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ПАВЕЛ РАЗКАЗВА НА ХОРАТА 

ЗА ИИСУСА



Савел станал ученик на Иисуса. 

Хората наричали вече 

Иисусовите ученици апостоли. 

Савел, както другите апостоли, 

обикалял из страната и 

проповядвал за Сина Божи. 

Но приел апостолско име -

Павел. Павел имал много добър 

приятел - Варнава. Веднъж 

двамата тръгнали за далечна 

страна, където хората не били 

чували за Иисуса и вярвали в 

други богове. В тази страна 

живеели и евреи, които 

вярвали в Бога на Израил, но 

не знаели нищо за Неговия Син 

Иисус Христос. Павел искал да 

им разкаже за нашия Спасител. 



Страната, за която тръгнали 

Павел и Варнава, се наричала 

остров Кипър. Доплавали те на 

кораб до Кипър и започнали да 

обикалят градове и села, да 

разказват за Иисуса. Евреите, 

които живеели там, също ги 

слушали. Веднъж Павел и 

Варнава пристигнали в голям 

град. След известно време ги 

извикали при управителя на 

града, който обитавал голям и 

красив дворец. Той също искал да 

чуе историята на Иисуса. Павел и 

Варнава много се зарадвали, 

когато ги извикали в двореца. 

Може би и управителят на града 

ще повярва в Иисуса.



Но в двореца на управителя ги 

чакал човек на име Елим. Елим 

бил магьосник и правел само 

онова, което искал дяволът. Той 

никак не желаел управителят на 

града да повярва в Иисуса. И ето, 

Елим започнал да убеждава 

управителя, че всичко, което 

говори Павел, е лъжа. Ала на 

Павел помагал Дух Свети. 

Апостолът погледнал магьосника и 

му казал: „Затова, че се 

подиграваш със словото Божие, 

ти ще ослепееш за известно 

време."



Изведнъж пред очите на Елим 

станало тъмно и той престанал да 

вижда. Ужасен, той започнал да 

моли за помощ стоящите наоколо 

хора: „Нека някой ми подаде ръка 

и ме изведе от двореца" - молел 

Елим. Така Господ го наказал! За 

щастие Елим не ослепял завинаги.

Управителят на града видял какво 

станало. Сега вече той със 

сигурност знаел, че Павел и 

Варнава са Божии служители и че 

всичко, което разказват, е истина. 

Управителят с цялото си сърце 

повярвал, че Иисус е Син Божи и 

че Той е нашият Спасител.



Изминало много време и Павел и 

Варнава отново се качили на 

кораб и отишли в друга страна, за 

да проповядват на хората за 

Иисуса. Но в град Антиохия 

живеели евреи, които 

възненавидели Павел и Варнава 

заради тези слова за Иисуса. Те ги 

наклеветили пред управителя на 

града, че вършат лоши неща. И 

помолили управителя да изгони от 

града двамата приятели. 

Наложило се Павел и Варнава да 

си отидат.



Във всеки град Павел и 

Варнава проповядвали за 

Иисуса. Но във всеки град 

имало хора, които не искали да 

повярват в нашия Спасител. 

Ти знаеш, че и сега има хора, 

които не искат да вярват в 

Иисуса Христа и да Го обичат. 

А ти обичаш ли Го? Вярваш ли 

в Него?



И ето, накрая Павел и Варнава 

се върнали вкъщи. Те били 

много радостни, че Бог ги пазел 

по пътя, и Му благодарили за 

това. Те благодарили на Бога и 

за друго - много хора повярвали 

в Иисуса. Те благодарили на 

Иисуса, че е умрял на кръста и 

заради техните грехове.
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