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Тебе   
    лично
Ти држиш  во своите раце специјално писмо, кое 
има за цел да ти се обрати лично.

Можеби си мислиш: „Зарем буквите напишани 
на хартија не се застарени?“ Тоа е точно. 
Буквите сè повеќе се заменуваат со текстови 
или е-пошта.

>> Но, дури и во дигитална ера, 
сепак е подобро да се напишат 
специјални букви на хартија како 
средство за да се покаже нивната 
вредност и важност.

Не можеш да замислиш, на пример, да 
примиш покана за кралска свадба по 
е-пошта!



4 54

Ak
tu

ell
 und InteressantHEUTELUFTPOST

P A R  A V I O N 

B Y  A I R  M A I L
 Deutsch/German

Библијата - 

Те молам одвој време за ова специјално писмо 
што го држиш. Многу е важно. Затоа прочитај го 
внимателно. Нема да зажалиш!

Ќе најдеш неверојатни информации за

> друго, многу поскапоцено писмо

> најзначајниот документ во светот

> најголемата порака на сите времиња 
и нејзината импресивна сигурност и 
релевантност денес

Ова поскапоцено писмо, 
Библијата, е лична порака 
за тебе, директно од Бог.

>>> Ќе придобиеш голем благослов 
од тоа ако го отвориш и прочиташ.

           Писмо за тебе

Библијата е како пошта од воздухот 
– нејзиното потеклото е небото.

Бог е прекрасен создател на универзумот.

Тој исто така ти го даде животот и те познава 
целосно. Ти не си производ на случајноста!

Тој бара врска со тебе и те повикува директно со 
љубов кон тебе преку Неговото „писмо“.

Ти сеуште не го знаеш писмото на Бог? Можеби се 
наоѓа во твојата куќа некаде, непрочитано.

Ти не оставаш настрана невнимателно лично писмо 
туку така. Го читаш со голем интерес. Затоа, отвори 
го Божјото писмо за тебе - прочитај ја Библијата!

Сè уште немаш Библија?  
Со задоволство ќе ти испратиме  
една бесплатно.

На крајот на оваа брошура ќе дознаеш 
како можеш да контактираш со нас.
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Бог ги користел нивните таленти, нивното 
образование, нивната културна позадина, 
нивната социјална позадина, па дури и 
нивниот стил на пишување. 
>>> Тие напишаа од збор до збор она што 
Бог сакаше да го напишат. 
Ова се нарекува „инспирација“.

     Уникатно писмо
Да, добро разбра: Библијата, Словото Божјо, за 
неа се мисли овде, за која убаво се вклопува 
насловот „Писмо за тебе“. Причината зошто ова 
уникатно писмо е толку важно е затоа што Бог е 
нејзиниот автор.

Можеби ќе аргументираш: „Но, Библијата беше 
напишана низ вековите од околу 40 различни 
луѓе. Честопати, нивните имиња не се ни 
споменуваат.“

Да тоа е вистина. Сепак, Бог 
ја диктираше Својата порака 
директно до поедини луѓе:

Зашто пророштвото никогаш 
     не дојде по волја на човекот,  
   но светите Божји луѓе 
               зборувале водени  
         од Светиот Дух.
                                                                   Библијата - 2 Петар 1:21

Книгите од Библијата

> Библијата се состои од 2 дела:

          > Стариот Завет (39 книги) 
          > Новиот Завет (27 книги)

     > Новиот Завет се состои од:

          > четири евангелија 
          > Дела на апостолите 
          > 21 послание или писма 
          > Откровение

Библијата ти дава одговори на 
животните прашања.

Додека ја читаш, имаш можност да 
доживееш каква позитивна промена 
може да  донесе љубовта Божја во 
твојот живот.

Битие
Излез
Левит
Броеви
Второзаконие
Исус Навин

Судии
Рута
1 Самоил
2 Самоил
1 Цареви
2 Цареви
1 Летописи
2 Летописи
Езра
Неемија
Естира
Јов
Псалми 
Пословици
Проповедник
Песна на Соломон
Исаија
Еремија
Плач Еремиин
Езекиел
Даниел
Осија
Јоил
Амос
Авдија
Јона
Михеј
Наум
Хабакук
Софонија
Агеј
Захарија

Малахија

Матеј
Марко
Лука
Јован
Апостолски дела
Римјани
1 Коринтјани
2 Коринтјани
Галатјани
Ефесјани
Филипјани
Колосјани
1 Солунјани
2 Солунјани
1 Тимотеј
2 Тимотеј
Тит
Филимон
Евреи
Јаков
1 Петар
2 Петар
1 Јован
2 Јован

3 Јован
Јуда
Откровение 
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Дали Библијата е 
сè уште актуелна?

„Глава надолу Генерација“
Дали и ти припаѓаш на оваа генерација 

или дали овој термин ти значи нешто? 
Дали секогаш живееш со главата 
надолу, само фокусирајќи се на 
својот паметен телефон или таблет?

Да се биде постојано вклучен 
насекаде преку Интернет, значи да 

се биде поплавен од информации. 
Дали има нешто друго освен сурфање, 

разговор и твитање? Часовите минуваат 
незабележано и твоите сетила се бомбардирани - и 
не е невообичаено што твојата душа е загадена. Не 
само тоа, туку оваа зафатеност те држи подалеку од 
размислување за Бога и за Неговата порака до тебе.

Совет:
Ако сакаш да го запознаеш Бог лично, не можеш да ја 
прескокнеш Библијата. Потребна ти е тишина наоколу за да 
ја прочиташ. Затоа, исклучи сè што може да те вознемири 
во овој процес. Ќе бидеш изненаден колку тоа ќе ти направи 
добро. Ќе влијае на твоите мисли на позитивен, чист начин 
кој можеби претходно никогаш не си го искусил.

Читајќи ја Библијата, ќе можеш да ја пронајдеш вистината и 
ќе запознаеш Некој Кој е навистина заинтересиран за тебе, 
Кој те сака и Кој сака да му даде на твојот живот длабоко 
значење и наградувачка цел.

На страниците 62 и 63 ќе најдеш препораки за тоа 
како можеш да ја читаш Библијата.

Те молам, пробај!

Многу луѓе веруваат дека е наивно да 
се занимаваме со „застарена книга 
од античко време“. Тие се на мислење 
дека современиот човек веќе не може 
да верува во Библијата.

Ваквите идеи честопати ги 
поддржуваат медиумите и се 
прифаќаат без прашање.

Како и да е, вообичаена заблуда е 
дека логиката и интелигенцијата мора 
да ја отфрлат Библијата.

На следните страници ќе најдеш 
многу факти кои ја потврдуваат 
релевантноста и значењето на 
Библијата.

Блажени се оние  
         кои го слушаат словото  
     Божјо и го чуваат.
                                        Библијата - Лука 11:28
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Хармонично чудо

Еден од моите познаници е 
музичар и може да свири неколку 
инструменти. Тој го користи својот 
компјутер за снимање на звук и 
има создадено неколку уметнички 
дела.

Тој објасни: „Прво, јас го земам 
моето обоа и свирам сопрано. Така 
се прави снимањето на првата 
композиција.

На втората композиција го снимам алтото 
без да ја избришам првата снимка. Вака 
додавам уште шест инструменти, до 
најдлабокиот бас.

Потоа се спојува осмата композиција.

Дали сакаш да го слушнеш резултатот? “

Она што го слушнав тогаш беше славна симфонија. 
Тешко е да се поверува дека еден музичар го успеа ова!

Ист е случајот со Библијата. Напишана е од повеќе 
од 40 различни луѓе. Сите беа инспирирани од 
неспоредливиот уметник, Бог, Светиот Дух, Кој направи 
да свират овие 40 „инструменти“.

Секоја книга од Библијата има свој карактер, но 
сите заедно хармонично се вклопуваат според 
Божјиот план.

      >>> Ова е едно од неверојатните 
                                      чуда на Библијата!

Чекаше 
залудно…

Еден човек, кој не се грижеше ни малку 
за Библијата, сакаше да убеди еден млад 
христијанин дека Библијата е застарена и 
противречна на современите откритија. Тој 
сакаше да му испрати неколку избрани статии 
од науката и филозофијата за оваа тема.

