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Лично  
      до тебе
В ръцете си държиш едно необикновено писмо, 
което е адресирано лично до тебе. Може би си 
мислиш: 

„Писмата, написани на хартия, не са ли вече 
малко остарели?“. Да, така е. Тези писма все 
по-често се заместват с имейли или есемеси. 

>> Но дори в дигиталната епоха 
хората предпочитат да пишат специ-
алните писма на хартия като начин да 
покажат тяхната стойност и важност. 

Кралицата на Англия едва ли е писала 
имейли, за да покани своите гости за 
честването на рождения си ден.
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Библията – писмо до тебе
Моля, отдели време за това необикновено 
писмо, което държиш в ръцете си. То е много 
важно. Затова го прочети внимателно. Няма да 
съжаляваш!

В него ще намериш удивителна информация за:

>  едно друго, много по-скъпоценно писмо

>   наситения с най-богат смисъл  
документ на света

>  най-великото послание за всички времена 
и неговата поразителна достоверност и 
актуалност 

Това най-скъпоценно писмо, 
Библията, е послание лично 
до тебе непосредствено от 
самия Бог.

>>> Ще получиш огромно  
                благословение от него,  
    ако го отвориш и го прочетеш.

Библията е писмо от небето,  
което идва непосредствено от Бога!

Бог е великият Създател на Вселената.

Той ти е подарил живот и те познава съвършено. 
Ти не си следствие от някаква случайност!

Той иска да общува с тебе и ти е изпратил лично 
послание за обичта Си чрез Своето „писмо“. 

Все още не познаваш Божието писмо? Може би 
то стои някъде в твоя дом, непрочетено до този 
момент. 

Но човек не оставя така нехайно някъде писмо, 
адресирано лично до него. Напротив, прочита го 
веднага с голям интерес. Затова отвори Божието 
писмо до тебе – чети Библията!

Все още нямаш собствена Библия? 
С удоволствие ще ти изпратим 
безплатен екземпляр. 

В края на тази брошура ще разбе-
реш как можеш да се свържеш с нас. 
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Бог е използвал техните дарби, образо-
ванието им, културната им среда, техния 
произход от различни социални слоеве и 
дори стила им на писане.  
>>> Те са записали дума по дума онова, 
което Бог е искал да бъде записано.  
Това се нарича „боговдъхновение“. 

      Едно уникално писмо
Правилно си разбрал – става дума за Библията, 
Божието слово. Заглавието „Писмо до тебе“ е 
много подходящо за нея. Това уникално писмо 
е толкова важно, защото самият Бог е неговият 
Автор.

Ти може би ще оспориш това твърдение: „Но 
Библията е писана в рамките на няколко века от 
около 40 различни автори. Често дори имената 
им не се споменават“.

Да, така е. Но Бог сам е 
диктувал Своето послание 
на отделни хора: 

Защото никога не  
    е идвало пророчество  
            [думите на Библията]  
  по човешка воля, а святите  
               хора са говорили от Бога,  
       движени от Святия Дух. 
                                                                    Библията – II Петър 1:21

Библията, Книгата на книгите

> Библията се състои от 2 части:

          > Стар Завет (39 книги) 
          > Нов Завет (27 книги)

     > Новият Завет съдържа:

          > Четирите Евангелия 
          > Деянията на апостолите 
          > 21 Послания или Писма  
          > Откровението

Библията дава отговори на всички 
въпроси, свързани с твоя живот.

Когато я четеш, можеш да усетиш 
каква положителна промяна е 
способна да предизвика Божията 
любов в твоя живот.

Битие
Изход
Левит
Числа

Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
I Царе
II Царе
III Царе
IV Царе
I Летописи
II Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклисиаст
Песен на песните
Исая
Йеремия
Плачът на Йеремия
Йезекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йона
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей

Захария
Малахия

Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния на 
апостолите
Яков
I Петър 
II Петър
I Йоан 
II Йоан 
III Йоан 
Юда
Римляни
I Коринтяни
II Коринтяни
Галатяни 
Ефесяни
Филипяни
Колосяни 
I Солунци
II Солунци
I Тимотей
II Тимотей
Тит

Филимон
Евреи
Откровение
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Библията все  
      още ли е актуална?

Поколението на „наведената глава“
Ти също ли си част от това поколение, или 

този израз не ти говори нищо? Живееш 
ли непрекъснато с наведена надолу 

глава, съсредоточен единствено 
върху смартфона или таблета си?

Когато си онлайн непрекъснато и 
навсякъде, информационният поток 

в интернет те залива. Съществува ли 
за тебе нещо друго освен сърфирането, 

чатовете и туитър? Часовете минават 
неусетно и сетивата ти са превъзбудени, затова никак 

не е изненадващо, че душата ти е омърсена. И не само 
това, а подобна обсебеност ти пречи да мислиш за 
Бога и Неговото послание към тебе. Всичко това ти е 
познато, но...

Съвет: Ако искаш да опознаеш лично Бога, няма как да 
пропуснеш Библията. А за да я четеш, ти е нужна 
тишина. Затова изключи всичко, което би могло 
да ти попречи. Ще се изненадаш колко добре 
ще ти подейства това. Мислите ти ще бъдат 
повлияни по един положителен, чист – може би 
непознат досега начин. 

Като четеш Библията, ще бъдеш способен да 
откриеш истината и ще се запознаеш с Някого, 
Който наистина се интересува от тебе, обича те 
и иска да даде на живота ти дълбок смисъл и 
удовлетворяваща цел.

На страница 62-63 тук ще намериш препоръки  
как да четеш Библията. Моля те да направиш опит!

Много хора мислят, че е наивно да 
се занимават с някаква „отживяла 
древна книга“. Според тях съвремен-
ният човек вече не може да вярва на 
Библията.

Подобни разбирания често се 
подкрепят от медиите и се приемат 
автоматично, без да се подлагат 
на съмнение. Вече почти никой не 
изгражда свое собствено мнение. 

Но твърдението, че логиката и разумът 
отхвърлят Библията, е широкораз-
пространена заблуда.

На следващите страници ще намериш 
много факти, които потвърждават 
актуалността и значимостта на 
Библията.

      Блажени са онези,  
които слушат Божието  
   слово и го пазят!
                                        Библията – Лука 11:28
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Чудо на хармонията
Един от моите познати е музикант 
и може да свири на няколко 
инструмента. За да прави записи, 
той използва компютъра си и така 
се получават много интересни 
произведения на изкуството. 
Ето неговия разказ: „Отначало 
взимам обоя и свиря сопрано. Това 
е първият звукозапис, който правя.
За втория записвам алт, без да трия 
предишния запис. По този начин добавям 
още шест инструмента, чак до най-плътния 
звук на контрабаса.
След това събирам осемте записа в едно. 
Искаш ли да чуеш резултата?“.
Онова, което чух накрая, беше една прелестна 
симфония. Не е за вярване, че един-единствен 
музикант е създал това!
С Библията нещата стоят по същия начин. Тя е 
написана от повече от 40 различни автори. Всички 
те са били вдъхновявани от несравнимия Творец: 
Бог, Святия Дух, Който е накарал всеки от тези 40 
„инструмента“ да засвири.
Всяка книга от Библията има свой собствен характер, 
но по Божия чуден план тя е и хармонична част от 
цялото.
Това е едно от удивителните чудеса на Библията! 

  >>>Чети Библията, за да откриеш  
             неповторимата хармония в нея!

Напразното 
очакване...

Един човек, който не искал да има нищо общо 
с библейската вяра, се опитал да убеди млад 
християнин, че Библията е остаряла и противоречи 
на съвременните научни открития. Той решил да 
изпрати на младия мъж няколко подбрани научни и 
философски статии по този въпрос. 

Но младият човек останал непоклатим във вярата 
си. Той отговорил: „Ако познавате нещо по-добро 
от Проповедта на планината (Матей 5 – 7 гл.), 
нещо по-хубаво от историите за милостивия 
самарянин, за блудния син или за жената при 
кладенеца в Сихар (Лука 10, 15 гл.; Йоан 4 гл.), ако 
притежавате нещо по-утешително от Псалм 23 
или знаете нещо, което би ми открило любовта 
на Бога към мене по-ясно от дара Му за нас 
– Неговия Син Исус Христос, или ви е известно 
нещо, което разкрива по-разбираемо от 
Библията бъдещата вечност, моля ви, изпратете 
ми го колкото е възможно по-бързо!“.

