
1. Шофьорът 
Веднъж един шофьор бил спрян от полицейски 
служител. Шофьорът бил опитен и доколкото 
знаел, не бил направил нищо нередно. 

Полицаят казал: “Спрях Ви, понеже минахте с 
90 км/ч през училищна зона. Има десет 
предупредителни табели, че ограничението е 30 
км/ч, но Вие напълно ги игнорирахте. 

Точно както пред шофьора е имало десет 
предупредителни табели, така и Бог ни е дал 
десет ясни предупредителни знака в Библията. 
Те се наричат Десетте Божи Заповеди. 

Някога изричали ли сте лъжа? Открадвали ли 
сте нещо? Използвали ли сте името на Бога като 
ругатня? Всеки го е правил, нали? 

Вижте какво казва Библията: 

 Защото който опази целия закон, а съгреши 
в едно нещо, бива виновен във всичко. 
(Яков 2:10) 

Бог казва, че като нарушим дори само една от 
заповедите, ние сме съгрешили и ще бъдем 
държани отговорни за нарушаването на всички 
тях, включително прелюбодейство и убийство. 

 Заплатата за нашите грехове е смърт 
(преживяване на ада, понеже Бог няма да 
допусне грях в Своето присъствие).  
Римляни 6:23а 

Ако историята свърши по този начин, за нас 
няма да има надежда… 

 

 

 

 

 

2. Осъденият 
Един невинен човек отишъл при съдията и 
доброволно пожелал да бъде екзекутиран, на 
мястото на вече осъден убиец. Съдията се 
съгласил. На следващия ден съдията казал на 
осъдения, че трябва да вземе решение: 

“Един невинен човек беше умъртвен на Ваше 
място. Ако приемете факта, че Той плати за 
Вашите престъпления, можете да си ходите – 
свободен сте. Ако, обаче, не приемете цената, 
която този човек заплати за Вас, ще бъдете 
екзекутиран за престъплението си. Какво 
решавате?” 

Исус Христос, Божият Син, беше безгрешен, но 
доброволно даде живота Си, за да плати 
наказанието за Вашите и моите грехове. 
(Заплатата за които е смърт). Три дни по-късно 
Той възкръсна от мъртвите. 

 Но Бог препоръчва Своята любов към нас в 
това, че когато още бяхме грешници, 
Христос умря за нас. (Римляни 5:8) 

 А Божият дар е вечен живот в Христос Исус, 
нашия Господ. (Римляни 6:23б) 

В резултат на това, че Исус умря на Ваше място, 
Вие имате две възможности: 

- Да приемете, както Божията прошка за 
греховете си, така и вечния живот, когато се 
покаете (осъзнавайки Вашата греховност и 
решавайки да се отречете от нея) и се доверите 
на Господ Исус. 

или 

- Да отхвърлите както Божията прошка за 
греховете си, така и вечния живот, когато 
изберете да се доверите на някого или нещо 
друго, вместо на Исус. Така ще понесете 
полагащото Ви се наказание за нарушаване на 
Божия закон. 

 Който вярва в Сина, има вечен живот; а 
който не слуша Сина, няма да види живот, 
но Божият гняв остава върху него. (Йоан 
3:36) 

Само да сме чували за Исус не означава, че 
вярваме в Него… 

3. Парашутистът 
Парашутистите демонстрират своята вяра в 
екипировката си, когато скочат от самолета. 

Последователите на Исус разкриват своята вяра 
в Него, когато Божият Дух променя техните 
мисли и желания. 

 Ако някой е в Христос, той е ново създание; 
старото премина, ето всичко стана ново.  
(2 Коринтяни 5:17) 

 Бог казва: “Ще ви дам ново сърце и нов дух 
ще вложа вътре във вас”. (Езекийл 36:26) 

Точно както влизането в гараж няма да Ви 
направи механик, така и посещаването на 
църква няма да Ви направи християнин. 

Ако бихте искали да получите Божията прошка 
за греховете си, както и дара на вечния живот, 
помолете се с подобна на следната молитва: 

“Исус, аз вярвам, че Ти плати цената за моите 
греховете, когато умря на Кръста и възкръсна от 
мъртвите. Искам да се отрека от греховете си и 
да Те приема за свой Господ. Готов съм да Те 
следвам през останалата част от живота си. 
Благодаря Ти за дара на вечния живот. Амин”.  