Меѓутоа, младиот човек не можел да се 
разниша во својата вера. Тој одговорил: „Ако 
имате нешто подобро од Проповедта на 
гората (Матеј 5-7), нешто поубаво од приказните 
за Добриот Самарјанин, Блудниот син или 
жената крај Бунарот на Сихар (Лука 10 и 15, Јован 4); 
ако имате нешто поутешно од Псалм 23 или 
знаете нешто што ја открива Божјата љубов кон 
мене подобро од дарот на Неговиот Син Исус 
Христос, или можете да ми дадете нешто што ја 
опишува идната вечност појасно од Библијата: 
ве молам испратете ми го што е можно побрзо!” 

Залудно чекаше одговор.

Не постои книга што може да се спореди со 
Библијата. Причината е едноставна: Библијата 
е Божја книга.
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Освен глина, камен или дрво, луѓето 
во подоцнежните векови пишувале на 
папирус, кој се произведува од пулпата 
на растението папирус. Подоцна, луѓето 
пишувале на пергамент (специјално 
изработени кожи од животни), што бил 
направен во свитоци.

Како Библијата дојде кај нас
Како, и на што пишувале луѓето?
Ако некој сакал да напише „писмо“ пред 5.000 години, 
тоа не го правел со хартија и мастило. Луѓето го 
користеле така нареченото клинесто писмо во тоа 
време - знаци и симболи кои биле врежани во мали 
глинени плочи, кои потоа биле сушени или горени.

За време на ископувањата во старите градови во 
денешна Сирија и Ирак, пронајдени се илјадници 
мали глинени плочи што го содржат ова писмо.

Во приближно исто време, Египќаните развиле различно 
пиктографско и симболично пишување (хиероглифи), што 
можe да се најде и во пирамидите. На лингвистите им биле 
потребни векови да ги дешифрираат пишувањата на овие 
најстари јазици на човештвото.

Овие форми на пишување имаат голем недостаток: тие се 
состоеле од стотици симболи. Дури во 1500 година п.н.е. 
беше измислена азбуката.

Со неколку промени, оваа азбука се шири брзо од 1000 
година п.н.е. Тоа е основата на нашата латинска азбука, која 
сè уште се користи и денес.

Еве како Бог се погрижил на 
прекрасен начин во времето кога 
била запишана Библијата, да има 
едноставен, но јасен систем на пишување.

Пишување, собирање и складирање
Мојсеј бил еден од првите писатели на Библијата. 
Читавме неколку пати дека Бог му ја дал задачата да ги 
напише во книга работите што се случиле.

Преку избраниот Божји народ, различните книги од 
Стариот завет беа собрани и внимателно складирани.

Во приближно 400 година пред нашата ера, СТАРИОТ 
ЗАВЕТ беше завршен. Напишан е на хебрејски јазик, со 
неколку кратки пасуси на арамејски.

Само од смртта и вознесението на Исус Христос до крајот 
на 1-ви век, книгите и посланијата на НОВИОТ ЗАВЕТ се 
напишани на широко распространетиот грчки јазик од 
тоа време.

Мојсеј починал во приближно 1400 година п.н.е., така 
што можеме да кажеме дека Библијата е создадена во 
период од 1500 години.
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Зачувани се повеќе 
од 5.000 ракописи и 
фрагменти од Новиот 
завет на грчки јазик. 
Најпопуларен ракопис е 
Codex Sinaiticus, сè уште 
скоро целосно зачувана 
грчка Библија од 3 от 
век, што ја пронајде 
изучувачот Константин фон Тишендорф во 
манастирот Свети Катерина на полуостровот Синај 
во 1859 година. Ова бесценето библиско богатство 
не содржеше само делови од Стариот Завет, но и 
комплетниот Нов Завет со своите 27 книги.

Покрај разновидните ракописи и фрагменти од 
Новиот Завет, имало приближно 9000 стари 
преводи од оригиналните текстови. Заедно со 
36.000 библиски цитати од таканаречените 
Црковни Отци, доведоа до скоро сто процентна 
реконструкција на оригиналниот текст преку 
интензивно истражување.

Ниту една варијанта на текст не остава сомнеж во 
вистинитоста на Божјата порака во Новиот Завет.

Завршено и заклучено
Многу рано, првите христијани знаеја преку 
водството на Светиот Дух кои книги припаѓаат на 
Библијата, а кои не. Тие имаа јасни критериуми за 
препознавање на книгите и на таков начин можеа 
добро да разграничат кои книги беа оригинални 
(канонски) и кои не беа оригинални (апокрифни).

Мартин Лутер ги осуди овие апокрифни книги, велејќи дека тие „не се сметаат 
за еднакви на Светото Писмо“. Кога ги читате овие текстови, ќе забележите 
дека тие се состојат од екстремни противречности на книгите од Библијата.

Може да се најдат бајки за Господ Исус и апостолите, фалсификувани 
писма од библиски ликови, како и историски и географски грешки. Во 1545 
година, за време на Советот на Трент, овие книги биле лажно прогласени за 
„еднакви“ на другите книги од Библијата, меѓу другото и за поддршка на 
девијантните доктрини на Советот. Сето ова јасно покажува дека Апокрифите 
немаат божествено потекло. Затоа треба да читате библиски изданија без 
апокрифните книги.

Божјиот Збор вклучува разновиден спектар 
на книги, кои беа внимателно избрани преку 
водството на Светиот Дух, и тоа е завршено 
засекогаш.

Библијата со право се нарекува Свето Писмо, затоа што 
потекнува од Бога, а не од човечка власт. Дури и денес таа 
е највисокиот авторитет за нашата вера и нашиот живот.

Во манастирот на Света Катерина во планините 
на Синај во средината на 19 век, Тишендорф го 
пронајде Кодексот Синаитик.

Прецизноста за предавање на библиските 
текстови низ милениумите е уникатна.

Сигурни 
   ракописи

      Небото и земјата ќе поминат,  
но Моите зборови нема да поминат.
                                                    Библијата - Матеј 24:35
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ִ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

напишан во 2-ри век п.н.е. Кога го споредувале со 
1.000 години помладиот мазоретски текст (хебрејски 
текст на хебрејската Библија) на книгата Исаија, 
научниците откриле со изненадување дека во основа 
нема никаква разлика! Текстовите се совпаднаа едни 
со други со зачудувачка прецизност!

Бидејќи текстот на овој свиток бил непрекинат, сите 
библиски критичари кои тврделе дека книгата на 
Исаија била составена низ вековите и не била точна, 
биле отфрлени.

Меѓу огромните откритија на Кумран, имало околу 
250 свитоци од библиски текстови од Стариот завет 
што докажале дека копиите од ракописот биле 
предадени со исклучителна точност.

Пештерите Кумран
За време на пролетта во 1947 година, едно момче од 
бедуинско племе, кое наводно трагало по избегана 
коза, го пронашло влезот на скриена пештера во  
ритчето Кумран, на западниот брег на Мртвото Море.

Тој фрлил камен во малата уста на пештерата. На 
свое изненадување, слушнал звук на кршење глина. 
Се прашувал што може да биде.

Со љубопитност, тој се вовлекол во оваа мистериозна 
пештера каде пронашол голем број глинени ќупови 
во кои имало свитоци од кожа, завиткани во платно. 
Овие биле стари, исклучително скапоцени ракописи 
сè уште во изненадувачки добра состојба, дури и по 
1.900 години.

Овчарчето зел еден свиток со себе и на негово 
изненадување открил дека археолозите се многу 
заинтересирани за тоа. Започнал див лов за овие 
уникатни ракописи помеѓу алчните авантуристи и 
научници.

Цените за овие свитоци се зголемиле во милиони. 
Ова сензационално откритие во пештерите на Кумран 
го раздвижиле научниот свет.

За нас, свитокот од книгата Исаија е најважниот 
бидејќи е најстарата комплетна копија на книга од 
Библијата.

Нема ниту едно сомневање за 
автентичноста на 
ракописот,  

Бог се грижел за неговото Слово за да 
можеме да го држиме во свои раце 
непроменето. Божјото Слово е како карпа: 
тоа е непроменливо.

