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Исус
нашата единствена
вистинска надеж

Ѕидот на плачот, Ерусалим
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Генисаретското езеро
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Исус

Име: Исус Христос 
Име: Исус Христос 

ПресТој: Назарет 

Родно место: Витлеем 

Возраст: 30 години 

Професија: Столар и патувачки пропо- ведник 

Особини: Импресивна личност 

Обвинение: Тврди дека е син на Бог 

Обвинител: Теолошки факултет, Ерусалим 

Пресуда: Смрт со распнување на крстот
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Извадоци од записникот 
од судењето:

Пилат, гувернер на провинцијата 
Јудеја, го испитува Исус и го 
прашува, „Дали си крал?”
Исус одговори, „вие со право 
велите дека Јас сум крал. За оваа 
причина Јас сум роден и за оваа 
причина Јас дојдов во светот, 
така што можам да сведочам за 
вистината. Секој кој е од 
вистината, го слуша Мојот глас.”
(Јован 18:37)

Камен впишан од страна 
на Пилат во Кесарија Камен плоча во Ерусалим (Га- бата)

Пилат, гувернер на провинцијата 
Јудеја, го испитува Исус и го 

Христовиот трн, се претпоставува дека од истиот 

материјал е направена исусовата круна од трње.
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Ерусалим, 33 по н.е.

Распнувањето
Oдкако Пилат го тепаше, Исус бил 
преда- ден на егзекуциската чета. 
Следи тортура со исмејување. 
Венец од трње е ставен на главата 
на Исус. Долгото, остро трње му го 
прободува телото. Удиран е по 
главата неколку пати со голем 
стап. Исус, потопен во сопствената 
крв, стои пред своите мачители. 
Низ погрден исмев ставаат 
пурпурна наметка преку Неговите 
рамења - како знак на Неговото 
кралство. 
Се разбира, сето ова го прават 
намерно со цинизам. Тогаш, 
клекнуваат пред Него, исмејувајќи 
го и со презир викајќи, „Поздрав, 
кралу на Евреите!”

Oдкако Пилат го тепаше, Исус бил 

Венец од трње е ставен на главата 
на Исус. Долгото, остро трње му го 

стап. Исус, потопен во сопствената 

пурпурна наметка преку Неговите 

клекнуваат пред Него, исмејувајќи 

пурпурна наметка преку Неговите 

Тврдината Антонија, седиште 
на римскиот гувернер

Мапа на античкот 
Ерусалим

тврдината 
Антонија
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На патот кон Неговата егзекуција, 
еден човек е принуден да го носи 
крстот на Исус. 
Следи распнувањето. Голото тело 
на осудениот е легнато рамно и 
заковано на дрвен крст кој лежи 
на земјата. По што, телото ќе биде 
издигнато три метри, исправено и 
приковано. Некои гледачи се 
вознемирени, додека на други, на 
лицата им се одразува чиста 
омраза. Одеднаш станува темно 
како ноќ. Претчуство на спокој ја 
обвива земјата. Три часа темнина! 
Долго време. Околу три часот 
попладне остар плач се слуша од 
крстот. 
Тогаш Исус извика во болка 
„Завршено е!” Тој умира. веднаш 

потоа - гласен удар од грмотевица. 
Силен земјотрес ја затресе земјата 
- чуден и застрашувачки природен 
феномен. Смртоносно блед, 
капетанот на егзекуцискиот одред 
го гледаше Исус како умира и 
вели: „Навистина овој човек 
беше Божјиот Син!”

Петел во Гетсиманската градина

беше Божјиот Син!

Патот на крстот
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„Навистина овој човек беше Божјиот Син”

Ридот Голгота (претпоставка)
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Гробница во градините
на Ерусалим

„Деновите на мојот живот 

се изброени. А сепак мојот 

живот му припаѓа на Исус. 

И затоа што Исус Христос 

воскресна од мртвите, јас ќе 

живеам со Него. Гробот не е 

мојата крајна дестинација! ”

Случувањата околу Исус 
сеуште не завршуваатсеуште не завршуваат

По три дена нов развој. Незамисливо нешто се случи! печатот на Тој 
ден би објавил:
Ерусалим во шок!Исус, кој беше распнат, сега е 

жив!
Исус беше виден од страна на Неговите следбеници, по три 

дена.
 500 луѓе сведочат дека го 

виделе.
Дали Исус навистина умре?Официјално, прикриваат!