 Всеки, който призове Господното име, ще се 
спаси. (Римляни 10:13) 

Всеки истински последовател на Исус ще: 

 живее достойно за Господа, за да Му бъде 
угоден във всичко, като принася плод във 
всяко добро дело и като расте в познаването 
на Бога. (Колосяни 1:10) 

 

Четете ежедневно Библията и посещавайте 
църква, в която се проповядва Божието Слово. 

Можете да изтеглите тази брошура безплатно на 
адрес: www.tracts.com/Bulgarian.html  

 



Кой е Исус? 
 

 
 

Пророкувано за Него от: 
 

Данаил 
 

Гледах в нощните видения и, ето, един като 
Човешки Син идеше с небесните облаци и 
стигна до Стария по дни; и го доведоха пред 
Него. И на Него бе дадено владичество, 
слава и царство, за да Му слугуват всички 
племена, народи и езици. Неговото 
владичество е вечно - то няма да премине, и 
царството Му е царство, което няма да се 
разруши. (Данаил 7:13-14) 
 

Исая 
 

Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и 
управлението ще бъде на рамото Му; и 
името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог 
могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. 
Управлението Му и мирът непрестанно ще 
се увеличават на Давидовия престол и на 
неговото царство, за да го утвърди и 
поддържа чрез правосъдие и правда, отсега 
и довека. (Исая 9:6-7) 

 
А всичко това стана, за да се сбъдне 
изреченото от Господа чрез пророка, който 
казва: "Ето, девицата ще зачене и ще роди 
син; и ще го нарекат Емануил", което значи: 
Бог с нас. (Матей 1:22-23) 

 
 
 
 
 
 

Издигнат от: 
 

Мъдреците 
 

А те, като изслушаха царя, си тръгнаха; и, 
ето, звездата, която бяха видели на изток, 
вървеше пред тях, докато дойде и спря над 
мястото, където беше Детето. Като видяха 
звездата, се зарадваха твърде много. И като 
влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му 
Мария, паднаха и Му се поклониха.  
(Матей 2:9-11) 
 

Учениците Му 
 

И Исус веднага протегна ръка, хвана го и му 
каза: Маловерецо, защо се усъмни? И като 
влязоха в ладията, вятърът утихна. А онези, 
които бяха в ладията, Му се поклониха и 
казаха: Наистина, Ти си Божий Син.  
(Матей 14:31-33) 
 
А единадесетте ученика отидоха в Галилея, 
на хълма, където Исус им беше посочил. И 
като Го видяха, поклониха Му се.  
(Матей 28:16-17) 
 
И ги заведе до едно място срещу Витания; и 
вдигна ръцете Си да ги благослови. И като ги 
благославяше, отдели се от тях и се възнесе 
на небето. А те Му се поклониха и се върнаха 
в Йерусалим с голяма радост. (Лука 24:50-53) 

 
Жените, които Го видяха разпънат 

 

И те излязоха бързо от гроба със страх и 
голяма радост и се завтекоха да известят на 
учениците Му. И, ето, Исус ги срещна и каза: 
Здравейте! А те се приближиха и се хванаха 
за нозете Му, и Му се поклониха. Тогава Исус 
им каза: Не бойте се. (Матей 28:8-10) 
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Казано за Него: 
 

Враговете на Исус 
 

А Исус им отговори: Отец Ми работи досега - 
и Аз работя. Затова юдеите искаха още 
повече да Го убият; защото не само 
нарушаваше съботата, но и правеше Бога 
Свой Отец и така правеше Себе Си равен на 
Бога. (Йоан 5:17-18) 
 
Юдеите му отговориха: Ние си имаме закон 
и по този закон Той трябва да умре, защото 
направи Себе Си Божий Син. (Йоан 19:7) 

 
Апостол Петър 

 

Попита ги: А вие какво казвате: Кой съм Аз? 
Симон Петър отговори: Ти си Христос, Син 
на живия Бог. Исус му каза: Блажен си, 
Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не 
са ти открили това, но Моят Отец, Който е на 
небесата. (Матей 16:15-17) 

 
Апостол Тома 

 