A Господовото Слово   
     останува довека.
                          Библијата - 1 Петар 1:25
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Библијата, кои започнаа да се појавуваат пред 
речиси 3.500 години, се предадени токму во 
наше време.

Како беше можно? Во знак на почит кон Светото 
Божјо Слово, Евреите забележале голем број 
правила за да се обезбеди точна копирање. На 
пример, единечни букви или појава на одредени 
зборови се броеле и проверувале повеќе пати.

Денес, огромен број изданија 
на Библии можат да се 
произведуваат економично 
и во минимално време 
преку најновите печатарски 
продавници.

Во меѓувреме, многу 
дигитални мрежни Библии 
и апликации од Библијата се 
достапни бесплатно.

Библиска продукција
<< Минато и сегашност >>

Пред повеќе од 500 години, 
развојот на печатењето го смени 
светот. Пред ова, ако некој сакаше 
Библија, требаше да се копира со 
рака, што одземаше многу време 
и затоа чинеше богатство.

За да се зачува оригиналниот 
текст, требаше да се знаат 
најстарите ракописи затоа што 
копирањето од едно до друго со 
себе носеше опасност од измени.

Откритијата на текстовите докажуваат 
зачудувачки работи: 3.000+ познати стари 
ракописи на Хебрејската Библија неверојатно 
се совпаѓаат едни со други и го потврдуваат 
познатиот текст. Најстарите делови од 

А Божјото Слово растеше 
    и се умножуваше.
                                Библијата - Дела 12:24
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Така, науката сепак е принудена да се согласува 
со Библијата одново и одново по долгогодишно 
истражување. Исто така, библиските изјави не се 
противречни на тековните научно и археолошки 
докажани факти.

Како може книгата што е напишана толку одамна 
со своите изјави за природата и историјата 
секогаш да биде во право? Зошто научно не е 
можно да се оспори Библијата?

Постојат бројни примери каде на современата 
наука и требаше долго време за да се справи со 
изјавите од Библијата. Еве две од нив:

Библијата и науката

Дали земјата е сферична?
Бог никогаш не тврдеше дека земјата е 
диск и дека сонцето се врти околу земјата. 
Ова е она во што многу научници упорно 
веруваа многу долго.

Напротив, Бог вели во една од најстарите книги 
на Библијата, во Јов 26: 7: „Го послал Тој северот над 
празнината, ја закачил земјата на ништо “.

Дали зајакот е преживар?
Во Левит 11: 4 и 6 се вели: „Сепак, овие 
несмеете да ги јадете меѓу оние кои 
преживаат ... и зајакот, затоа што 
прежива...“

Оваа изјава за зајакот како преживар се 
држеше за лажна многу векови.

Сепак, во 19-ти век научниците откриле дека 
зајакот има два различни видови екскреции. 
Една од нив повторно ја јаде за да апсорбира 
витални хранливи материи.

Може ли да биде различно?
     Треба ли Бог, Кој го создал универзумот и  
          ни го дал Неговото Слово (Библијата) да  
  си противречи Себеси? Не, и двете откровенија  
        на Бог, СОЗДАНИЕТО и СЛОВОТО,  
                                 меѓусебно се потврдуваат.
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Пораката на Библијата

> Бог те создал
Значи, Бог го создаде човекот по Свој лик; Тој Го 
создаде по Божјиот лик; машко и женско Тој ги  
создаде.      Библијата - Битие 1:27

Ти си Божјо создание. Има само еден како тебе на 
овој свет. Покрај ова, твоето тело и сите негови 
функции - мозок, системи, органи - се брилијантно 
создадени од Бог. Нема навестување за време и 
среќа - како што тврди неодобрената теорија на 
еволуцијата. Бог го создаде човекот „по Негов лик“, 
т.е. да го претставува Него во ова создание.

Сепак, човекот падна во 
грев и се оддалечи од Бог.

> Бог те класифицира како „грешник“, 
исто така
Бидејќи нема разлика; зашто сите згрешија и им 
недостасуваа Божјата Слава. 
                                                        Библијата - Римјаните 3: 22 и 23

Да се греши значи да се дејствува без потчинетост на Бог. 
Нема никаква разлика дали гревот е видлив како дело, 
или ако е кажан гласно, или можеби само се практикува 
во мислите. Господ Исус еднаш рече дека омразата кон 
човекот е исто толку лош грев како и убивањето!

> Бог ќе ти биде судија
И како што на човекот му е определено да умре 
еднаш, а потоа суд ... Библијата - Евреите 9:27

Бог е апсолутно свет и праведен. Затоа Тој мора еден 
ден да суди за сè што не е во согласност со Неговата 
природа. Библијата ни појаснува дека секој човек што 
умира без прошка на гревовите ќе мора да очекува 
вечно разделување од Бог. За разлика од Небото, 
каде што ќе биде секој што има врска со Господ Исус, 
ќе има место што Библијата го нарекува „пекол“ или 
„огнено езеро“. Бог нема да биде таму, и тогаш нема 
да има можност да комуницираме со Него.

Сепак, има надеж!

> Бог има голем интерес за тебе
Божјата љубов кон нас се покажа во тоа, што Бог 
Го испрати во светот Својот Единороден Син, за да 
живееме преку Него. Библијата - 1 Јован 4: 9

Погледнете на крстот на Голгота каде Исус Христос 
ја доживеа казната од Бога претрпувајќи страшни 
агонии. Тој беше напуштен од Бог на крстот затоа 
што ги понесе нашите гревови. Не можеме ни да 
замислиме што ова значеше за Господ Исус, Кој беше 
целосно без грев.

Дали гледаш 
         колку Бог те сака?
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Исус Христос живее! Воскресна од мртвите и се 
врати назад во небото.

Оваа добра вест се проповеда скоро 2.000 
години. Така, спасението е за сите луѓе. Секој 
што верува во Исус Христос - единствениот 
Спасител - ќе биде ослободен од вечното Божјо 
осудување. Секој што го прифаќа делото на 
откупување на Исус Христос со вера, ќе биде 
прогласен за праведен пред Бог.

Божја помош +  
      Начин за Спасение 
Ние сме одвоени од Бог преку гревот. Бог 
не може да ги прифати нашите напори да се 
подобриме. Бог, во Неговата светост и чистота, 
треба да му суди на злото. Има само еден излез: 
ние мора да го прифатиме начинот за спасение 
кој доаѓа од самиот Бог.

       Зашто Бог толку го возљуби светот,  
што Го даде Својот Единороден Син, та секој, 
               кој верува во Него,  
   да не загине, туку да има вечен живот. 
                              Библијата - Јован 3: 16

За да го открие Бог, Твојот Создател, Исус 
Христос стана човек и слезе на земјата кај нас.

Исус Христос ни ја покажа Божјата љубов. Тој тоа 
целосно го докажа умирајќи за тебе на крстот на 
Голгота. Како твој претставник, Тој ја презеде на 
Себе казната за твоите гревови - ако веруваш во 
Него. 

Ако го прифатиш ова со вера и ги 
исповедаш своите гревови на Бог,  
Тој ќе ти даде прошка и вечен живот.

   Ако ги исповедаме своите гревови,  
        Тој е верен и праведен да ни ги прости 
гревовите и да нè очисти од секоја неправда.   
                                                 Библијата - 1 Јован 1: 9

               ...се оправдуваат по Неговата милост  
          преку откупувањето што е во Христа Исуса.  
                                                  Библијата - Римјаните 3:24
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Божествени ветувања
Да сумираме, божественото писмо, Библијата, 
вели:

Бог е свет. > Тој треба да го суди и да 
го казни гревот!

Бог е љубов. > Тој сака да ти ги прости 
сите твои гревови.

Бог може да ги прости твоите гревови затоа што 
Неговиот Син, Исус Христос, на себе ја презеде 
казната за гревот и задоволи се што бара светиот 
Бог.

Како и да е, за да добиеш прошка лично треба да 
дојдеш пред Бог во вистинско исповедување на 
твоите гревови и да веруваш дека Исус Христос 
умре на крстот, дури и за тебе, како Спасител и 
Откупител.

Тогаш Бог има повеќе од 1.000 неповратни, 

божествени изјави подготвени за тебе во 

Неговото Слово, Библијата.

