо, което ми дава ежедневно нова 
сила да побеждавам греха в себе си и  в 
обществото, така че да съм неуморим воин на 
правдата. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 В заключение искам да кажа:  
Братко и сестро, приятелю. Искаш ли да 

спасиш душата си и да спечелиш Вечността 
с Бога? Ако искаш, тогава пътя е Христос, 
Истината е Христос, живота е Христос. Спри 
да се оглеждаш за да видиш колко си добър 
или лош. Отиди смирен и доверяващ се 
напълно и САМО НА ХРИСТОС при Бога. 
Застани под кръста на Христос, погледни 
към небесния ни Баща и каже: 

(СЛ 30) Отче прости мен грешника. 
Помогни ми да обикна Твоя Единороден Син 
Исуса Христа с цяло сърце, с всичкия си ум 
и да Му служа с всички сили. Аз искам 
служейки на Христос, да се приближа до 
Теб.  

(СЛ 31) Исусе Христе, моля те 
управлявай мислите ми, думите ми, 
делата ми, мечтите ми, живота ми. Вземи 
умът, сърцето и  волята ми и 
контролирай всичко в живота ми. Дай ми 
сили и желание да върша онова което е 
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добро и полезно за Царството ти Отче. 
Дай ми успех за да променям света около 
себе си за да може Христос да се прославя 
винаги и постоянно.  

(СЛ 32) Как да бъда добър човек?- 
Отговорът е Христос 

Как да намеря Бог в живота си? - 
Отговорът е Христос  

Как да получа прошка на греховете си? - 
Отговорът е Христос 

Как да си спася душата?-  Отговорът е 
Христос 

Как да живея успешен и свят живот? - 
Отговорът е Христос 

Как да се освободя от вината която често 
ме спохожда?- Отговорът е Христос 

Как да се радвам всеки ден? - Отговорът 
е Христос 

Как да съм сигурен, че вратите на рая ще 
са отворени за мен? - Отговорът е Христос 

 
Ти си Христос(Т.е. Месия, Помазаник.), Син на живия 

Бог.   