Младежът обаче напразно чакал отговор.

Никоя друга книга не може да се сравнява с Биб-
лията. И причината е съвсем проста: Библията е 
Книга на Бога.
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Освен върху глина, камък или дърво 
през следващите векове хората 
започнали да пишат и върху папируси, 
изработени от стъблата на растението 
папирус. По-късно вече използвали 
пергамент (обработени по специален 
начин животински кожи), който можел 
да се сгъва на свитъци. 

Как Библията е достигнала до нас
Как и върху какво е била написана Библията?
Ако някой преди 5000 години е искал да напише 
„писмо“, не е употребявал мастило и хартия. 
Тогава се е използвало т. нар. клинописно писмо: 
знаци и символи се издълбавали върху глинени 
плочки, които след това се изсушавали или се 
изпичали. 
При разкопки на древни градове в днешна Сирия и 
Ирак са намерени хиляди малки глинени плочки и 
стълбове с такова писмо.

Приблизително по същото време египтяните развили 
друг вид пиктографска и символна писменост (йерог-
лифите), която се среща и в пирамидите. Цели векове 
били нужни на езиковедите, за да дешифрират 
писмеността на тези най-стари езици в развитието на 
човечеството. 
Големият недостатък на всички подобни писмености 
бил, че се състоели от стотици знаци. Едва около 1500 
г. пр. Хр. възникнала азбуката. 
С някои промени тя започнала да се разпространява 
бързо от около 1000 г. пр. Хр. Този вид писменост е в 
основата на азбуките, които използваме и днес. 

Така Бог по чуден начин се погрижил, 
когато настъпило времето да бъде 
написана Библията, да има на 
разположение проста, но ясна система за писане.

Библейските документи се пишат, събират се и се 
съхраняват внимателно
Мойсей бил един от първите автори на Библията. На 
няколко места в Писанието четем как Бог му поставя 
задачата да записва в книга всичко, което се случва. 
Чрез богоизбрания народ Израил били написани, 
събрани и внимателно съхранени различните книги 
от Стария Завет. 
Около 400 г. пр. Хр. СТАРИЯТ ЗАВЕТ вече бил завър-
шен. Той е написан на еврейски език, само няколко 
кратки пасажа са на арамейски. 
Едва след смъртта и възнесението на Исус Христос, 
до края на I век сл. Хр. били написани книгите и 
Посланията от НОВИЯ ЗАВЕТ – на широкоразпростра-
нения тогава гръцки език. 
Мойсей умира около 1400 г. пр. Хр., следователно 
можем да кажем, че Библията е написана за около 
1500 години. 10
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Запазени са повече от 5000 
ръкописа и фрагмента от 
Новия Завет на гръцки език. 
Най-известният ръкопис е 
Синайският кодекс – почти 
изцяло запазена Библия 
на гръцки от III век. Тя е 
открита през 1859 г. от 
учения Константин фон 
Тишендорф в манастира 
„Света Екатерина“ на Синайския полуостров. Това 
безценно библейско съкровище съдържа не само 
части от Стария Завет, а и целия Нов Завет с всички 27 
книги в него. 

Освен това многообразие от новозаветни ръкописи и 
фрагменти били открити около 9000 стари преводи от 
оригиналните текстове. Като се прибавили и познатите 
още 36 000 библейски цитати от произведенията 
на църковните отци, чрез процес на интензивно 
изследване се стигнало до почти стопроцентова 
реконструкция на оригиналния текст на Писанието. 

Нито един от тези текстови варианти не поставя под 
съмнение истината на Божието послание в Новия Завет. 

Библията – окончателно завършена
Още от самото начало чрез водителството на 
Святия Дух първите християни знаели кои 
книги са част от Библията и кои – не. Те имали 
ясен критерий за признаването на дадена 
книга и поради това можели ясно да разгра-
ничат истинските (наречени канонични) от 
останалите (апокрифни или неканонични). 

Мартин Лутер пише за апокрифните книги, че „не могат да се смятат за 
равностойни на Свещеното Писание“. 

Когато ги четете, ще установите, че в тях има сериозни противоречия с останалите 
книги в Библията. Те съдържат измислени разкази за Господ Исус и апостолите, 
подправени Послания от библейски личности, както и редица исторически и 
географски грешки. През 1545 г. на събора в Трент тези книги са обявени невярно 
за „равни по стойност“ на останалите библейски текстове. И една от причините е 
стремежът да бъдат подкрепени изопачените учения на този събор. Всичко това 
показва ясно, че апокрифните текстове нямат божествен произход. Ето защо е 
добре да предпочетем издания на Библията, които не ги съдържат. 

Божието слово включва множество различни 
книги, които са внимателно подбрани чрез 
водачеството на Святия Дух. То е завършено 
окончателно и завинаги.

Библията се нарича с основание Свещено Писание, 
защото е дело на Бога, а не произтича от човешки 
авторитет. И днес тя е най-висшият авторитет за 
нашата вяра и за живота ни. 

Манастирът „Света Екатерина“ в Синайската 
планина. Тук в средата на XIX век Тишендорф 
намира Синайския кодекс. 

Прецизността, с която се предават библейските 
текстове през хилядолетията, е уникална.

Достоверни                  ръкописи

      Небето и земята ще преминат, но 
Моите думи няма да преминат.
                                                      Библията – Матей 24:35



16 1717

ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 

ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 

ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 

ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 

מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃ ִנְבֶזה 

ַוֲחַדל ִאיִשים ִאיש 

ַמְכֹאבות ִוידּוַע ֹחִלי 

ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים ִמֶמּנּו ִנְבֶז

тичността на ръкописа, създаден през II в. пр. Хр. 
Когато го сравнили с Масоретския текст (еврейската 
Библия на еврейски език), появил се 1000 години 
по-късно, за Книгата на пророк Исая учените устано-
вили с учудване: практически няма разлика! Двата 
текста се припокриват с удивителна прецизност! 

Чрез непрекъснатия текст от свитъка са оборени 
всички библейски критици, които твърдят, че Книгата 
на Исая е била съставяна в продължение на векове и 
съдържа грешки. 

Сред множеството находки от Кумран има около 250 
свитъка със старозаветни текстове, които доказват с 
каква извънредна точност е бил преписван библейс-
кият оригинал.

Кумранските пещери
През пролетта на 1947 г. едно момче от местните 
бедуини, най-вероятно докато търси избягала 
коза, намира вход към пещера, скрита в скалистите 
склонове на Кумранските възвишения, край западния 
бряг на Мъртво море. 

Момчето хвърля камък в малкия отвор на пещерата 
и за своя изненада чува звук от счупени глинени 
съдове. Какво може да е това? 

Любопитството на детето го кара да се провре през 
входа на тази тайнствена пещера. Вътре то намира 
много глинени делви, в които са пъхнати свитъци от 
кожа, увити в платно. Това са стари, изключително 
ценни ръкописи, които дори след 1900 години са в 
учудващо добро състояние. 

Овчарчето взима един свитък и за своя голяма изне-
нада открива, че изследователите на античността 
са много заинтригувани от неговата находка. Тези 
уникални ръкописи предизвикват дива надпревара 
между алчни търсачи на приключения и учени. 

Цената на свитъците достига милиони. Сензацион-
ната находка от Кумранските пещери активизира 
силно света на учените. 

За нас най-важният свитък е този, който съдържа 
Книгата на пророк Исая, защото това е най-старият 
запазен пълен препис на библейска книга.

Няма ни най-малко 
съмнение в автен-

Бог е бдял над Своето Слово, за да можем днес 
да Го държим в ръцете си непроменено. Неговите 
думи са като скала, те са непоклатими.

Словото Божие  
                   трае довека.
                    Библията – I Петър 1:25
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потвърждават текста, с който разполагаме днес. 

Най-старите части на Библията, които са се 
появили преди почти 3500 години, са се предавали 
с точност до наши дни. Как е възможно това? 