И след осем дни учениците Му пак бяха 
вътре; и Тома беше с тях. Исус дойде, когато 
вратите бяха заключени, застана на средата 
и каза: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си 
пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си 
и я сложи в ребрата Ми; и не бъди 
невярващ, а вярващ. Тома Му отговори: 
Господ мой и Бог мой! Исус му каза: Понеже 
Ме видя, Тома, ти повярва; блажени онези, 
които, без да видят, са повярвали.  
(Йоан 20:26-29) 
 

Самият Исус 
 

И те всички казаха: Тогава Ти Божият Син ли 
си? А Той им отвърна: Вие право казвате; 
защото Аз съм. (Лука 22:70) 
 
Аз и Отец сме едно. (Йоан 10:30) 
 
Който е видял Мене, видял е Отца.  
(Йоан 14:9) 



1. The Driver 
 
   A driver was once stopped by a police 
officer. He was a good driver and as far as 
he knew he had done nothing wrong.  
 
   The police officer said, “I pulled you 
over because you were going 60 through 
a school zone. There were ten warning 
signs that the speed limit was 15 and you 
ignored them all.”  
 
   Just like the driver had ten warning 
signs, God has given us ten clear warning 
signs in the Bible. They are called the Ten 
Commandments. 
 
   Have you ever told a lie, stolen 
something or used God’s name as a curse 
word? If you’re like me the answer is ‘yes’. 
 
   Listen to what the Bible says: 
 Whoever keeps the whole law and yet 

stumbles at just one point is guilty of 
breaking all of it.   James 2:10  

 
   God is saying that by breaking one 
Commandment we have sinned and will 
be held accountable for breaking all of 
them, including adultery and murder. 
 
 God’s judgment for our sin is death. 

(Banishment to hell because He will 
not allow sin in His presence).            
Romans 6:23a 

 
   If the story ends here, there is no hope 
for us… 
 
 
 
 
 
 
 

2. The Convict 
 
   An innocent man approached a judge and 
volunteered to be executed in the place of a 
convicted murderer. The judge consented. The 
next day the judge told the convict he had a 
decision to make. 
 
   “An innocent man has been put to death in your 
place. If you will accept his payment for your 
crime, you are free to go. If you will not accept 
his payment, you will be executed for your crime. 
Which do you choose?” 
 
   Jesus Christ, the Son of God, was sinless but 
voluntarily gave his life to pay the penalty for 
your sins and mine. (God’s judgment for our sin 
is death). Three days later he rose from the dead. 
 
 God showed his great love for us by sending 

Jesus to die for us while we were still sinners.   
Romans 5:8 

 
 The gift of God is eternal life in Christ Jesus 

our Lord.   Romans 6:23b 
 
   As a result of Jesus’ death in your place, you 
have two choices: 
 
   Receive both God’s pardon for your sins and 
eternal life by repenting (sensing your sinfulness 
and desiring to turn from it) and placing your 
trust in the Lord Jesus.  

 
OR 

 
   Reject both God’s pardon for your sins and 
eternal life by trusting in anyone or anything 
other than Jesus to make you acceptable to God, 
thus bearing the penalty for breaking God’s law 
yourself. 
 
 Whoever believes in the Son has eternal life, 

but whoever rejects the Son of God will not 
see life, for God's wrath remains on him.  
John 3:36  

 
   Knowing about Jesus doesn’t mean you believe 
in Jesus… 

3. The Skydiver 
 
   Skydivers demonstrate their belief in 
their parachutes when they jump from the 
plane. 
 
   Followers of Jesus demonstrate their 
belief in Him when God’s Spirit changes 
their thoughts and desires.  
 

 If anyone is in Christ, he is a new 
creation; the old has gone, the new 
has come!   2 Corinthians 5:17 

 

 God says, “I will give you a new heart 
and put a new spirit in you.”  
Ezekiel 36:26 

 

   Just as entering a garage won’t make 
you a mechanic, attending a church won’t 
make you a Christian. 
 
   If you would like to receive God’s 
pardon for your sins and the gift of eternal 
life, consider a prayer like this: 
 
   “Jesus, I believe you paid the penalty for 
my sins when you died on the cross and 
rose from the dead. I want to turn from my 
sins and place my trust in you as my Lord. 
I am willing to follow you the rest of my 
life. Thank you for the gift of eternal life. 
Amen.”  
 