Скандал!
Чуварите на гробот 

подмитени!
Наредба на денот: Нема коментар - Врвна тајна!

10



Градот е во узбуна! 
Гласини се шират летаат 
низ улиците на Ерусалим.

Дали ова беше кршење на 
правдата? Зошто Исус воопшто 
мораше да умре? Зошто? Зошто 
водачите го приковаа на крстот? 
Едно нешто беше јасно: 
Мнозинството беше на страната 
на Исус. 
И ако тие би избирале порано, 
Исус би бил нивниот човек. Па 
сепак, Tој го имал она што е 
потребно за да им покаже на 
Римјаните каде им е местото...

Кој беше овој Исус?

Градот е во узбуна! 
Гласини се шират летаат 

Но, сè излезе 
поинаку. Сосема 
поинаку.

Така наречениот Голден Гејт (Златна Капија) во Ерусалим
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Исус многу денови бил 
главна тема на 

разговор меѓу луѓето во градот. 
Оние кои јавно изјавуваа дека се 
Негови следбеници, стануваа се 
побројни. Други, се среќаваа тајно 
зад заклучени врати - исплашени 
да не бидат шпионирани. Сепак, 
тие тврдеа дека Исус се појавил 
пред нив, физички и жив. Какво 
бесмислено тврдење! vivant ! 
Quelle confusion !

Сите беа нервозни. 
Никој не можеше 

да ја сфати загатката која го 
опкружуваше Исус. Кој беше овој 
човек навистина? Измамник на 
народот? Човек кој создава немир? 
Вжештена глава која се обидува 
да го измени општеството? Или 
навистина бил пророк на Господ?

Значи, дали Тој бил 
најголемиот 

лажго на сите времиња, Кој им 
ветувал на другите рај, а Тој 
самиот завршил како криминалец 
на крстот? Или Тој е навистина 
она, за кое тврдеше дека е: 
Месијата, Синот на живиот Бог? 
Ако ова е вистина – тогаш готово е 
со нас. 

Уште останува критичен 
проблемот до 

ден денес. Ова прашање за Исус 
треба да биде одговорено еднаш, 
засекогаш. Но, како? За некои 
одговорот е јасен. 

Сепак, фактите не 
можат да се 

одречат: Исус правел разни чуда. 
Надприродни нешта се случуваа 
преку Него. Знаци, чудеса, моќни 
дела кои го воодушевуваа народот. 
Луѓето кои добивале помош од 
Него беа убедени: Исус беше 
поинаков! Поинаков од сите други.

ДДали Исус навистина 
али Исус навистина воскресна од мртвите?

воскресна од мртвите?
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Гласини за рабинот Исус

Никој во историјата до сега не предизвикал 
мислењата за Неговата личност да се судрат толку 
радикално едни со други. Едни го сакаат длабоко - 
други го мразат доволно за да го убијат. На повеќето 
им е непријатна темата за Исус и едноставно ја 
избегнуваат. Зошто? Затоа што Toj станува премногу 
личен за нив.

А сепак е неверојатно: 
Она што го кажува е а псолутна 
вистина! Ги познава луѓето како 
никој друг. Неговите зборови 
се вистинити. Секој со Него 
знае на што е правилно, или 
погрешно. Не, никој до сега не 
ги просветлувал одговорите на 
прашањата како што Тој можеше. 
Како и да е, едно нешто треба 
посебно да се истакне: Кога и да 
се појавеше Исус, страдањето 
се разобличуваше! Сиромасите, 
болните и отфрлените беа 
привлекувани кон Него. 
Исус - Неговото име е музика за 
ушите на Неговите следбеници. 
Но, пак повеќето Негови 
противници беа провоцирани од 
тоа. Каде и да се разгореа емоции 

на тема духовите се разобличуваа, 
а гледиштата стануваа кристално 
чисти. 
Зошто толку многу се пишува 
за некој што е наводно мртов и 
заминат? Зошто се исполнуваат 
страна по страна, со цел да се 
докаже дека навистина е мртов? 
Зошто да се издаваат книги за 
наводно мртов Исус, додека 
милиони сведочат дека Тој е 
жив? Зошто Неговата приказна 
е прикажувана на филм одново 
и одново? Да, зошто? Или 
можеби навистина има повеќе од 
приказната, од тоа што можеме 
да си признаеме? Што е она што 
ги возбудува и пријателите и 
непријателите на Исус? Исусе - кој 
си ти?