В почитта си към Святото Божие слово юдеите 
спазвали множество правила, чрез които се 
стремели да осигурят точен препис. Например 
отделните букви или определени думи се пребро-
явали и проверявали непрекъснато. 

Днес в модерните печатници за най-кратко време 
и на изгодна цена могат да се издадат огромен 
брой Библии. 

Освен това немалко дигитални 
Библии или библейски 
мобилни приложения са ни 
предоставени безплатно. 

Издаване на Библията
<< В миналото и днес >>

Преди повече от 500 години 
развитието на книгопечатането 
променя света. Но ако някой е искал 
да има Библия, преди да се направи 
това откритие, тя е трябвало да 
бъде преписана на ръка, което е 
отнемало доста време, и по тази 
причина е струвала цяло състояние. 

За да се запази оригиналният 
текст, е било нужно да се познават 
най-старите ръкописи, тъй като при 

преписването от едно копие в друго възниквала 
опасност от промени. 

Но откритите текстове доказват нещо удивително: 
познатите ни днес над 3000 стари ръкописи на 
еврейската Библия съвпадат поразително и така 

А Божието слово  
      нарастваше и се 
    разпространяваше.
                      Библията – Деяния на апостолите 12:24
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По този начин науката продължава да бъде принудена 
след дългогодишни изследвания неизменно да 
се съгласява с Библията. Освен това библейските 
твърдения не противоречат на известните днес факти, 
доказани научно и археологически. 

Как е възможно една толкова отдавна написана 
Книга да бъде неизменно вярна в твърденията си 
за природата и историята? Защо Библията не може 
да бъде отречена по научен път? 

Има редица примери, които доказват, че на съвре-
менната наука е било нужно доста дълго време, за 
да „догони“ записаното в Библията. Ето два от тях: 

Библията и науката

Кръгла ли е Земята? 
Бог никога не е твърдял, че Земята е 
плоска или че Слънцето се върти около 
нея – убеждения, в които немалко учени 
вярвали дълго време. 

Тъкмо обратното, Бог казва в една от 
най-старите библейски книги – Йов (26:7) – следното: 
„[Бог] простира севера върху празния простор, окачва 
Земята на нищо“.

Заекът преживно животно ли е?
В Левит 11:4-6 пише: „Обаче от онези, които 
преживят... да не ядете следните:... дивия 
заек, защото преживя...“. 

Векове наред това твърдение се е смятало за 
грешно. 

Но през XIX век учените установили, че 
заекът отделя два вида изпражнения, като 
едните веднага изяжда отново, за да усвои 
жизненоважни хранителни вещества. 

А би ли могло да не е така?
      Възможно ли е Бог, Който е създал  
Вселената и ни е дал Своето Слово (Библията),  
                      да противоречи сам на Себе Си?  
         Не, тези две Божи откровения – творението  
    и Словото – се потвърждават едно друго. 
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Посланието на Библията
> Бог те е създал
Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го 
създаде, мъж и жена ги създаде. 
                                                                            Библията – Битие 1:27

Ти си Божие творение. На този свят няма никой друг като 
тебе. Твоето тяло, всички негови функции и органи – 
мозъкът, кръвоносната и нервната система – са сътворени 
гениално от Бога. Няма и следа от въздействието на 
факторите време и случайност, както твърди недоказа-
ната теория за еволюцията! Бог е създал човека „по Своя 
образ“, което означава, че смисълът в живота на човека е 
в това, да има щастливо общуване с Бога!

Но човекът съгрешава и 
се отвръща от Бога. 

> Бог определя и тебе като „грешник“
Защото няма разлика, понеже всички съгрешиха и не 
заслужават да се прославят от Бога. 
                                                 Библията – Римляни 3:22-23

Да съгрешаваш, означава да действаш, без да се 
покоряваш на Бога. Няма никакво значение дали грехът 
се проявява на дело, на думи, или е извършен само в 
мислите. Господ Исус казва, че омразата към един човек 
е толкова тежък грях, колкото убийството!

> Бог ще бъде твой Съдия
Както е определено на хората веднъж да умрат, а след 
това настава съд... Библията – Евреи 9:27

Бог е напълно свят и справедлив. Затова един ден 
Той ще трябва да осъди всичко, което противоречи на 
Неговата същност. Библията казва безпределно ясно, 
че всеки човек, който умре, без да бъдат простени 
греховете му, ще трябва да очаква вечна раздяла с 
Бога. Освен небето, където ще отидат всички, които са 
имали близки взаимоотношения с Господ Исус, има 
едно съвсем различно място, наречено в Библията „ад“ 
или „огнено езеро“. Бог няма да присъства там и тогава 
няма да има възможност за общуване с Него. 

Но има надежда!

> Бог се интересува много от тебе
В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати 
на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.  
                                                                   Библията – I Йоан 4:9

Погледни към кръста на хълма Голгота, където Исус 
Христос понася в страшни мъки Божието наказание за 
греха. На кръста Той е оставен от Бога, защото е поел 
върху Себе Си нашите грехове. Ние не можем да си 
представим какво е означавало това за Господ Исус, 
Който не е извършил никакъв грях.

Разбираш ли  
    колко много те обича Бог?
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Исус Христос е жив! Той е възкръснал от 
мъртвите и се е върнал на небето. 

Тази блага вест се разпространява вече почти 
2000 години. Така спасението се предлага на 
всички хора: всеки, който вярва в Исус Христос 
– единствения Спасител, ще бъде освободен от 
вечния Божи съд. Всеки човек, който приеме 
изкупителното дело на Исус Христос с вяра, ще 
бъде обявен за праведен пред Бога.

      Божията помощ + 
Божието средство за спасение
Чрез греха ние сме отделени от Бога. Той 
не може да приеме нашите усилия сами да 
усъвършенстваме себе си. В Своята святост и 
чистота Бог трябва да осъди злото. И от тази 
ситуация има само един изход: ние да приемем 
средството за спасение, което идва от Бога.

       Защото Бог толкова възлюби света,  
                            че даде Своя единороден Син,  
  за да не погине нито един, който вярва в Него,  
       а да има вечен живот.     Библията – Йоан 3:16

За да имаш достъп до Бога, твоя Създател, Исус 
Христос, Неговият Син, е станал човек и е дошъл 
при нас на земята. 

Христос ни е показал Божията любов. Доказал я 
е напълно, като е умрял на голготския кръст и за 
тебе. Станал е заместителна жертва, като е поел 
наказанието за твоите грехове върху Себе Си. 

Ако ти приемеш това с вяра и изповядаш 
греховете си пред Бога, Той ще ти подари 
прошка и вечен живот.

          Ако изповядваме греховете си,  
              Той е верен и праведен да ни прости  
   греховете и да ни очисти от всяка неправда.  
                                                   Библията – I Йоан 1:9

 ...С Неговата благост се оправдават даром  
            чрез изкуплението, което е в Христoс Исус.  
                                         Библията – Римляни 3:24
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Божите обещания
Ако обобщим всичко това, Божието писмо, 
Библията, казва:

Бог е свят. > Той трябва да осъди 
и да накаже греха!

Бог е любов. > Той иска да ти прости 
всички грехове.

Бог може да прости греховете ти, защото 
Неговият Син Исус Христос е понесъл вместо 
тебе наказанието за тях. И е платил твоя дълг 
пред Святия Бог.

Но за да получиш прошка, трябва да се обърнеш 
към Бога с искрено признание за всички свои 
грехове, които си спомняш, и да повярваш, че 
Исус Христос като Спасител и Избавител на света 
е умрял на кръста и за тебе. 

Тогава дадените в Божието слово,  
Библията, повече от хиляда неотменими 
обещания на Бога ще бъдат в сила и за тебе. 