Ќе најдеш неколку од овие изјави тука >>>

Кој верува во Синот, има вечен живот;  
         и оној што не верува во Синот,  
                      нема да  види живот,  
туку Божјиот гнев останува врз него. 
                                     Библијата - Јован 3:36

  Кој го слуша Моето Слово и верува во  
              Оној, Кој Ме испрати,  
има вечен живот и нема да дојде на суд,  
    туку преминал од смрт во живот. 
                                           Библијата - Јован 5:24

         А на сите кои  Го примија,  
им даде власт да станат Божји деца,  
  на оние кои веруваат во Неговото име. 
                                             Библијата - Јован 1:12

        Не плаши се, зашто Јас те откупив;  
Те повикав по име; ти си Мој. 
                                                         Библијата - Исаија 43: 1



28 2928 29

донесете ја најубавата 
облека и облечете го 
и ставете му прстен 
на раката и обувки на 
нозете. Дотерајте го 
згоеното теле и заколете 
го, да јадеме и да се 
веселиме; зашто овој мој 
син беше мртов и оживе, 
беше изгубен-и се најде. 
И почнаа да се веселат. 
А неговиот постар син 
беше во полето. Кога пак 
доаѓаше и и се приближи 
на куќата, чу песна и 
играње; па повика еден 
од слугите и го праша 
што е тоа. А тој му рече: 
брат ти си дојде и твојот 
татко го закла згоеното 
теле, зашто го прими 
здрав. Тој се налути и 
не сакаше да влезе; а 

неговиот татко излезе и 
почна да го моли. А тој му 
одговори на татка си: Еве, 
ти служам толку години 
и никогаш не прекршив 
ниедна твоја заповед, а 
ти никогаш не ми даде ни 
јаре, за да се повеселам 
со своите пријатели. А 
кога дојде овој твој син, 
кој го растури твојот 
имот со блудници, му 
закла згоено теле! Тој 
пак му рече: Чедо, ти си 
секогаш со мене, и се што 
е мое-е твое; но требаше 
да се веселиме и да се 
радуваме, зашто овој твој 
брат беше мртов и оживе; 
беше изгубен и се најде.
  

Библијата - Лука 15: 11-32

        Приказна од Библијата
Блудниот син

Некој човек имаше два 
сина. И помладиот од 
нив му рече на својот 
татко: „Татко, дај ми го 
делот од имотот што 
ми припаѓа“. И тој им го 
раздели имотот. А по 
неколку дена, помладиот 
син собра се свое и отиде 
во далечна земја и таму 
го потроши својот имот, 
живеејќи развратно. 
Кога потроши се, настана 
голема глад во онаа 
земја, и тој се најде во 
скудност. И отиде  при 
еден човек во таа земја, 
кој го испрати на своите 
полиња, за да ги пасе 
свињите. И сакаше да го 
наполни својот желудник 
со лушпи, што ги јадеа 
свињите, но никој не 
му ги даваше. А кога 

дојде на себеси, рече: 
Колку наемници при 
татко ми имаат леб во 
изобилство, а јас умирам 
од глад тука! Ќе станам 
и ќе отидам при татка 
си и ќе му речам: Татко, 
згрешив против небото 
и пред тебе; не сум веќе 
достоен да се наречувам 
твој син. Прими ме како 
еден од своите наемници! 
И стана и тргна кон татка 
си. И кога беше уште 
далеку, неговиот татко го 
виде и му се сожали, па 
се растрча, и му се фрли 
на вратот и го целиваше. 
А синот му рече: Татко, 
згрешив против небото 
и пред тебе; не сум веќе 
достоен да се наречувам 
твој син! Но таткото им 
рече на своите слуги: Бргу 



30 31

Шинто

Taоизам
Атеист

Будизам Ислам
Сикизам

Хиндуизам

Јудаизам

Агностик

Христијанството

Многу религии – 
сите ист Бог?

Општо земена е идејата во светот дека сите 
религии водат кон ист Бог, само преку различни 
начини.

Ова е целосно противречно со основната порака на 
Библијата од устата на Исус Христос: „Јас сум патот, 
вистината и животот. Никој не доаѓа кај Отецот 
освен преку Мене “(Јован 14: 6). Оваа вистина 
генерално е отфрлена деновиве.

На пример, оваа споредба на Куранот и Библијата 
јасно покажува дека „Алах од исламот“ не може 
да биде Бог на Библијата:

КУ
РА

Н ... затоа верувајте во Алах и неговите гласници 
и не кажувајте: „Три“ ... Алах е само еден Бог. 
Далечен возвишен е Тој над тоа да има син. 
Куранот - земен од Сура 4

БИ
БЛ

И
ЈА Зашто Бог толку го засака светот што Го даде 

Својот Единороден Син, така што секој што 
верува во Него да не загине, туку да има 
вечен живот. 
Библијата - Јован 3:16

КУ
РА

Н И за нивната изрека: „Навистина, го убивме 
Месијата, Исус, синот на Марија, гласникот на Алах“. 
И тие не го убиле, ниту го распнале; но друг беше 
направен да му личи на нив.  
Куранот - земен од Сура 4

БИ
БЛ

И
ЈА Зашто, пораката за крстот е безумие за оние 

што пропаѓаат, но за нас кои се спасуваме, тоа 
е сила Божја ... но ние го проповедаме Христос 
распнатиот, Кој е за Јудејците соблазна, а за 
незнабошците безумие. Библијата - 1 Коринќаните 1: 18 и 23

Куранот јасно негира дека „Алах“ има син, тројството 
на Бог и фактот дека Исус Христос умрел на крстот! 
Но, Бог од Библијата е жив Бог. Од љубов кон тебе 
и кон мене, Тој го даде Својот Син како жртва за 
гревовите - со тоа што Христос претрпе Божја осуда 
и влезе во смрт. Така, „Алах“ не може да биде 
библискиот Бог, Кој е Таткото на Господ Исус Христос.

Патем: библиското христијанство не е религија!
Во разни религии од овој свет, човекот се обидува да 
најде пат до Бог преку сопствените напори.

Но, Библијата ни покажува еден свет Бог, кој слезе 
до нас преку Неговиот Син Исус Христос, така што 
секој кој ќе поверува во Него и ќе ги исповеда своите 
гревови пред Него, ќе биде спасен.

Но, на оној кој не работи, но верува во Оној што го 
оправдува безбожникот, верата му се прима како 
оправдание. Библијата - Римјаните 4: 5
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   Погледни  
во иднината
Библијата ни дава веродостојни 
изјави во врска со иднината.

Деновиве сме опкружени со 
вознемиреност и тага: смрт, 
неморал, насилство, глад, војни, 
природни непогоди, финансиски 
кризи, трагедии, тероризам…!

Сепак, Исус Христос ќе се врати наскоро! Бог јасно ни 
кажува во Библијата дека деновите кратко пред неговото 
доаѓање се карактеризираат со вакви настани. Оној кој ја 
чита Библијата исто така знае како ќе продолжат работите:

Бог ќе му суди на светот, кој се одврати од Него и сега 
тоне во грев. Сепак, Бог „сега им заповеда на сите 
луѓе насекаде да се покајат, затоа што Тој определи 
ден кога ќе му суди на светот…“ (Дела 17: 30 и 31).  

Ова ќе се случи преку Неговиот Син Исус Христос, кој 
наскоро ќе се врати од небото за судење. Тој, презрен 
и распнат, ќе се врати како победник и со авторитет 
на највисок судија: Тој е оној „Кој е ракоположен од 
Бог да биде Судија над живите и мртвите“ (Дела 10:42).

Судењето е сигурно - но има надеж за тебе!

Библијата детално пророкувала за раѓањето на 
Исус Христос, како и за неговата смрт и воскресение 
многу векови порано. Како што Исус Христос го 
даде својот живот за тебе, Бог ти ја нуди Неговата 
благодат и Неговата прошка дури и денес.

Дојди денес, вели Бог – можеби ќе биде предоцна утре:

     Еве, сега е времето благопријатно;  
ете, сега е денот на спасението. Библијата - 2 Коринтјани 6: 2

Прифати ја Божјата понуда, тогаш ќе добиеш вечно 
спасение од овој божествен суд. За да го направиш 
ова, мора да дојдеш кај Него исповедајќи ги твоите 
гревови.