ДДали Исус навистина 
али Исус навистина воскресна од мртвите?

воскресна од мртвите? Ерусалим денес

13



Дали постоењето на   Исус е историски докажано?

Рибарски брод на Галилејското езеро

Дали постоењето на Исус е историски 
докажано? Во 90-тата година по 
н.е., еврејскиот историчар Јосиф 
Флавие, во своето дело насловено 
„Антиквитети“ (Книга 18, Глава 3, 
Параграф 3), говори за историското 
постоење на Исус: „Во ова време 
беше Исус, мудар човек, ако е 
правилно да го наречам човек; 
Затоа што Тој беше чинител на 

неверојатни работи, учител на такви 
луѓе кои ја прифаќаат вистината 
со задоволство. Тој привлече кон 
себе многу Евреи и многу пагани. 
Тој беше Христос. И кога Пилат, на 
предлог на клучните луѓе меѓу нас, 
го осуди на крстот, оние кои го сакаа 
од почеток, не го оставија; Тој им се 
појави жив на третиот ден, ова како 
и илјада други прекрасни работи 

„Религијата е

верба во нешто -

Христијанството, од

друга страна, е тотална 

животна посветеност

на Исус Христос. “
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Дали постоењето на   Исус е историски докажано?

за Него го предвидуваа божјите 
пророци.“
Други извори освен Библијата, 
сведочат за животот на Исус. На 
пример, Тацит, римскиот историчар, 
Суетониус, римскиот судски 
службеник под царот Адријан и 
Пинтие Помладиот, римскиот 
гувернер од Битинија во Мала Азија. 
Наполеон, кој ширеше страв низ пола 

Европа со своите војни, го запиша 
следното во Неговиот дневник, кон 
крајот на својот живот: „Со сите мои 
армии и генерали, јас не можев да 
освојам ниту еден континент за 
четвртина век. А сепак овој Исус, 
без никогаш да замавне оружје, ги 
освоил сите луѓе и култури во текот 
на милениумот“

Пет леба и две риби

Дали постоењето на   Исус е историски докажано?

„Единствениотлогички заклучок:верба во ИсусХристос!“

15



Во вечноста, Бог нема да 

ме праша во која црква 

јас припаѓав. Само една 

работа ќе биде битна: „Дали 

сум пронашол прошка за 

моите гревови преку Исус 

Христос.”

Дали Исус сакаше да ја   создава светската историја?
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Не! - Тој самиот рече: „Моето царство 
не е на овој свет“, (Јован, 18:36). Ако 
Исус бил заинтересиран за светска 
слава, Тој би освојувал како генерал. 
Крал роден во палата би можел 
да остави трага во историјата, но 
оваа прикаска за бебе и бедна 
штала? Со волот и магарето? Во 
овој мал небитен град Витлеем? Во 
најсиромашните услови? Прашање 
по прашање. 
Но сепак влијанието кое Исус го имал 
на историјата на овој свет не може 
да се негира. Тој донесе исцелување, 
спас и вечен живот на безброј луѓе 
преку влијанието на Неговото 
божествено учење и револуционерно 
добрите вести за Божјата љубов и 
мудрост. Тогаш во Израел и подоцна 
во целиот свет - до ден денес.
Откровението за Бог кај луѓето од 
Израел, личноста на Исус Христос 
и Светото писмо се засекогаш 
неразделни. Исус Христос е Божијот 
повик кон еден несигурен свет кој 
умира. Со цел да се препознае ова, 
потребни се очи просветлени од Бога. 
Сите оние кои се потсмеваат за Бог 
и Неговиот син Исус Христос и кои 
го негираат постењето на Бог, треба 
да знаат што вели Библијата за нив: 
Луѓето кои си велат: „Не постои Бог”, 
живеат надвор од реалноста. (Псалми 
14:1) 
„…Вие ги сокривте овие работи 
од мудрите и им ги откривте на 
бебињата.“ (Матеј 11:25)

Дали Исус сакаше да ја   создава светската историја?