Някои от тях ще намериш тук >>>

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

Истина, истина ви казвам: който слуша  
     Моето учение и вярва в Този, Който  
  Ме е пратил, има вечен живот и няма  
       да дойде на съд, а е преминал от  
  смърт към живот. Библията – Йоан 5:24

        А на онези, които Го приеха, даде  
право да станат Божи чеда, тоест на  
     тези, които вярват в Неговото име.
 Библията – Йоан 1:12

         Не се бой, защото Аз те изкупих.  
   Призовах те по име; ти си Мой.
 Библията – Исая 43:1
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Но бащата каза на 
слугите си: „Бързо 
изнесете най-хубавата 
премяна и го облечете, 
и сложете пръстен на 
ръката му и обувки на 
краката му; докарайте 
угоеното теле и го 
заколете, и нека ядем и 
се веселим; защото този 
мой син беше мъртъв  
и оживя, изгубен беше  
и се намери“. И започ-
наха да се веселят.  
А по-старият му син 
беше на нивата; и 
като си идваше и се 
приближи до къщата, чу 
песни и игри. И повика 
един от слугите, и го 
попита какво е това.  
А той му каза: „Брат 
ти си дойде; и баща ти 
закла угоеното теле, 
защото го прие здрав“. 

И той се разсърди и не 
искаше да влезе, и баща 
му излезе и го молеше. 
А той отговори на баща 
си: „Ето, толкова години 
ти работя и никога не 
съм престъпил нито 
една твоя заповед; но на 
мене никога дори яре не 
си дал, за да се повеселя 
с приятелите си; а щом 
си дойде този твой син, 
който прахоса имота ти 
с блудниците, за него 
си заклал угоеното 
теле“. А той му каза: 
„Синко, ти си винаги с 
мене и всичко мое е 
твое. Но подобаваше да 
се развеселим и да се 
зарадваме; защото този 
твой брат беше мъртъв и 
оживя, и беше изгубен и 
се намери“. 

Библията – Лука 15:11-32

        История от Библията
Блудният син

Един човек имаше 
двама синове.  
И по-младият от тях 
каза на баща си: „Тате, 
дай ми дела, който ми 
се пада от имота“. И той 
им раздели имота. И не 
след много дни по-мла-
дият син си събра всичко 
и отиде в далечна 
страна, и там разпиля 
имота си с разпуснатия 
си живот. И като изхарчи 
всичко, настана голям 
глад в онази страна; и 
той изпадна в лишение. 
И отиде да се представи 
на един от гражданите 
на онази страна, който го 
прати на полетата си да 
пасе свине. И желаеше 
да се насити с рожко-
вите, от които ядяха 
свинете; но никой не му 

даваше. А като дойде 
на себе си, каза: „Колко 
наемници на баща ми 
имат излишък от хляб, 
а пък аз умирам от глад! 
Ще стана да отида при 
баща си и ще му кажа: 
„Татко, съгреших против 
небето и пред тебе; не 
съм достоен вече да 
се наричам твой син; 
направи ме като един от 
наемниците си“ .  
И стана, и отиде при 
баща си. А когато беше 
още далече, баща му го 
видя, смили се и като 
се затича, се хвърли на 
врата му и го целуваше. 
А синът му каза: „Татко, 
съгреших против небето 
и пред тебе; не съм 
достоен вече да се 
наричам твой син“.  
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Даоизъм

Сикхизъм
Християнство
Юдаизъм

Ислям
Будизъм

Индуизъм

Атеизъм

Шинтоизъм

Агностицизъм

Много религии –  
             един и същ Бог?
В последните години в християнските среди става все 
по-популярно твърдението, че всички религии водят до 
един и същ Бог, но по различни пътища. 

Това обаче е в пълно противоречие с ключовото 
послание на Библията, изречено от Исус Христос: „Аз 
съм пътят и истината, и животът. Никой не идва при Отец 
освен чрез Мене“ (Йоан 14:6). Тази истина днес се отрича 
повсеместно. 

Например сравнението между Корана и Библията 
показва ясно, че „Аллах от исляма“ не може да бъде 
Богът на Библията: 

КО
РА

НЪ
Т Месия Иса, синът на Мария, е само пратеник на 

Аллах... Затова вярвайте в Аллах и в Неговите 
пратеници и не говорете за „Троица“... Аллах е 
единственият Бог. Далече е от славата на Аллах да 
има син.                                    Коранът – откъс от Сура 4

БИ
БЛ

И
ЯТ

А Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя 
единороден Син, за да не погине нито един, който 
вярва в Него, а да има вечен живот. 
                                                   Библията – Йоан 3:16

КО
РА

НЪ
Т И затова те казваха: „Ние убихме месия Иса, сина на 

Мария, пратеника на Аллах“. Но те не убиха него, нито 
разпънаха него, а един друг, който беше направен да 
прилича на него.
                                                                     Коранът – откъс от Сура 4

БИ
БЛ

И
ЯТ

А Защото словото на кръста е безумие за тeзи, които 
погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила... 
а ние проповядваме разпънатия Христос, за юдеите – 
съблазън, а за езичниците – глупост. 
                                                                  Библията – I Коринтяни 1:18, 23

Коранът отрича недвусмислено „Аллах“ да е имал син, 
отрича също така Божието триединство и факта, че Исус 
Христос е умрял на кръста! Но Богът на Библията е жив 
Бог. От любов към тебе и мене Той е дал Своя Син като 
заместителна жертва на кръста за нашите грехове – така 
Христос е понесъл Божието наказание и е бил осъден на 
смърт вместо нас. Ето защо не е възможно „Аллах“ да 
бъде библейският Бог, т.е. Бащата на Господ Исус Христос. 

Между другото библейското  
християнство не е религия!
Според различните световни религии човек се опитва със 
собствени усилия да намери път към Бога. 

Но Библията ни показва един свят Бог, Който е дошъл при 
нас в образа на Своя Син Исус Христос, за да може всеки, 
който повярва в Него и изповяда греховете си, да бъде 
спасен. 

А на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправ-
дава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. 
                                                                              Библията – Римляни 4:5
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     Погледни  
към бъдещето
Библията съдържа надеждни 
твърдения за бъдещето. 

Днес сме заобиколени от всякакви 
източници на страх и тревога: 
смърт, поквара, насилие, глад, 
войни, природни катаклизми, 
финансови кризи, нещастия, тероризъм...! 

Но Исус Христос скоро ще дойде отново! В Библията 
Бог ни казва съвсем ясно, че дните непосредствено 
преди Неговото идване ще бъдат изпълнени с подобни 
събития. Читателят на Библията знае и какво ще се 
случи по-нататък:

Бог ще съди света, който се е отвърнал от Него и е 
потънал в грях. Но Той все още, дори „сега заповядва 
на всички хора навсякъде да се покаят, защото е 
назначил ден, когато ще съди света...“ (Деяния на 
апостолите 17:30-31). 

Това ще се случи чрез Неговия Син Исус Христос, Който 
скоро ще дойде отново от небето, за да извърши съд. 
Той, Който е бил отхвърлен и разпънат, ще се върне 
като Победител, с авторитета на най-висшия Съдия: 
Той е „определеният от Бога Съдия на живите и 
мъртвите“ (Деяния на апостолите 10:42).

Съдът е неотменен, но има надежда за тебе!

В Библията са пророкувани до най-малки подроб-
ности раждането, кръстната смърт и възкресението 
на Исус Христос векове, преди да се случат. Тъй 
като Той е дал живота Си за тебе, дори и днес Бог 
ти предлага Своята благодат и Своята прошка. 

Ела днес – казва Бог, – утре може да е прекалено 
късно:

Ето, сега е благоприятно време, ето,  
                сега е спасителен ден.       Библията – II Коринтяни 6:2

Приеми Божието предложение и ще получиш вечно 
спасение от божествения съд. За тази цел трябва да се 
обърнеш към Бога, като изповядаш своите грехове. 

Всезнаещият Бог пророкува абсолютно вярно – никой 
човек няма тази способност. Стотици пророчества от 
Библията вече са се изпълнили и това е доказано. В 
Божието слово се описват много събития цели векове, 
преди да са се случили, например съдбата на опреде-
лени царства, раждането на Исус Христос, разрушава-
нето на Йерусалим през 70 г. сл. Хр., разпръсването на 
евреите по цялата земя и т.н. 

Всичко това също доказва по един удивителен 
начин, че Библията е Словото на Бога. 