Семоќниот Бог пророкува апсолутно вистинито: 
ниеден човек не може да го стори тоа. Стотици 
пророштва во Библијата се веродостојно исполнети. 
Библијата прорече за: империи многу векови пред 
тоа; раѓањето на Исус Христос; уништувањето на 
Ерусалим во 70 н.е.; распрснувањето на Евреите низ 
целиот свет итн.

Сето ова докажува на уникатен  
начин дека Библијата е Словото Божјо.

Библијата, на пример, вели за Евреите (народот на 
Израел) во Второзаконие 28: 64 и 65: „Тогаш Господ 
ќе те расее меѓу сите народи, од едниот крај на 
земјата до другиот… И меѓу тие народи нема да се 
успокоиш, ниту ќе има одмор на нозете твои “.

>> Судете сами дали тоа е исполнето или не!
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Животот е краток
    и поминува како филм

Денес треба да се подготвиш да се сретнеш со Бога. 

      Дали сакаш да продолжиш да му вртиш грб на Бог?  

  Тогаш ќе биде предоцна за тебе еден ден!
премногу младпремногу млад премногу безгриженпремногу безгрижен

премногу самоуверенпремногу самоуверен премногу среќенпремногу среќен премногу зафатенпремногу зафатен
премногу премногу 
загрижензагрижен

престарпрестар премногу доцнапремногу доцна

     Затоа: 

Помири се  
    со Бог. 
             Библијата - 2. Коринтјани 5:20
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Зачудувачки забелешки 
              за Библијата

„Го проучував Светото Писмо детално 40 
години и мојата вера е посилна денес отколку 
пред 40 години. Сите ветувања се доверливи и 
вистинити “.

Хадсон Тејлор (1832-1905), мисионер во Кина

„Редовно и внимателно го читав Светото писмо 
и мислам дека оваа стара книга… содржи повеќе 
величественост и убавина во изразувањето од 
било која друга книга, без оглед на времето или 
јазикот на кој е напишана“.

Сер Вилијам Џонс (1746-1794), еден од најголемите 
надарени лингвисти (28 јазици) и експерт на Истокот

„Колку се сиромашни, колку се одвратни 
зборовите на нашите филозофи со сите свои 
противречности во споредба со Библијата. Дали 
е можно една книга, која е толку едноставна и во 
исто време толку целосна, да се состои само од 
човечки зборови? “

Жан Жак Русо (1712-1778), филозоф

„Библијата е уникатно историски документ, како 
и сигурна историска изворна книга. Таа доведе 
до илјадници археолошки откритија и создаде 
обемна литература за старите култури. Библијата 
отсекогаш покажала дека е точна каде и да се 
верификува, во опишување на мали детали, како и 
во описот на големите настани “.

Дејв Балсингер и Чарлс Е. Селер, американски археолози

„Во Библијата можете да најдете големи вистини што 
го надминуваат компасот на нашиот човечки ум и ни 
покажуваат колку е ограничено нашето расудување. 
Меѓутоа, во своите главни и фундаментални изјави, 
Библијата не е тешко да се разбере “.

Чарлс Х. Спрџн (1834-1892), преродбенички проповедник

„Библијата е единствениот информативен документ 
од Бог што го имаме во печатена форма на човечки 
јазик. Ова е причината зошто Библијата е уникатна 
и апсолутно сигурна во збирот на сите свои изјави. 
Науката, филозофијата и идеологијата не успеаја да ја 
корегираат Библијата. Напротив, Библијата е способна 
да го исчисти нашиот систем на размислување “.

Проф.Д-р Вернер Гит, поранешен раководител на одделот 
за информатичка технологија во ПТБ Брауншвајг

Лесно е да се обвини Библијата за неточност, 
но сосема различна работа е да се докаже ова.
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Превод од 
   оригиналниот текст
Преводот на Библијата е тешка работа.

И хебрејскиот текст на Стариот завет и грчкиот текст 
на Новиот завет имаат само големи букви, кои сите 
стојат многу блиску заедно без празен простор или 
запирки. Затоа е тешко за лингвистите да препознаат 
од каде започнува новата реченица.

Покрај тоа, нема самогласки на хебрејски, како а, е, и, 
о, у, туку само согласки (б, к, т итн.).

Вие самите мора да ги додавате самогласките. Битие 
1: 1 за нас би изгледало тогаш вака:

ВПЧТКТБГГСЗДДНБТЗМЈТ

Дали би можеле да ја препознаете следната 
реченица од ова: „Во почетокот Бог ги создаде 
небесата и земјата“? Затоа, можеме да бидеме многу 
благодарни за изучувачите што ги бараа овие стари 
ракописи, ги пронајдоа и ги преведоа.

Кралот Џејмс, исто така, даде важен придонес 
пред околу 400 години кога ја преведе 

Библијата на англиски јазик. Оттогаш, многу 
лингвисти ја продолжија оваа работа со цел 

да ја преведат Библијата поточно и да се 
осигурат дека таа е сè уште разбирлива.

На англиски јазик има 
бројни библиски преводи. 
Особено се разликуваат во 
однос на прашањето колку 
точно е претставен оригиналниот 
текст. За жал, некои современи преводи на Библијата 
отстапуваат толку многу од оригиналниот текст што некои 
зборови може да ја изгубат сериозноста, на пример, ако 
„гревот“ се преведува „грешка“.

Ако сакате да бидете сигурни дека навистина го читате она 
што го запишал Бог во Библијата, ве советуваме да земете 
библиски превод што е близу до оригиналниот текст.

Во моментов, Библијата или делови од Библијата се 
достапни на повеќе од 2.900 јазици. Околу 97% од светското 
население има можност да чита делови од Божјиот Збор.

Сепак, сè уште има преведувачи кои пожртвувано ја 
преведуваат Библијата на повеќе јазици во најоддалечените 
области на земјата. Честопати, ова е многу тешко бидејќи 
тие прво треба да создадат пишан јазик. 

Библијата стана најпознатата и најраспространета книга на светската 
литература. Бројот на преводи (понекогаш и делумно) на други 
јазици рапидно се зголеми во текот на изминатите двесте години.

До 1800 година,  беа создадени преводи
  на 75 јазици.
До 1900 година   имало 567 преводи.
До 1953 година,  имало 1167.
До 1978 година,  овој број порасна на 1600.
До 2017 година,  Библијата (или делови од неа) е  

 преведена на скоро 3.000 јазици!
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Книга за сите луѓе

>напишана од 40 луѓе
>преведена од стотици,
>печатена од илјадници,
>читана од милиони. 

Ниту една друга книга досега не била 
распространета на толку јазици и култури, како 
Библијата. Таа е најчитаната книга во светот.

На следните три страници, библискиот стих 
од Јован 3:16 може да се прочита на различни 
јазици.

Зашто Бог толку го засака светот што  
      Го даде својот Единороден Син,  
така што секој што верува во Него да 
не загине, туку да има вечен живот.

Овој стих, наречен „срцето на Библијата“,  
ја сумира добрата вест на Бог за човештвото:

> Бог те сака толку многу што го даде 
својот Син за тебе.

> Преку вера во Него ќе се спасиш.

Бенгалски   Индија

Француски  Франција

Унгарски  Унгарија

Бурмански  Бурма

Еврејски   Израел

Турски  Турција
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Јапонски  Јапонија

Полски  Полска

Португалски   Португалија

Руски    Русија

Телугу  Индија

Амхарски  Етиопија

Германски  Германија

Арапски  Египет и Средниот/ Блискиот исток

Грчки   Грција

            

Кинески Кина
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Можеш да ја прочиташ 
Библијата на различни начини:

Ин
те

ре
сн

о Најмалата печатена Библија
                                                       > целосна Библија
Најмалата отпечатена Библија која ни е позната е нешто 
поголема од монета од 2 евра. Оваа Библија 
е долга 2,8 см, широка 3,4 см со дебелина 
од 1 см и има 1514 страници. Можете да 
прочитате сè многу добро со лупа.