Модел од храмот на Херод
во вре- мето на Исус
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Бен Хур - супер успех - Бестселер!
Филм со светска слава.

Генералот Лу Валас го сретнал 
Колонел Ингерсол, добро познат 
атеист, на едно патување со воз. 
Тие дискутираа за сè под сонцето 
– дури и за „бесмисленоста на 
Христијанството“. Ингерсол го 
предизвика Валас велејќи: „Ти си 
интелегентен и добро образован. 
Зошто не напишеш книга која 
докажува дека навистина 
Христијанството е бесмислено 
и дека Исус Христос никогаш 
не живеел! Тоа со сигурност би 
било бестселер!“ Валас пристапил 

ентузијастички кон работата. Тој 
беше фасциниран од помислата 
да стане славен. Потроши години 
собирајќи материјал за својата 
книга. Веќе имаше напишано 
четири поглавја кога, како удрен 
од гром, сфати дека Исус Христос 
навистина живеел. 
Тој дури беше убеден дека Исус 
бил повеќе од само историска 
личност. На 50 годишна возраст, 
Валас за прв пат во животот падна 
на колена за да се помоли. Го 

„Откако Исус го 

зеде мојот живот во 

Неговите раце, сè се 

промени наеднаш. 

Сега конечно открив 

што значи да бидеш 

среќен.“
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Бен Хур - супер успех - Бестселер!
Филм со светска слава.

замоли Исус Христос, синот Божји, 
да го спаси и му го предаде целиот 
свој живот. 
Тогаш одлучи да ги препише 
четирите поглавја од својата книга. 
Резултатот беше бестселерот Бен 
Хур, кој подоцна стана славен 
филм – светски хит во кината. 
Со ова Генералот Валас стана 
впечатлив пример на радикален 
премин кон вербата во Исус 
Христос. 
Тајните за Бога не можат да се 

препознаат со човечкото око. 
Ниту пак можат да се доживеат 
само преку процес на рационално 
размислување, тие првенствено 
се гледаат со очите на срцето кое 
треба Бог самиот да го осветли. 
(Ефесијаните 1:18.) 
„Благословени се оние со чисто 
срце, тие ќе го видат Бога.“
(Матеј 5:8)

замоли Исус Христос, синот Божји, 
да го спаси и му го предаде целиот 

Лу Валас
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...и тие сеуште пишуваат...!

Некои весници продолжуваат 
да ја напаѓаат црквата, 
Христијанството и вербата во 
Исус. Тие категоризираат сè што 
е Христијанско под насловот 
„простоумни“. Тие го опишуваат 
како продукт на ненаучни 
тврдења. Како застарено! 

Но, наместо соочување со 
реалноста, човек се расправа 
со имагинарни и недокажани 
тврдења. Вистината е ставена под 
тепих. Па нели човек сам себе се 
дисквалификува со таков вид на 

интелектуална нечесност? Но, една 
работа е сигурна: „Тврдењето 
може да биде демантирано само 
ако посТојат докази кои истото 
го побиваат“. 

Ни еден доказ, кој докажува дека 
Библијата не е во право, не бил 
презентиран. Секоја невистина, 
секоја лага против вистината 
на Библијата е разбиена. 
Сепак, критичарите за Исус ќе 
ги напаѓаат Неговите зборови 
попусто. Исус вели: „Небото и 
земјата ќе исчезнат, но Моите 
зборови никогаш нема да 
исчезнат.“ (Матеј 24:35) 

дисквалификува со таков вид на 

„Не постои никој кој 

би можел да смени 

нечиј живот, како што 

може Исус Христос“
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...застрашувачки!