Ето например какво се казва в Библията за евреите 
(народа на Израил). Във Второзаконие 28:64-65 четем: 
„Господ ще те разпръсне между всички племена – от 
единия край на света до другия край на света... Но и 
сред тези народи няма да намериш покой, нито ще 
има почивка за стъпалото на крака ти“.

>> Прецени сам дали това се е изпълнило, или не!
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Животът е кратък
 и преминава неусетно като филм

ДНЕС трябва да се подготвиш за среща с Бога. Искаш 

ли да оставиш времето да отмине, без да се покаеш? 

Тогава един ден вече ще е твърде късно за тебе! твърде малъктвърде малък твърде безгрижентвърде безгрижен

твърде самоуверентвърде самоуверен твърде щастливтвърде щастлив твърде заеттвърде зает твърде тревожентвърде тревожен

твърде стартвърде стар твърде къснотвърде късно

     Затова: 

Помирете  
           се с Бога! 
                      Библията – II Коринтяни 5:20
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Поразителни  
   изказвания за Библията
„40 години изучавах подробно Свещеното Писание 
и днес вярата ми е по-силна, отколкото преди 40 
години. Всички Божи обещания, записани в него, 
са надеждни и истинни.“ 

Хъдсън Тейлър (1832 – 1905), мисионер в Китай

„Четях Свещеното Писание редовно и разсъждавах 
над него. Смятам, че тази стара Книга... притежава 
по-голяма възвишеност и красота на езика от всички 
останали книги, независимо по кое време и на какъв 
език са били написани.“

Сър Уилям Джоунс (1746 – 1794), един от най-големите 
полиглоти (владее 28 езика), ориенталист

„Колко бедни и жалки са думите на нашите 
философи с всичките им противоречия в сравнение 
с Библията. Възможно ли е тази Книга, толкова 
простичка и същевременно така съвършена, да 
съдържа само човешки думи?“ 

Жан-Жак Русо (1712 – 1778), философ

„Библията е както уникален исторически документ, 
така и надежден исторически извор. Тя е довела до 
хиляди археологически открития и е предизвикала 
възникването на многобройни томове литература за 
древните култури. Винаги, когато е било подлагано 
на проверка, Божието слово се е оказвало истинно – 
както при описанието на отделни детайли, така и при 
предаването на мащабни събития.“ 

Дейвид Болсийгър, Чарлс Е. Селие, американски археолози

„В Библията човек може да открие велики истини, 
които надхвърлят границите на нашия ум и ни 
показват колко плитък е ограниченият ни разум. Но в 
основните си, фундаментални твърдения Библията не 
е трудна за разбиране.“ 

Чарлс Спърджън (1834 – 1892), проповедник на съживлението

„Библията е единственият информационен документ 
от Бога, който притежаваме в писмена форма, на 
език, говорен от хората. Ето защо тя е уникална и 
напълно достоверна в целостта на своите твърдения. 
Нито науката, нито философията или идеологията 
са в състояние да коригират Библията. Обратното 
обаче е възможно – Божието слово да очисти нашата 
система на мислене.“ 

Проф. д-р Вернер Гит, бивш декан на Факултета 
по информационни технологии към Националния 
институт по метрология в Брауншвайг, Германия

Лесно е Библията да бъде обвинявана в неточност, 
но се оказва доста трудно това да се докаже на 
практика.
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          Преводи  
   от оригиналния текст
Преводът на Библията е трудно дело. 
Както в еврейския текст на Стария Завет, така и в гръцкия 
текст на Новия Завет има само главни букви, написани 
плътно една до друга, без точки и запетаи. Ето защо за 
езиковите специалисти е доста трудно да определят къде 
започва ново изречение. 
Освен това в писмения еврейски език няма гласни като а, е, 
и, о, у, а само съгласни (б, к, т и т.н.)

Читателят сам трябва да добави гласните.  
При това положение например Битие 1:1 за нас би изглеж-
дало така:

В Н Ч Л ТБ ГСТВ Р Н Б ТЗ М Т
Можеш ли да разпознаеш в тези букви следното изречение: 
„В началото Бог сътвори небето и земята“? Явно трябва да 
бъдем много благодарни на учените, които са намерили тези 
древни ръкописи, изследвали си ги и са ги превели. 

През IX век славянските просветители братята Кирил и 
Методий създават българската азбука и превеждат Библията 
на старобългарски език. Техните ученици пренасят просвети-
телското им дело в България. Бурните исторически събития 

налагат дълго прекъсване и през 1840 г. излиза 
първият превод на Новия Завет на новобългарски 
език, направен от Неофит Рилски. През 1871 г. в 
Цариград е отпечатан първият цялостен превод на 
Библията на български книжовен език, подготвен 
от Преводаческа комисия, в която участват аме-
риканските мисионери Албърт Лонг и Елайас Ригс, 
както и българските възрожденски книжовници 

П. Р. Славейков, К. Фотинов, Хр. 
Костович Сичан-Николов.

Днес съществуват множество преводи 
на Библията на български език. Те 
са различават преди всичко по това, 
колко точно предават оригиналния библейски текст. За 
съжаление някои съвременни преводи на различни езици 
се отклоняват до такава степен от него, че в тях основни 
библейски понятия губят смисъла и сериозността си. 
Например думата „грях“ се превежда просто като „грешка“. 

Ако искаш да бъдеш сигурен, че наистина четеш онова, 
което Бог е написал в Словото Си, те съветваме да намериш 
превод, близък до оригинала. 

В момента Библията или части от нея са преведени на 2900 
езика. Така около 97% от населението на земята има възмож-
ността да прочете цялото Божие слово или части от него. 

Въпреки това и днес преводачи продължават да работят 
саможертвено върху Библията и в най-отдалечените кътчета 
на земята, за да я предадат на още и още езици. Често това е 
изключително трудна задача, защото те трябва първо с много 
усилия да съставят писменост на дадения език.

Библията се е превърнала в най-известната и най-широкораз-
пространената Книга в световната литература. Броят на нейните 
преводи (понякога само на отделни части от нея) е нараснал 
неимоверно през последните двеста години.

До 1800 г.  са подготвени преводи на 75 езика.
До 1900 г.  преводите вече са на 567 езика.
До 1953 г.  – на 1167 езика.
До 1978 г.  броят нараства до 1660 езика.
До 2017 г.  Библията или части от нея са преведени 

на почти 3000 езика!

©  Kiril Kapustin –  
www.imagesfrombulgaria.com
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Книга за всички хора
> написана от 40 души, 
> превеждана от стотици, 
> издавана от хиляди, 
> четена от милиони. 

Никоя друга книга в човешката история не се 
е разпространила на толкова много езици и в 
толкова култури както Библията. Тя е най-чете-
ната Книга на света. 

На следващите три страници ще намерите биб-
лейския стих Йоан 3:16, преведен на различни 
езици.

Защото Бог толкова възлюби света, 
че даде Своя единороден Син, за да 
не погине нито един, който вярва в 
Него, а да има вечен живот.

Този стих, наречен „сърцето на Библията“, обоб-
щава Божията блага вест, отправена към хората:

>  Бог те обича толкова много, че е дал 
Своя Син за тебе. 

> Чрез вяра в Него ще бъдеш спасен.

Бенгалски език    Индия

Английски език  Великобритания

Унгарски език    Унгария

Бирмански език    Мианмар

Еврейски език    Израел

Турски език    Турция
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Японски език    Япония

Полски език    Полша

Португалски език    Португалия

Руски език    Русия

Телугу език    Индия

Амхарски език    Етиопия

Немски език    Германия

Арабски език    Египет и Близкият изток

Гръцки език    Гърция

            

Китайски език    Китай



44 45

Можеш да четеш Библията  
     по различни начини

Ин
те

ре
сн

и 
ф

ак
ти Най-малката печатна Библия

                                                       > Цялостна Библия
Най-малката печатна Библия, която ни е позната, е 
съвсем малко по-голяма от монета от 2 лева. 
Дължината й е 2,8 см, широчината й е 
3,4 см, а дебелината й – само 1 см. Тя 
съдържа 1514 страници. С помощта на 
лупа лесно може да се прочете всичко, 
написано в нея.