Најмалиот Стар Завет досега
         > на дигитален микрочип
Во 2008 година, израелските научници од Институтот за 
технологија во Хаифа успеаја да го запишат Стариот Завет 
на половина квадратен милиметар. Повеќе од 300.000 
зборови од Стариот Завет на хебрејски јазик беа зачувани на 
силиконски чип со големина на зрно шеќер. Само со помош 
на нанотехнологијата можеше да се изгради таков носач 
на мини-податоци. За да го прочитате текстот, податоците 
треба да се конвертираат, а потоа да се зголемат 10.000 пати.

Може ли да биде уште помала?
                                 > ДНК - медиум за складирање на иднината
Бог, креаторот, засади брилијантен медиум за складирање 
во секоја од нашите клетки на телото. Неговиот капацитет 
на складирање надминува далеку од сè што ни е познато 
досега: тоа е низата ДНК која има дијаметар од два милиони 
милиметри. Во неа има безброј информации за генетскиот 
материјал на секој човек.

Ако поседувавме подготвен ДНК материјал со големина на 
зрно шеќер со соодветни вештини за пишување и читање, би 
можеле да „чуваме“ скоро една милијарда комплетни Библии 
на неа. Научниците веруваат дека огромните складишта за 
ДНК ќе бидат достапни за неколку години.

Можеш да ја прочиташ 
како парче античка литература со цел 
да ја задоволиш твојата љубопитност.

Можеш да ја прочиташ 
како историска книга за да добиеш 
информации за минатите времиња.

Можеш да ја прочиташ 
само интелектуално со цел да се 
анализираат и критички да се проценат 
нејзините изјави.

Но, можеш да ја прочиташ Библијата 
во вера, како порака на Бог директно до 
тебе денес.

 Ако ја прочиташ Библијата како порака од 
Бог, љубовта на Бог, што ја гледаш во Исус 
Христос, може да ти зборува во срцето. 
Тогаш, твојата совест ќе биде и божествено 
просветлена, исто како што Исус фрли 
светлина со своите дела и зборови.
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Но, каква радост! 

Господ Исус не остана во смрт. Воскресна од гробот. 
Тој живее и сега е на небото. Тој нè гледа и се 
сожалува над нас. Тој те познава и сака да ја прости 
сета твоја вина ако жалиш заради своите гревови и 
ги исповедаш пред Него, како што спомна жената 
порано.

„Да“, е она што Тој ќе го каже тогаш, „можам да ти ги 
простам гревовите сега затоа што ја платив казната 
за нив на крстот“.

Исус - нашиот 
најдобар пријател
Децата беа привлечени кон Него. Тој со 
задоволство ги земаше малите деца во 
прегратка.

Тој беше моќен! Невремето ги подигна 
брановите и бродот во кој седеше беше во 
сериозна опасност. Тој го прекори ветрот и 
морето стана тивко.

Тој ги лекуваше болните и се смилуваше кон сите луѓе – 
и сиромашните, и богатите.

Тој го виде гревот во нивните срца, изворот на целата 
мизерија. Сепак, жена со сомнителна репутација не 
се плашеше од Него. Плачејќи над својата сопствена 
грешност, таа дојде кај Него и Тој и ги прости сите 
гревови.

Еден ден го заробија! Тие одлучија дека тој мора да 
замине. Тој беше толку добар и толку чист - и заради 
тоа Тој не одговараше на нивната грешна состојба. Затоа, 
тие одлучија дека е подобро да се ослободат од Него.

Тој беше прикован на крст за да умре.

Но, тие не разбраа дека Тој знаеше сè однапред! 
Тој, Синот Божји, дојде од небото за да умре. Тој 
сакаше да нè спаси сите од смртта, од вечна смрт. 

И тогаш ќе започне нова приказна: 

приказната за твојот нов, променет живот, затоа 
што ќе биде сосем поразличен од тоа што беше 
до сега. Тој ќе стане твојот најдобар пријател. Ти 
ќе можеш да разговараш за сè со Него (ова се 
нарекува „молење“). Тогаш ќе сакаш сам да ја 
прочиташ Библијата за подобро да го запознаеш. 

Библијата ќе стане интригантна книга за тебе. 
Сигурно ќе сакаш да прочиташ нешто од Господ 
Исус секој ден.

Тој само сака да 
биде твојот 
најдобар 
пријател!
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Големо расчистување
Колку страшно изгледаше ѕидот на спалната соба на 
младиот човек!

Тој беше покриен со незгодни фотографии и постери. 
Еден ден неговиот чичко, уметник, дојде на посета. Тој се 
растажи од овој изглед, но не кажа ништо.

Неколку дена подоцна, внукот доби особено привлечна и 
скапоцена слика од неговиот вујко. Ова уметничко дело 
зазеде почесно место на ѕидот во спалната соба, а неколку 
фотографии беа извадени за да се ослободи место.

Од тој момент се чинеше дека во оваа просторија 
владееше поинаква, почиста атмосфера и постерите еден 
по еден исчезнаа. Тие едноставно не се вклопуваа повеќе.

Ако започнеш да ја читаш Библијата, можно е ова или она 
да исчезне од твојот ѕид, полицата за книги или решетката 
за ЦД-а. Можеби некои податоци, игри или линкови 
на твојот компјутер или телефон ќе бидат избришани. 
Којзнае - можеби и нешто од темните агли на срцето ќе 
исчезнат.

И така, ако е некој во Христа, тој е ново 
создание; старото помина; ете сè стана ново. И 
што заедничко има светлината со темнината?

Библијата - 2. Коринтјаните 5:17, 6:14

Најинтересната книга 
со приказни во светот

„Мамо, не запирај, читај! Приказната е возбудлива, 
прочитај ја до крај! “ Приказната е навистина 
возбудлива:

Јосиф, омразен од неговите браќа, 
е фрлен во јама, подоцна изваден и 
продаден како роб во Египет, каде 
е фрлен во затвор и покрај тоа што 
е целосно невин. Сепак, тој станува 
премиер на Египет, кој го спасува 
своето семејство и целата земја за 
време на гладот.

Библијата е полна со возбудливи вистински 
приказни, кои поттикнуваат на размислување, а 
сепак привлечни кон срцето.

Само помислете на трите 
пријатели на Даниел, кои не 
сакаа да се поклонат пред 
идолот на кралот и беа фрлени 
во печката што гори; сепак, тие 
излегоа од таму неповредени.

      Библијата е возбудлива книга,  
                                    дури и за младите!
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Овој псалм е насочен кон секоја личност. Дали 
има нешто подобро од тоа што можам да кажам: 
„Господ е пастир мој?“

Во време на потреба, дури и кога се соочуваме со 
смрт, може да се најде вистинска утеха: „Да, ако 
тргнам и низ долината на смртната сенка … Ти си 
со мене “. 

Не дозволувајте да влезат ни во вашата куќа! Избегнувајте 
сè што не е во согласност со мислите на Бог. Бог сака да 
нè заштити од грешни влијанија и зли патишта, и Тој ќе 
го направи тоа  ако ја читаме Библијата. Божјото Слово е 
чисто и вистинито, живо и вечно. Тоа ви го покажува патот 
до вистинска среќа и вистински мир.

Дали некогаш сте  
   јаделе Беладона?
                  (Атропа беладона)

Отровот на растението беладона е опасен по живот. „Но, јас 
сакам да го испробам затоа што сум сигурен дека нема да 
ми наштети како што им штети на другите“.

Ако некој каже така, би било исправно да се посомневаш 
во неговиот здрав разум. Сепак, зарем понекогаш не 
постапуваме слично? Влегуваме подлабоко и подлабоко 
во светот на медиумите, каде принципите на Бог за бракот 
и семејството се свртени наопаку. Читаме романи во кои 
се опишани окултни практики, каде на агендата се лаги 
и интриги. Сакаме да ги „пробаме“ овие работи за да се 
обидеме сами на себе да си докажеме дека нема да ни 
наштетат.

Библијата вели дека треба да ги „затнеме“ ушите и да ги 
„затвораме очите“ за да не слушаме или гледаме зло (Исаија 
33:15). Затоа, добар совет е:

>> Воопшто не јадете беладона растенија!