Природно, во Христијанството, 
многу од Неговите официјални 
поддржувачи се виновни за 
масовното погрешно прикажување 
на нивната вероисповед. 
Застрашувачки е да се види што 
е направено со евангелието, 
добрите вести за Исус. Да не ги 
споменуваме одвратните работи 
што се случиле – наводно во име 
на Бог: Срамот од крстоностните 
војни во средновековниот период 
– хоророт на инквизицијата, во чиј 
тек сосема невини луѓе ги изгубија 
своите животи. ПосТојат многу 
лажни Христијанства. Исус не е 
во сè она што се претставува како 
Христијанско.

...застрашувачки!

„Кога јас станав Христијанин, 
почувствував како тони 

тежина да падна од мојата 
душа. Страшниот товар на 

вина исчезна. Сега, за прв пат 
во животот, знам што значи 

непотисната смеа.“
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Не е ни чудо...

Зошто посТојат само малкумина, кои што храбро 
проповедале потполн авторитет на целата Библија? 
Нели зачудува што просечниот маж и жена на 
улица се свртуваат на другата страна разочарани? 
Не е ли чудо што повеќето луѓе, проповедите од 
проповедалната ги сметаат за смртно досадни? Но 
сепак зборот Божји е жив! Каде денес се прифатени 
библиските вистини како основа за животот и 
верата? 
Секаде каде што Исус Христос и Божјиот збор 
се проповедаат јасно, луѓето наоѓаат причина за 
доверба. 
Мораме да ја препознаеме разликата помеѓу 
културата на Христијанство и предизвикот од она 
што Бог го вели во Светото писмо. 
Кога црквите или Христијанските групи ја 
напуштаат основата на Светото писмо, тие го 
губат својот авторитет. Завршуваат во хаос, губат 
кредибилитет и стануваат смешни. 
Ако човек своеволно се отвори кон духот на ова 
доба и магијата на митовите и мистицизмот, нема 
ли Тој автоматски да биде слепиот човек кој ги 
води слепите? Наместо да биде црква за светот, 
тоа постанува „светска црква“. Наместо јасно да се 
осветли патот за дезориентираниот свет, станува 
измамувачка светлина.измамувачка светлина.

Измамувачки светла
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„Порано мислев дека 
крштевањето во детството нè 
прави Христијани. Тоа беше 

фатална грешка. Библијата многу 
јасно вели дека човек станува 

Христијанин со покајание, вера 
и предавање на својот личен 

живот на Исус Христос.“

телескоп со меур
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Библијата,   величенствена книга!
Уникатна, единствена!

Нејзината централна тема е 
Исус Христос. Светлина која 
сјае како светилник во бурата 
на светската историја. За 
многумина, тоа е изгубена оаза 
во пустината. Не е ни чудо што 
духовната апатија и масовната 
конфузија се резултат кој се 
добива кога таа е занемарена. 
Исус Христос и Библијата се 
неразделно поврзани. Кога 
ја читате, го чувствувате 
здивот на вечноста. Некои 
се привлечени од гласот на 
Бог. Нејзиниот суверенитет е 
толку импресивен, што мора 
да се предадете на нејзините 
предизвици или да избегате 
од нив. 
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Библијата,   величенствена книга!
Уникатна, единствена!

Еве неколку работи кои треба да се знаат за Библијата:
Напишана во период од 1600 
години (1500 год. пр.н.е. до 100 год. 
по н.е.). 

Напишана од околу 40 автори: Ца- 
реви, овчари, рибари, свештеници, 
владини претставници... 

Обем: 66 книги – околу 1300 стра- 
ници! 

Тема: Божијот план за спас на 
човекот. 

Фокус: Исус Христос. 

Единственост: Инспирирана од 
Божјиот Дух. Напишана од светите 

пророци по Божја заповед. Над- 
природно зачувана. Непогрешна 
и точна. Преведена на илјадници 
јазици до ден денес. Зачувана, 
непроменета до денес. 

Прочитана и сакана од милиони. 
Препорака за читање: „Како 
настанала Библијата“, Вилијам Џ.Џ. 
Глешауер
настанала Библијата“, Вилијам Џ.Џ. 