Най-малкият Стар Завет, публикуван някога
         > Дигитално върху микрочип
През 2008 г. израелски учени от Технологичния институт 
в Хайфа успяват да запишат Стария Завет върху половин 
квадратен милиметър. Над 300 000-те думи в Стария Завет 
на еврейски език са запаметени върху силиконов чип с 
големината на захарно кристалче. Подобен мининосител на 
данни може да бъде създаден само с помощта на нанотехно-
логията. За да се прочете текстът на него, данните трябва да 
се трансформират и да се увеличат повече от 10 000 пъти. 

А възможно ли е още по-малко издание?
                   > ДНК – информационният носител на бъдещето
Създателят Бог е положил един гениален информационен 
носител във всяка клетка от нашето тяло. Неговият капацитет 
за запаметяване надхвърля всичко, което ни е познато досега. 
Става дума за веригата на ДНК, чийто диаметър е две мили-
онни от милиметъра. В нея се съдържа безбройна информация 
за генома на всеки човек. 

Ако разполагахме с ДНК материал с големината на захарно 
кристалче и подходяща за него техника за записване и четене, 
щяхме да „запишем“ там около 1 милиард пълни Библии. 
Учените предполагат, че след няколко години ще имаме на 
разположение гигантски ДНК запаметяващи устройства.

Можеш да я четеш  
като произведение на античната лите-
ратура, за да задоволиш любопитството си.

Можеш да я четеш  
като историческа книга, за да получиш 
информация за отминали времена. 

Можеш да я четеш  
чисто смислово, за да анализираш 
твърденията й и да ги прецениш критически. 

Но можеш да четеш Библията и с вяра – като 
посланието, което Бог отправя днес непос-
редствено към тебе. 

 Ако четеш Библията като послание от Бога, 
Божията любов, която ще видиш в Исус 
Христос, може да проговори на сърцето ти. 
Тогава и твоята съвест ще бъде огряна от 
божествената светлина, точно както Исус 
излъчва светлина чрез Своите дела и думи. 
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Каква радост настъпила обаче! Господ Исус не 
останал под властта на смъртта. Той възкръснал 
от гроба. Сега е жив и е на небето. Вижда ни и 
ни съчувства. Той те познава и иска да ти прости 
цялата вина, ако се покаеш за греховете си и ги 
изповядаш пред Него – подобно на жената, която 
споменахме. 

„Да – ще каже Той тогава, – Аз мога да ти простя 
греховете, защото понесох наказанието за тях на 
кръста.“ 

Исус – нашият най-добър 
Приятел
Всички деца Го обичали. Той с радост 
ги взимал на ръце. Бил могъщ! Бурята 
разбивала вълните и лодката, в която 
седял, се намирала в огромна опасност. 
Той заповядал на вятъра да спре и 
езерото утихнало съвсем. Изцелявал 
болни и се смилявал над всички 

хора – бедни и богати. Виждал греха в техните 
сърца, извора на всяко страдание. Но една жена със 
съмнителна репутация не се уплашила от Него. Със 
сълзи на очи заради собствените си беззакония тя 
дошла при Исус, а Той й простил всички грехове. 
Един ден обаче Го арестували! Тогавашните 
водачи на народа решили, че Той трябва да бъде 
премахнат. Исус бил толкова добър и чист – нямало 
как това да се свърже с тяхното греховно състояние. 
Ето защо стигнали до извода, че е по-добре да се 
отърват от Него. 

Разпънали Го на кръст, за да умре.

Но изобщо не разбирали, че Той знаел за всичко 
това предварително! Исус Христос, Божият Син, 
дошъл от небето, за да умре. Той искал да спаси 
всички нас от смъртта, от вечната смърт. 

И след това ще започне една нова история: 
историята на твоя променен, нов живот. Той 
ще бъде коренно различен от всичко, което е 
представлявал животът ти дотук. Исус ще стане 
твоят най-добър Приятел. С Него ще можеш да 
говориш за всичко (това се нарича „молитва“). 
И ще искаш да четеш Библията сам, за да Го 
опознаеш по-добре. 

Свещеното Писание ще се превърне в неустоима 
Книга за тебе. Всеки ден ще искаш да четеш все 
повече за Господ Исус.

Той иска да 
бъде твоят 
най-добър 
Приятел!
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Голямото прочистване
Колко ужасно изглеждаше стената в спалнята на онзи 
младеж! Навсякъде висяха парчета скъсани хартии, 
долнопробни снимки и плакати. 

Веднъж дойде да го посети чичо му, който беше 
художник. Той се натъжи от гледката, която се откри 
пред очите му, но не каза нищо. След няколко дни 
чичото изпрати на племенника си една изключително 
красива и ценна картина. Творбата получи почетно 
място на стената в спалнята и за тази цел няколко 
снимки бяха махнати. 

От онзи момент в стаята като че ли започна да цари 
друга, по-чиста атмосфера и плакатите изчезваха 
един след друг. Те просто вече не подхождаха на 
новия фон. 

Ако започнеш да четеш Библията, може и от твоята 
стена, библиотека или стойка за дискове да изчезне 
това-онова, а някои файлове, игри или линкове в 
компютъра или смартфона ти да бъдат изтрити. Кой 
знае, може би нещо ще изчезне и от тъмните ъгли на 
сърцето ти.

Затова, ако някой е в Христос, той е ново 
създание; старото премина; ето, всичко стана 
ново… Или какво общение има светлината с 
тъмнината? Библията – II Коринтяни 5:17; 6:14

Най-интересната Книга  
         с истории в целия свят
„Мамо, не спирай, продължавай да четеш! Истори-
ята е страшно интересна, моля те да я дочетем!“ 
Да, историята наистина е интересна: 

Йосиф, намразен от своите братя, е 
хвърлен в стар кладенец. По-късно те го 
изваждат оттам и го продават като роб в 
Египет, където той, макар и без никаква 
вина, попада в затвора. И въпреки 
всичко това накрая става втори по власт 
в Египет след фараона, като успява да 
спаси своето семейство и цялата страна 
по време на настъпилия глад.

В Библията ще намериш вълнуващи разкази за 
достоверни събития като това и за удивителни 
чудеса, които Бог е извършил.

Помисли например за тримата 
приятели на Даниил, които не 
искали да се поклонят пред 
идола на царя и заради това 
били хвърлени в огнената пещ, 
но излезли невредими оттам. 

               Библията е вълнуваща  
                    Книга и за младите хора!
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Този Псалм се отнася за всеки човек. Има ли нещо 
по-добро от това, да можеш да кажеш: „Господ е 
Пастир мой“?

В тежки времена, дори пред лицето на смъртта, 
човек намира в думите на този Псалм истинска 
утеха: „И в долината на мрачната сянка, ако 
ходя... Ти си с мене“.

Нито я носи у дома си! Избягвай всичко, което не е в 
съгласие с Божите мисли. Чрез четенето на Библията 
Бог иска да ни предпази от тези греховни влияния и 
зли пътища. Божието слово е чисто и истинно, живо 
и вечно. То ти показва пътя към реалното щастие и 
истинския мир.

     Ял ли си някога  
беладона (лудо биле)?
                                               (Atropa belladonna)

Отровата на беладоната (лудото биле) е опасна за живота. 
„Но аз искам да го опитам, защото съм сигурен, че то няма 
да ми навреди така, както вреди на другите.“ 

Ако някой говори по този начин, с право бихме се 
усъмнили в здравия му разум. Но не постъпваме ли често 
и самите ние именно така? Затъваме все повече в света на 
медиите, където Божите принципи за брака и семейството 
са обърнати с главата надолу. Четем романи, пълни с 
описания на окултни практики и разкриващи най-вече 
лъжи и интриги. Искаме първо да „опитаме“ тези лоши 
неща, за да докажем на себе си, че сме недосегаеми за тях 
и няма да ни навредят. 

Библията обаче казва, че трябва да „запушим ушите си“ и 
да „затворим очите си“, за да не чуваме, нито да гледаме 
злото (Исая 33:15). В такъв смисъл ето един добър съвет:

>>> Не яж беладона (лудо биле)!