 Anyone who calls on the name of the 

Lord will be saved.   Romans 10:13 
 
   The desire of real followers of Jesus is to: 
 Live a life worthy of the Lord, pleasing 

Him in every way, bearing fruit in 
every good work, and growing in the 
knowledge of God.   Colossians 1:10 

_______________________________________________________________________ 
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Who is Jesus? 
 

 
 

Prophesied by: 
 

Daniel 
 

In my vision at night I looked, and there before 
me was one like a son of man, coming with the 
clouds of heaven. He approached the Ancient 
of Days and was led into his presence. He was 
given authority, glory and sovereign power; all 
peoples, nations and men of every language 
worshiped him. His dominion is an everlasting 
dominion that will not pass away, and his 
kingdom is one that will never be destroyed. 
Daniel 7:13-14 
 
 

Isaiah 
 

For to us a child is born, to us a son is given, 
and the government will be on his shoulders. 
And he will be called Wonderful Counselor, 
Mighty God, Everlasting Father, Prince of 
Peace.  Of the increase of his government and 
peace there will be no end. He will reign on 
David's throne and over his kingdom, 
establishing and upholding it with justice and 
righteousness from that time on and forever. 
Isaiah 9:6-7 

 
All this took place to fulfill what the Lord had 
said through the prophet Isaiah: "The virgin will 
be with child and will give birth to a son, and 
they will call him Immanuel" - which means, 
"God with us." Matthew 1:22-23 

 
 
 

Worshiped by: 
 

The Wise Men 
 

After they had heard the king, they went on their 
way, and the star they had seen in the east went 
ahead of them until it stopped over the place 
where the child was. When they saw the star, 
they were overjoyed. On coming to the house, 
they saw the child with his mother Mary, and 
they bowed down and worshiped him.  
Matthew 2:9-11 
 

His disciples 
 

Immediately Jesus reached out his hand and 
caught Peter. "You of little faith," he said, "why 
did you doubt?" And when they climbed into the 
boat, the wind died down. Then those who were 
in the boat worshiped him, saying, "Truly you 
are the Son of God." Matthew 14:31-33 
 
Then the eleven disciples went to Galilee, to the 
mountain where Jesus had told them to go. 
When they saw him, they worshiped him. 
Matthew 28:16-17 
 
When he had led them out to the vicinity of 
Bethany, he lifted up his hands and blessed 
them. While he was blessing them, he left them 
and was taken up into heaven. Then they 
worshiped him and returned to Jerusalem with 
great joy. Luke 24:50-53 

 
 

The women who saw him crucified 
 

The women hurried away from the tomb, afraid 
yet filled with joy, and ran to tell his disciples. 
Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. 
They came to him, clasped his feet and 
worshiped him. Then Jesus said to them, "Do 
not be afraid.” Matthew 28:8-10 
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Statements by: 
 

Jesus’ adversaries 
 

Jesus said to the Jewish religious leaders, "My 
Father is always at his work to this very day, 
and I, too, am working." For this reason the 
Jews tried all the harder to kill him; not only 
was he breaking the Sabbath, but he was even 
calling God his own Father, making himself 
equal with God. John 5:17-18 
 
The Jews insisted to Pilate, "We have a law, 
and according to that law he must die, because 
he claimed to be the Son of God." John 19:7 

 
The Apostle Peter 

 

Jesus asked. "Who do you say I am?" Simon 
Peter answered, "You are the Christ, the Son of 
the living God." Jesus replied, "Blessed are 
you, Simon son of Jonah, for this was not 
revealed to you by man, but by my Father in 
heaven.” Matthew 16:15-17 

 
The Apostle Thomas 

 

Though the doors were locked, Jesus came 
and stood among them and said, "Peace be 
with you!"  Then he said to Thomas, "Put your 
finger here; see my hands. Reach out your 
hand and put it into my side. Stop doubting and 
believe." Thomas said to him, "My Lord and my 
God!" Then Jesus told him, "Because you have 
seen me, you have believed; blessed are those 
who have not seen and yet have believed." 
John 20:26-29 
 

Jesus Himself 
 

The Jewish religious leaders all asked, "Are 
you then the Son of God?" He replied, "You are 
right in saying I am." Luke 22:70 
 
“I and the Father are one.” John 10:30 
 
“Anyone who has seen me has seen the 
Father.” John 14:9 