„Јас можам да истраам во мојата вера затоа што знам дека Исус ме 
сака, ме разбира и ме теши.“
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Што вели Библијата за Исус?
Чудно откритие!

Божјите имиња, титули и 
карактеристики кои го опишуваат Исус 
Христос, запишани во Стариот Завет 
се исти со оние запишани во Новиот 
Завет. Ова е јасен показател дека Исус 
Христос е навистина Бог. 

„Исус Христос... е вистинскиот Бог 
и вечен живот.” (Јован 5:20) 

Следат само неколку одбрани 
Библиски стихови од Стариот Завет. 
Тие преставуваат пророштва за Исус 
Христос, синот Божји. 

Исполнувањата се наоѓаат во Новиот 
Завет:

Доаѓањето на Исус:

Неговото раѓање: Исаија 9:5-6; 7:14
Исполнување: Лука 1:26-38; 2:1-20
Неговото родно место: Михеј 5:2
Исполнување: Лука 2:14,15
Летот до Египет: Осија 11:1
Исполнување: Матеј 2:14-15
Неговата служба: Исаија 59:20
Исполнување: Марко 10:45; Римјаните 3:24
Неговите чуда: Исаија 35:5-6; 42:7
Исполнување: Матеј 11:5; Лука 18:35-43
Неговите страдања и отфрлања: Псалм 56 
и 69
Исполнување: Матеј 26:3-4; Лука 19:14
Предавството на Јуда за 30 сребреници:
Захарие 11:12; Псалм 55:12-14; 20-21
Исполнување: Лука 22:1-6; Матеј 26:47-54; 
Матеј 27:3-10
Лажно обвинет: Псалм: 109:1-4
Исполнување: Матеј 26:59-60

Изложен на потсмев: 
Псалм 22:6-7
Исполнување:
Матеј 27:27-30 Лука 23:35-37
Распнат на крст: Псалм 22:14-17
Исполнување: Матеј 27:32-56; Јован 19:17-18
Молитва за непријателите: Псалм 109:4
Исполнување: Лука 23:34

Изложен на потсмев: 
Псалм 22:6-7
Исполнување:
Матеј 27:27-30 Лука 23:35-37
Распнат на крст: Псалм 22:14-17
Исполнување: Матеј 27:32-56; Јован 19:17-18

Вистински
Бог

Неговиот        живот               на земјат
Евр 5:7;

1Пет 4:1;
1Јов 4:2

Спасение

Ис
ку

пу
ва

њ
е

Опростување

Покајание

Помирување Осветување

Мат 1:21; 18:11;
Јов 10:9; 12:47;
1Тим 1:15; Тит 3:5;
Кол 1:13; Ефес 2:8
Евр 2:10

Мат 26:28;
Кол 1:14; 2:13
Евр 9:22; 10:18;
Ефес 1:7

Кол 1:20-21;
2Кор 5:18-20;
Рим 5:10-11

Евр 2:17;
1Јов 2:2;
1Јов 4:10

Пет: 1:18-19;
Евр 9:12, 15;
Ефес 1:7;
Кол 1:14;
1Кор 1:30;
Рим 3:24

Исполнување: Лука 23:34
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Што вели Библијата за Исус?
Чудно откритие!

со жрепка: Псалм 22:18
Исполнување: Јован 19:24
Нема искршени коски: Псалм 34:20
Исполнување: Јован 19:33,36
Прободен: Псалм 22:16, Захарие 12:10
Исполнување: Јован 19:18, 34
Доброволна смрт: Псалм 40:6-8
Исполнување: Јован 19:24
Страдање наместо другите: Исаија 53:4-
6,12
Исполнување: Матеј 8:16-17; Петар 2:24
Неговото воскреснување: Псалм 16:9-11; 
30:3; 118:17
Исполнување: Јован 20
Неговото враќање на небото: Псалм 
68:18; 110:1
Исполнување: Дела 1:9-11
Неговото второ даоѓање: Захарие: 12:10; 
14:3-5;
Ќе биде исполнето: 1 Солуњаните 4:13-18; 
Откровение 19 и 20

Исус Христос е Бог!
Многу библиски стихови ја 
откриваат оваа неверојатна 

вистина. Прочитајте на пример:

Јован 1:11
Јован 5:20

Римјаните 9:5
Евреите 1:8-10

Титус 2:13
Јован 10:30
Јован 14:9

Што вели Библијата за Исус?