Твоето слово е светилка на моите нозе и 
светлина на мојот пат.  Библијата - Псалм 119: 105

  Псалм 23
>> многу добро познат текст од Библијата  <<

Господ е Пастир мој;  
ништо нема да ми недостасува. 
На зелени пасишта Тој ми дава починка;  
при тивки води –ме води. Ја освежува 
мојата душа, ме води по патеките на 
правдата, поради Своето име.  
Ако тргнам и низ долината на смртната 
сенка, нема да се уплашам од злото,  
зашто Ти си со мене, Твојот жезал и 
Твојата палка ме утешуваат. 
Приготвуваш трпеза пред мене,  
пред погледот на моите непријатели.  
Ја помаза мојата глава со масло,  
мојата чаша се прелева. 
Навистина, благоста и милоста ќе ме 
следат, низ сите денови на мојот живот. 
И јас ќе престојувам во Господовиот  
дом засекогаш.

ДАВИДОВ ПСАЛМ
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На пазарот имало продавачка на овошје што 
седела зад својата тезга. Кога немала муштерии, 
таа секој момент ја читала Библијата, книгата што 
била толку скапоцена за неа.

„Која книга постојано ја читаш?“ ја прашал еден 
редовен муштерија. „Мојата Библија, Словото 
Божјо“. „Па, како знаеш дека ова е Словото 
Божјо? Кој ти кажа?” „Самиот Бог“. „О, самиот Бог 
зборуваше со тебе?“ човекот ја прашал подбивно.

Жената за момент се збунила затоа што не знаела 
како да му докаже дека Библијата е Слово на 
Бог. Но, тогаш таа го вперила прстот кон сонцето 
што силно свети и му рекла на својот муштерија: 
„Можеш ли да докажеш дека ова е сонцето?“ 
“Да ти докажам?” тој одговорил. „Тоа е лесно. 
Најдобар доказ е што ми дава светлина и 
топлина “.

„Точно, тоа е тоа!“ одговорила жената. „Ова е 
најдобриот доказ што оваа книга е Слово на 
Бога: ми дава светлина и топлина во душата“.

Најдобар доказ

Испечената Библија
Јан Хус може да се нарече и реформатор и маченик на Боемија. 
Преку неговото живо сведоштво, очите на илјадници беа 
отворени за целосното откупно дело преку Исус Христос.

Но, ова јавно објавување на евангелието не траеше долго во 
оваа земја. Јан Хус беше запален на столб, крвта на другите 
христијани течеше како порој и се бараа Библиите за 
да ги уништат.

Господи, Боже мој, се надевам во Тебе спаси ме од сите 
мои гонители и избави ме. Библијата - Псалм 7: 1

Во тоа време, една жена, чие 
најголемо богатство беше Божјото 
Слово, стоела пред нејзината печка 
да пече леб. Одеднаш таа слушнала 
дека мажите од Инквизицијата шетале 
низ селото и ги апселе сите кај коишто 
нашле Библија.

Таа брзо ја зела Библијата и ја завила во голема 
грутка тестo и ја турнала во рерната, покрај другите 
лебови.

Набргу потоа, и нејзината куќа била пребарана. Сè 
пребарале, од подрумот до поткровјето, но залудно.

Откако прогонителите ја напуштиле куќата, лебот 
бил испечен и го извадила од рерната. И ете: 
Библијата претрпела исто толку мала штета како 
тројцата мажи, Седрах, Мисах и Авденаго, кои беа 
фрлени во печката што гори. Библијата ни кажува 
како Бог ги извлекол од печката неповредени. 
Библијата - Даниел 3. 
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Окото на Бул

„Библијата не е за мене“, му рече Петар 
на својот пријател, „затоа што има многу 
напишано во неа што не разбирам“.

Кен размислуваше за момент. Тој добро 
знаеше дека Петар бараше само изговори. 
Само вчера тој украл нешто од дворот на 
неговиот сосед. Затоа Кен одговори: „Едно 
е напишано во Библијата што сигурно 
можеш да го разбереш“. „Што е тоа?“ 
„Немој да крадеш!“

Тоа беше како стрела што пробива низ 
срцето на Петар. Се сети на претходниот 
ден и тивко замина.

     Оној што има подмолно  
срце не наоѓа добро,  
        а оној кој има  
    лош јазик паѓа во зло.     

Библијата - Изреки 17:20

Фрлена Библија
На патот кон дома за време на викендот, неколку 
војници патувале заедно и се однесувале лудо - се 
задевале и се шегувале едни со други.
Еден млад војник седел во аголот на купето во возот, 
читајќи ја својата џебна Библија. Одеднаш, еден друг 
војник скокнал, велејќи: „Да се забавуваме со него“. 
Кажувајќи го тоа, тој ја грабнал Библијата од рацете 
на младиот човек и ја фрлил преку прозорецот.
Сето тоа се случило во еден миг и Библијата паднала 
на колосекот. Дали младиот војник скокнал во бес? 
Не, тој се сетил на зборовите на Господ Исус: „Јас 
сум кроток и понизен по срце“ (Матеј 11:29). Тој се 
растажил, но не рекол ништо.

Неколку недели подоцна, овој млад 
војник добил пакет и во него неговата Библија. Во 
прилог имало интересно писмо. Еден железнички 
работник, кој работел на колосекот, ја нашол 
Библијата. Кога ја отворил и почнал да чита, Бог му 
зборувал на неговото срце. Дотогаш тој се плашел 
од вината на совеста, но читајќи ја Библијата нашол 
прошка за своите гревови поверувајќи во откупното 
дело на Господ Исус. Тогаш војникот сфатил зошто 
морал да биде без својата Библија неколку недели. 
Бог има прекрасни начини да ги достигне срцата 
на луѓето, а ѓаволот, големиот непријател на Бог, 
повторно претрпе пораз.

Иако имавте намера да ми сторите зло,  Бог 
го сврте тоа кон добро… Библијата - Битие 50:20
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Пред многу децении, имаше мала аукција на предмети 
за домаќинство во еден мал град. Меѓу нив беше една 
голема стара Библија, но никој не се интересираше за неа. 
Конечно, еден трговец дал понуда и можел да ја однесе 
дома за неколку пени.

Овој трговец всушност сакал 
да ги користи нејзините 
страници за да ги завиткува 
предметите што ги продавал. 

Но, тој не размислувал за тоа каква голема вредност 
имаат страниците на оваа книга. Бог рече: „[Мојот збор] 
нема да се врати кај мене без плод“ (Исаија 55:11). 

Во овој град живеел и еден човек кој постојано бил мачен 
од мислата дека е виновен за смртта на една личност. 
Не можел да најде мир ни ден ни ноќ. Зборот „убиец“ 
постојано стоел пред неговите очи со блескави букви. 
Еден ден го испратил својот син во таа продавница за да 
купи нешто. Синот се вратил со бараниот продукт, којшто 
бил завиткан со страница од оваа стара Библија. Таму 
пред очите на овој човек бил стихот од Евреите 9:22: „Без 
пролевање крв нема проштевање“.

Искинатата Библија

Отпрвин, овие зборови биле неразбирливи за него. 
Сепак, тој побарал прошка. Тој сакал да знае повеќе 
за тоа по секоја цена. Затоа, тој повторно го испратил 
своето момче кај трговецот, кој скинал страници од 
првото Послание на Јован. Кога овој човек, кој беше 
измачуван од својата вина, ја прочитал таа страница, 
целиот товар му паднал од неговата душа затоа што 
прочитал: „Крвта на Исус Христос Неговиот Син нè чисти 
од сите гревови“ и „Ако ги исповедаме своите гревови, 
Тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да 
нè очисти од секоја неправда“ (1. Јован 1: 7 и 9).

Овие зборови блеснале како светлина во неговата темна 
душа. Тој доживеал дека крвта на Господ Исус Христос, 
која ја пролеал на крстот, е способна да ги измие сите 
гревови. Преку ова, секој што ќе ја признае својата вина 
пред Бог, може да најде совршен мир за своето срце и 
совест.

Словото Божјо стана благослов за милиони 
луѓе. Многу често тоа беше само еден стих 
или страница од Библијата. Божјото Слово „е 
живо и моќно и ... продорно“ (Евреите 4:12). Ова е 
како Бог „разбудил“ многу тврди, па дури и 
уништени срца.

