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Здравейте! 

Предлагам ви част от една дискусия в ФБ групата Писмата на Христос 
https://www.facebook.com/groups/pismata.na.hristos/624677854298694  

Като пример за създаване на "биографични факти" от живота на Исус бих 
посочил някои източни течения, които твърдят, че Исус е посещавал Индия - 
т.е. (по подразбиране) възприел е точно техните идеи, бил е техен ученик (като 
опит за "подсилване" на легитимността им).  

Наскоро разговаряхме по темата в Групата и ми се струва най-добре да 
повторя част от отговора на Христовия Писар на въпроса  

Ходил ли е Исус Христос в Индия? 

Христовият Писар: 

"На първо място да отбележа, че цялата история на Исус се движи около 
неговия конфликт с еврейските лидери.  

Той е бил местен човек, живеещ своя собствен живот и който не се е 
приемал като примерен от средната класа на еврейския народ. Но животът му е 
трябвало да бъде точно такъв, за да може напълно да разбере и да говори 
истината за реалните нужди, материални и духовни, на евреите, след като е бил 
просветлен. Ако беше отишъл в Индия и се беше върнал да проповядва, 
еврейският народ никога нямаше да го приеме и религиозните лидери са щели 
просто да го прогонят. 

Истината е, че животът му е тръгнал като на бунтар и свободомислещ, 
отказващ да приеме традиционния еврейски Бог. Именно поради тази причина 
той е бил просветлен, защото никога не е следвал никакво еврейско учение, 
нито дори това на Есеите. Не се е женил също, защото е предпочитал свободния 
живот. Изпитвал е дълбоки чувства на универсална любов, но не е бил дълбоко 
привързан към определена жена. 

... 

Преди Христос да бе започнал да диктува Писмата и да ги отпечатва в 
съзнанието ми, аз си седях без определена цел пред компютъра, чудейки се 
какво ли е правил Исус през двадесетте си години. И тогава гласът на Христос 
се чу ясно и каза нещо, което ми се стори невероятно, но абсолютно 
правдоподобно.  
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Той каза: "Нищо не се съобщава за моята младост и възмъжаване, защото 
нямаше нищо хубаво, което да се напише за тези години. Бях бунтар и не исках 
да се обвързвам с търговия, или с нещо подобно, ..... ". Това, което той каза е 
записано в Писмата на Христос ( www.pismatanahristos.com ). 

Ако се размислим върху тези думи с отворен ум, ще осъзнаем, че те носят 
в себе си най-дълбок смисъл.  

Вие също трябва да накарате хората да обърнат внимание, че никъде в 
Новия Завет не се споменава, че Исус е получил просветление в пустинята. 
Защо това е така? Защото евреите го наричат Божия Син. А Божият Син не би 
трябвало да се нуждае от просветление. 

Надявам се тези думи да са ви от помощ. Но може да сте сигурни, че Исус 
не е ходил в Индия. 

Бъдете благословени, 

Христовият Писар" 

  