Твоето слово е светилник на нозете ми 
и виделина на пътеката ми.  
                                     Библията – Псалм 119:105

  Псалм 23
>> един много известен библейски текст <<

Господ е Пастир мой; няма да остана в 
нужда. 
На зелени пасища ме успокоява; при 
тихи води ме завежда. 
Освежава душата ми; води ме през 
прави пътеки заради името Си. 
Да! И в долината на мрачната сянка, ако 
ходя, няма да се уплаша от зло; защото 
Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга 
– те ме утешават. 
Приготвяш пред мене трапеза в 
присъствието на неприятелите ми, 
помазал си с миро главата ми; чашата 
ми прелива. 
Наистина благост и милост ще ме 
следват през всичките дни на живота 
ми; и аз ще живея завинаги в дома 
Господен.

ДАВИДОВ ПСАЛМ
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На пазара една продавачка на плодове стоеше 
зад щанда си. Хората забелязваха, че когато няма 
клиенти, тя често държи Библия в ръка. Жената 
обичаше да чете тази Книга, която беше толкова 
скъпоценна за нея. 

„Коя книга четете непрекъснато?“ – я попита един 
редовен клиент. „Моята Библия, Божието слово.“ 
„Така ли, а откъде знаете, че Библията е Божието 
слово? Кой ви е казал това?“ „Самият Бог!“ „О, 
нима Бог лично е говорил с вас?!“ – попита човекът 
с насмешка. 

Продавачката се смути за момент – не знаеше 
как да докаже, че Библията е Божието слово. 
Но тогава тя посочи към яркото слънце и се 
обърна към своя клиент: „А вие можете ли да ми 
докажете, че това е слънцето?“. „Да докажа на вас? 
– запита на свой ред той. – Това е доста просто. 
Най-доброто доказателство е, че слънцето ми 
дава светлина и топлина.“ 

„Точно така, това е отговорът! – възкликна жената. – 
Най-доброто доказателство, че тази Книга 
наистина е Божие слово, е фактът, че тя ми дава 
светлина и ме стопля вътрешно.“

Най-доброто доказателство
Изпечената Библия
Ян Хус може да бъде наречен реформаторът, но също и мъченикът 
на Бохемия. Чрез неговото живо свидетелство са се отворили 
очите на хиляди хора за спасителното дело, извършено от Исус 
Христос. 

Но нямало как благата вест да се разпространява дълго време в 
тази страна. Ян Хус изгорял на кладата, кръвта на други християни 
потекла като река и навсякъде се търсели Библии, за да 
бъдат унищожени.

Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам; спаси ме от 
всичките ми преследвачи и ме избави.  Библията – Псалм 7:1

По това време една жена, чието 
най-голямо съкровище било Божието 
слово, тъкмо стояла пред печката си 
и се готвела да пече хляб. Изведнъж 
чула как служителите на Инквизи-
цията претърсват селото и арестуват 
всеки, у когото намерят Библия. 

Жената бързо взела своята Библия и я увила в 
голямо парче тесто. Пъхнала го във фурната, а след 
него – и останалите хлябове. 

Малко след това и нейната къща била претърсена. 
Всичко, от мазето до тавана, било разровено, но 
напразно. 

Когато преследвачите напуснали дома й, хлябовете 
вече станали готови и били извадени от фурната. И 
виж ти, Библията се повредила от печенето точно 
толкова, колкото и Седрах, Мисах и Авденаго, когато 
били хвърлени от цар Навуходоносор в горящата 
пещ. Библията разказва как Бог ги измъкнал 
непокътнати от огнената напаст.  Библията – Даниил 3 глава
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Удар в целта
„Библията не е за мене – каза Петър на 
своя приятел, – защото там пише много 
неща, които не разбирам.“ 

Косьо се замисли за момент. Той знаеше, 
че Петър просто иска да се оправдае. 
Тъкмо вчера приятелят му беше откраднал 
нещо от двора на своя съсед. Заради това 
Косьо му отговори: „В Библията пише едно 
нещо, което със сигурност ще можеш да 
разбереш“. „И какво е то?“ „Не кради!“ 

Сякаш стрела прониза сърцето на Петър. 
Той се замисли за вчерашния ден и 
мълчаливо си тръгна. 

        Който има опако сърце,  
    не намира добро и който има  
                 извратен език,  
              изпада в нещастие.
                                                 Библията – Притчи 17:20

Изхвърлената Библия
Когато на едно място се съберат няколко войници, 
те често започват да се държат грубо и неприлично – 
дразнят се един друг и се присмиват един на друг. 

На път към къщи за събота и неделя млад войник седял в 
ъгъла на вагона и четял своята джобна Библия. Изведнъж 
друг войник скочил и извикал: „Я сега да се пошегуваме 
малко с това набожно момченце!“. Едва изрекъл това, той 
изтръгнал Библията от ръката на младежа и я изхвърлил 
през прозореца. 

В следващата секунда Библията вече лежала край 
релсите. Дали в отговор младият войник скочил разярен? 
Не, той си спомнил думите на Господ Исус: „Аз съм 
кротък и смирен по сърце“ (Матей 11:29). Заболяло го, но 
запазил мълчание.

Няколко седмици по-късно този млад войник получил 
своята Библия в колет. В пакетчето имало и инте-
ресно писмо. Един железопътен работник, който бил 
разпределен тъкмо в този участък, намерил неговата 
Библия. Когато я отворил и започнал да я чете, Бог 
проговорил на сърцето му. Дотогава работникът имал 
много страхове заради греховете, които вършел, но 
докато четял Библията, намерил прошка за беззаконията 
си чрез вяра в спасителното дело на Исус Христос. Така 
войникът разбрал защо трябвало да се лиши от своята 
Библия за няколко седмици. Бог има чудни пътища, 
чрез които достига до човешките сърца. И в този случай 
дяволът, най-големият Божи противник, отново трябвало 
да претърпи поражение.

Вие наистина намислихте зло против мене;  
но Бог го намисли за добро... Библията – Битие 50:20
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В малък град преди много десетилетия имало раз-
продажба на вещите от едно домакинство. Между 
тях се намирала и голяма стара Библия, към която 
никой не проявявал интерес. Накрая един търговец 
поискал да я купи и само срещу няколко гроша я 
отнесъл в дома си. 

Практичният търговец 
решил да използва 
големите й листове, за 
да увива в тях стоката, 

която продава. Но не помислил колко голяма 
стойност имат страниците на тази Книга, дори ако 
са скъсани или замърсени. Бог казва: „Словото Ми 
няма да се върне при Мене празно“ (Исая 55:11). 

В същия град живеел и един мъж, който 
непрекъснато се измъчвал от мисълта, че е 
виновен за смъртта на друг човек. Ден и нощ не 
намирал покой. Думата „убиец“ постоянно се 
изписвала пред очите му с искрящи букви. Веднъж 
той изпратил сина си да купи нещо от магазина 
на търговеца. Момчето се върнало с желаната 
покупка, увита в лист от старата Библия. Изведнъж 
думите от Евреи 9:22: „Без проливане на кръв 
няма прощение“ се набили в очите на мъжа.

Скъсаната Библия
Отначало той не разбрал смисъла на стиха. Но 
човекът търсел именно прошка. И решил на всяка 
цена да разбере повече за това. Тогава изпратил 
сина си отново при търговеца, който междувре-
менно бил откъснал страниците до Първото посла-
ние на апостол Йоан. И когато измъчваният от вина 
мъж прочел и тази страница, изведнъж душата му 
се освободила от целия товар, защото там пишело: 
„Кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от 
всеки грях... Ако изповядваме греховете си, Той е 
верен и праведен да ни прости греховете и да ни 
очисти от всяка неправда“ (I Йоан 1:7, 9). 

Тези думи огрели като светлина неговата мрачна 
душа. И човекът осъзнал, че кръвта на Господ Исус 
Христос, която Той е пролял на кръста, е способна 
да измие всички грехове. Всички, които изповядат 
своите грехове пред Бога, могат да намерят 
съвършен мир за сърцето и съвестта си.