Дури и искинатата Библија може да ги доведе 
луѓето кон патот на вистинската среќа ...
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Божјото Слово е Вистината
Божјото Слово е вистината. Ги погодува 
поединците во нивните совест, им покажува 
каде не се во право и ги прави немирни. Ова 
предизвикува многу луѓе да се плашат од 
Библијата и, затоа, некои се обиделе да ја уништат. 

Божјото Слово  
          постои засекогаш 
Но, Бог го надгледува Својот Збор и никогаш нема 
да помине.

Наредете ги сите 
книги што зборуваат 
против Библијата 
една врз друга и ќе 
имате куп повисок од 
пирамидите на Гиза. 
Потоа, поставете ја 
Библијата до овој куп. 
Библијата е недопрена. 
Таа победува и ги 
надминува сите што 
беа непријателски 
настроени кон неа.

    А Господовото Слово 
останува довека. 
                                                                       Библијата - 1 Петар 1:25

       О Господи,  
Твојот Збор останува довека. 
                                                                        Библијата - Псалм 119: 89

      Целината на Твојот  
            Збор е вистина,  
секој од Твоите праведни 
       судови е вечен. 
                                             Библијата - Псалм 119: 160
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Библијата е како...
ЛебЛеб

Ова е лебот што слегува од небото, 
за да не умре оној кој јаде од него.   

Јован 6:50

ОганОган
Не е ли Мојот Збор како оган? 
–говори Господ.  Еремија 23:29

СветлинаСветлина
Твоето Слово е светилка на мојата 
нога и светлина на мојата патека.

   Псалм 119:105

МлекоМлеко
Како новородени деца, копнејте 
по чисто духовно млеко на 
Словото, за да пораснете преку 
него.   1 Петар 2:2

МедМед
...послатко од медот, послатко од 
капките на медовата пита.    Псалм 19:10

ЗлатоЗлато
Поскапоцени се од златото,  
од чистото злато. 

                           Псалм 19:10

СреброСребро
Господовите Слова се чисти зборови, 
како сребро претопено во земјана 
печка, пречистено седумпати.    Псалм 12:6

ОгледалоОгледало
Зашто Божјото Слово е...и ги суди мислите и 
намерите на срцето. И нема создание кое е 
невидливо пред Него.   Евреите 4:12 и 13

Чекан Чекан 
Не е ли мојот збор...како чекан што 
крши карпа?   Еремија 23:29 

МечМеч
...и мечот на Духот-Кој е  
    Божјото Слово.   Ефесјани 6:17 и Евреи 4:12

СемеСеме
Нераспадливо (семе)... Словото на 
живиот Бог, Кој пребива во сите 
векови.      1 Петар 1:23

Мед
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Совети за читање  
                на Библијата
Прочитај ја Библијата за да стапиш во директен контакт 
со Бог. Можеш да започнеш, на пример, со Евангелието 
според Лука во Новиот Завет, извештај за животот 
на Исус Христос. Покрај тоа, Новиот Завет е клучот за 
разбирање на Стариот Завет.

Ако сакаш да ја прочиташ Библијата со 
радост и бенефит, следниве седум точки се 
корисни:

1. Користи добар превод
> Користи Библија што е разбирлива, но идеално е близок 

превод на оригиналниот текст.
(За жал, постојат изданија од Библијата во кои може да се откријат 
отстапувања од вистинската библиска порака.)

2. Одвој време
> Реши се навистина да издвоиш слободен добар четврт час 

секој ден за „тивко време“ да се сретнеш со Бога.
Еден ден има 96 четврт-часови: дај му на Бог еден од нив. Тој сака да 
зборува со тебе.

3. Потребна ти е тишина
> Читај ја Библијата на тивко место

Навистина, можеш да ја прочиташ Библијата на Интернет или да 
ја преземеш во бесплатна апликација. Но, читајќи ја Библијата во 
форма на книга, ќе бидеш помалку расеан и ќе можеш подобро да се 
концентрираш.

4. Моли се на Бог
> Побарај од Бог да ти помогне да разбереш што си прочитал.

Никој не може да ја објасни Библијата подобро од Оној кој ја напишал.

> Прашај го Бог: „Што сакаш да ми кажеш? Како можам да го 
искористам во пракса? “
Само Тој гледа во твоето срце и ги познава твоите тешкотии и околности.

> Заблагодари му на Бог за Неговиот скапоцен Збор.
Читањето на Библијата носи благослов и голем бенефит. Види Псалм 119: 162

5. Размислувај
> Размислувај за тоа што си го прочитал.

Не е многу корисно ако набрзина ја читаш Библијата. Види Псалм 119: 15, 27 и 48

> Подвлечи ги важните текстови и забележи ги паралелните 
пасуси.
Подоцна ќе можеш полесно да ги пронајдеш и подобро да ги запомниш.

6. Научи го тоа од срце
> Научи ги од срце стиховите што ти станале важни.

Можеш да се потсетиш во твојата меморија во секое време. Така, тие ќе ти 
помогнат во различни ситуации во животот. Види Псалм 119: 11, Колосјани 3:16

7. Практикувај ги
> Прави го она што Бог ти го покажува и ти го зборува во 

Библијата.
Почитувањето на Бог те прави среќен и ја продлабочува твојата 
врска со Него. Види Јаков 1:22

Блажени се оние кои го слушаат 
Божјото Слово и го пазат.  

Библијата - Лука 11:28. 
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Потребна е одлука!
Доби бројни предлози и многу информации за 
Библијата, за „писмото“ од Бог до тебе. Те молам, дај 
Му одговор на Бог сега. Не отфрлај ја одлуката! Сега 
треба да сфатиш колку е важно да го слушаш Бог. 
Можеби нема да добиеш друга можност.

Бог сака да дојде кај тебе во љубезност и милост, а не 
како судија. Тој те повикува да се свртиш кон Него. Но, 
ако продолжиш со рамнодушност и ја одбиеш Божјата 
порака, тогаш твојот пат води кон вечно раздвојување 
од Бог, што е пекол.

Но, Бог ти нуди прекрасна понуда преку 
Неговиот Син, Исус Христос:

Во молитва кон Бог, можеш да се ослободиш 
од сите свои гревови со едноставни и искрени 
зборови. Тој со радост ќе ти прости кога ќе му 
ги кажеш. Кажи му дека си живеел без Него и 
си грешел против Него. Ако го направиш ова 
искрено, верувај сигурно дека Исус Христос ја 
плати казната и за твоите гревови кога отиде 
во смрт на крстот.

Ако ја прифатиш оваа голема понуда во вера, 
патот до небото ќе се отвори за тебе, местото 
на вечно, среќно заедништво со Бог. Тогаш 
твојот живот ќе има цел. 

Бог се интересира за тебе. Затоа, Тој ти зборува 
преку Неговото писмо, Библијата. Тој сака да 
бидеш спасен и да добиеш вистински мир. Тој 
навистина искрено те сака и се грижи за тебе.

Те молам, прочитај ја Библијата без резерва и со 
отворено срце. Одговори му на Бог! Заблагодари 
Му се во молитва што Неговиот добар Збор 
дојде до тебе и што го прифати. Тоа би била 
најголема радост за Бога!

  Така ќе биде на небото поголема  
радост за еден грешник кој се кае.
                                                        Библијата – Лука 15:7
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GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54

35713 Eschenburg
GERMANY

www.gbv-dillenburg.de
www.gbv-online.org

Ќе бидеш многу радосен ако можеш да му 
кажеш на Бог:

Го признав мојот грев пред Тебе, и својата 
вина веќе не ја криев. Реков: „Ќе му го 
признаам на Господа својот престап“ и Ти 
ми ја прости вината на мојот грев.

Библијата - Псалм 32: 5

Потоа, вечно важечките ветувања на Бог ќе 
важат и за тебе:

...Јас им давам вечен живот и никако 
нема да загинат и никој нема да ги 
грабне од Мојата рака. 
                                                                                 Библијата – Јован 10:28

И еве, Јас Сум со вас во сите 
дни до свршетокот на светот.  
                                    Библијата-Матеј 28:20

Тука ќе најдеш  
„Писмо за тебе“ 

– и многу повеќе литература –  
на многу јазици:
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