Божието слово се е превърнало в благословение 
за милиони хора. Често това се случва само чрез 
един стих или чрез отделна страница от Библията. 
Божието слово е „живо, действено... и пронизващо“ 
(Евреи 4:12). По такъв начин Бог „разтърсва“ много 
закоравели или опустошени сърца. 

Дори една разкъсана Библия може да покаже на 
човека пътя към истинското щастие...
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Божието слово е истината
Божието слово е истината, която пронизва човека 
дълбоко в съвестта му, показва му в какво греши 
и не му дава покой. Затова мнозина се опитват 
да се отърват от Библията по същия начин, както 
един скитник счупил предложеното му огледало, 
защото му показало колко е занемарен и мръсен.

Божието слово пребъдва довека
Бог бди над Своето Слово, затова няма нужда да 
защитаваме Библията. Тя никога няма да остарее.

Сложи всички книги, 
които говорят против 
Библията, една върху 
друга и ще се получи 
купчина, по-висока от 
пирамидите в Гиза. След 
това постави Библията 
до струпаните книги. Тя 
остава незасегната от 
всички тях. Библията 
побеждава и надживява 
всички, които са 
враждебни към нея.

    Но Божието слово  
             трае довека. 
                                                                      Библията – I Петър 1:25

    Господи, Твоето Слово е 
утвърдено на небето довека. 
                                                                      Библията – Псалм 119:89

   Същността на Твоето Слово  
              е истина; и Твоите  
        праведни присъди  
                 до една траят довека. 
                                                                      Библията – Псалм 119:160
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Библията е като...
ХлябХляб

Този е хлябът, който слиза от небето, за 
да яде някой от него и да не умре.  
                                                      Йоан 6:50

ОгънОгън
„Не е ли словото Ми като огън?“ – 
казва Господ.     Йеремия 23:29

СветлинаСветлина
Твоето слово е светилник на нозете 
ми и виделина на пътеката ми.  
                                         Псалм 119:105

МлякоМляко
Пожелавайте като новородени 
младенци чистото духовно мляко, 
за да пораснете чрез него към 
спасение.           I Петър 2:2

МедМед
Отсъжданията Господни са… по-сладки от 
мед и от капките на медена пита.  
                                                Псалм 19:10

ЗлатоЗлато
Желателни са повече от злато, повече 
от изобилие чисто злато.    Псалм 19:10

СреброСребро
Господните думи са чисти думи – като 
сребро, претопено в пещ от пръст, 
пречистено седем пъти.        Псалм 12:6

ОгледалоОгледало
Божието слово... издирва помислите и намере-
нията на сърцето. И няма създание, което да не е 
явно пред Бога.        Евреи 4:12-13

ЧукЧук
Не е ли словото Ми като... чук, който 
разбива скалата?      Йеремия 23:29

МечМеч
...меча на Духа, Който е Божието слово.  
                                  Ефесяни 6:17; Евреи 4:12

СемеСеме
Възродихте се от нетленно семе, чрез 
Божието слово, което живее и трае 
довека.                I Петър 1:23

Мед
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Съвети за четене на Библията
Чети Библията, за да имаш непосредствена връзка с 
Бога. Можеш да започнеш например с Евангелието 
от Лука в Новия Завет. То е разказ за живота на Исус 
Христос. Освен това Новият Завет е ключът за разбира-
нето на Стария Завет.

Ако искаш да четеш Библията с радост и да 
извличаш полза от това четене, следните 
седем точки ще ти помогнат:

1. Използвай добър превод
>  Използвай Библия, която е на разбираем език и предава 

оригиналния текст възможно най-достоверно. 
(За съжаление има издания на Библията, които на места изкривяват 
същинското й послание.)

2. Отдели време
>  Планирай всеки ден да отделяш поне четвърт час като 

„тихо време“ за среща с Бога.
Денят съдържа 96 петнадесетминутки – подари една от тях на Бога. 
Той иска да говори с тебе. 

3. Имаш нужда от тишина
>  Чети Библията на тихо място.

Разбира се, можеш да четеш Божието слово и онлайн или да си 
свалиш безплатно библейско приложение. Но ако го четеш като 
книга, ще се разсейваш по-малко и ще успяваш да се концентрираш 
по-добре.

4. Моли се на Бога
>  Помоли Го да ти помогне да разбереш онова, което си прочел. 

Никой не може да ти обясни Библията по-добре от Този, Който я е написал.

>  Питай Бога: „Какво означава това за мене? Как мога да го 
приложа на практика?“.
Само Той вижда в сърцето ти и познава обстоятелствата и трудностите в 
твоя живот.

>  Благодари на Бога за Неговото скъпоценно Слово.
Четенето на Библията е благословение и носи изключителна полза. Виж 
Псалм 119:162.

5. Разсъждавай над Словото
>  Мисли над прочетеното.

Няма да има особена полза, ако четеш Библията набързо. Виж Псалм 
119:15, 27, 48.

>  Подчертавай си важни текстове и си отбелязвай паралел-
ните пасажи.
Така после ще ги намериш по-лесно и ще ги запомниш по-добре.

6. Учи го наизуст
>  Учи наизуст библейските стихове, станали важни за тебе.

Така ще можеш да си ги припомняш по всяко време и те ще ти помагат 
в много житейски ситуации. Виж Псалм 119:11; Колосяни 3:16.

7. Прилагай прочетеното на практика
>  Прави това, което Бог ти показва и ти казва чрез 

Библията.
Послушанието към Бога те прави щастлив и задълбочава 
взаимоотношенията ти с Него. Виж Яков 1:22.

Блажени онези, които слушат Божието  
     слово и го пазят.       Библията – Лука 11:28
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Вземи решение!
Ти получи много информация и насоки за Библията, 
Божието „писмо“ до тебе. Моля те, дай отговор на Бога 
сега. Не отлагай това решение! Вече трябва да разбираш 
колко е важно да послушаш Бога. Може би няма да ти 
бъде предоставена друга възможност за това. 

Бог иска да те посрещне с милост и благост, а не 
като съдия. Той те призовава да се покаеш. Ако 
продължиш нататък с безразличие и отхвърлиш 
посланието на Бога, твоят път ще те доведе до 
вечна раздяла с Него, тоест до ада.

Но Бог ти прави удивително предложение чрез 
Своя Син Исус Христос: 

В молитва към Бога с прости и искрени думи 
можеш да се освободиш от бремето на всички 
свои грехове. Той ще ти прости с радост, ако Му 
изповядаш греховете си. Кажи Му, че си живял 
без Него и си съгрешавал срещу Него. Ако 
направиш това искрено, можеш да повярваш, 
че Исус Христос е заплатил дълга и за твоите 
грехове, когато е умрял на кръста. 

Ако приемеш това страхотно предложение с 
вяра, за тебе ще се отвори пътят към небето – 
мястото на вечното, щастливо общуване с Бога. 
Тогава животът ти ще има смисъл и цел.

Бог се интересува много от тебе. Затова ти 
говори чрез Своето писмо, Библията. Той иска да 
бъдеш спасен и да имаш истински мир. Обича те 
искрено и се грижи за тебе. 

Моля те, чети Библията без предубеждения, с 
открито сърце. Отговори на Бога! Благодари Му 
в молитва, че Неговото добро Слово е стигнало 
и до тебе и че си го приел. Това ще бъде 
най-голямата радост за Бога!

    Казвам ви, че също така ще има  
повече радост на небето за един  
                грешник, който се кае.
                                                                             Библията – Лука 15:7
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Голяма радост би било за тебе, ако и ти 
можеш да кажеш на Бога:

Признах греха си пред Тебе и беззаконието 
си не скрих. Казах: „Ще изповядам на 
Господ престъпленията си“; и Ти прости 
вината за греха ми. 

Библията – Псалм 32:5

Тогава Божите вечни обещания ще се 
отнасят и за тебе:

Аз им давам вечен живот; и те никога 
няма да загинат, и никой няма да ги 
грабне от ръката Ми. 
                                                                                 Библията – Йоан 10:28

И ето, Аз съм с вас през всички 
дни до свършека на века. 
                                                   Библията – Матей 28:20

Тук ще намериш  
„Писмо до тебе“  

и богата допълнителна литература 
на много езици:
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