вистински
човек

Неговиот        живот               на земјат
Рим 8:3;
1Тим 3:16

Спасение

О
ткупен

Опростување

Помирување Осветување

О
пр

ав
ду

ва
њ

е

Мат 1:21; 18:11;
Јов 10:9; 12:47;
1Тим 1:15; Тит 3:5;
Кол 1:13; Ефес 2:8
Евр 2:10

Мат 26:28;
Кол 1:14; 2:13
Евр 9:22; 10:18;
Ефес 1:7

1Кор 6:20;
Отк 5:9

Дела 13:39;
Рим 3:24;
4:25; 5:29;
1Кор 6:11

1Јов 1:9,9;
Евр 9:14; 9:22

Неговиот плач 
на крстот:

Псалм 22:1-2
Исполнување: Јован 19:30

Смрт помеѓу криминалци:
Исаија 53:9, 12

Исполнување: Лука 23:33
Неговата облека поделена 
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Зборот
Јован 1:1-3

El Shaddai
(=Семоќниот Бог)

Битие 17:1

Со
зд

ав
ањ

ет
о

на
 в

еч
но

ст
а:

Пророк

Тројниот бог

Службата на Исус:

Периодот
во Рајот.

Периодот на
совеста.

Периодот под чо-
вечкото владеење.

Периодот на 
патријасите

Аврам, Исак и Јаков.

Јахве (Jahweh)
(=Јас сум Тој што 

сум)
Откриено во Излез 3:14; 6:3

во Стариот завет

Α
Алфа откровение 22:13

„Кој беше...“ Откровение 1:4

„Исус Христос е истиот вчера, денес и засекогаш“ 
Евреите 13:8 

Созда-
вањето на
светот и
човекот.
Битие 1

Човекот
запаѓа во
грев.
Битие 3

Протеру-
вањето 
од
рајските
градини.

Светскиот
потоп. Ное-
вата арка.
Битие 6-9

Вавилонската
кула. Битие 11

Израел во
Египет. 

Излез 1-11

Еве
каде

е:

Библијата вели: 
Преку верата ние 
дознаваме дека светот е 
создаден од Божјиот збор, 
па така нештата кои се 
гледаат, не се направени 
од нешта кои се видливи.“ 
Евреите 11:3

„Тогаш Бог виде дека 
злобата на луѓето на 
земјата беше голема, 
и дека секоја намера на 
нивните срца беше зла 
посТојано. 
Битие 6:5

Битие 1-3 Битие 4-9 Битие 10-11 Битие 12-50

Христос во вечноста

на
 в

еч
но

ст
а:
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Животот и делата на Христос

Пророк

Периодот на 
патријасите

Аврам, Исак и Јаков.
Период на Законот.

„... Бог во Христос го помири светот со себе...“
2 Коринтјаните 5:19

„Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, 
за да станеме Божја правда во Него.“

2 Коринтјаните 5:21

Јахве (Jahweh)
(=Јас сум Тој што 

сум)
Откриено во Излез 3:14; 6:3

во Стариот завет

„Кој беше...“ Откровение 1:4 „...кој е...“

„Неговата слава пред времето, во времето, и во 
вечноста“ Јован 17:1,5

Тргнувањето
од Египет.
Излез 12-13

Бог го дава Законот 
(10-те Божји аповеди) 
на Мојсеј. Излез 20
Лутањето по 
пустината.

Историјата 
на Израел 
Цареви и 
Пророци

Исус Христос

Свештеник

Излез, Левити, Броевите, Второзаконие
Исус Навин, Судиите, Рут, Самоил, Царевите, 

Летописите, Пророците до Малахија
Нов Завет : Евангелијата по Матеј, Марко, Лука и Јован.

„Ако некој што секогаш 
го почитува законот, 
а сепак падне во еден 
момент, виновен е за се“ 
Јаков 2:10

„Тој сам во своето 
тело ги понесе нашите 
гревови на дрвото, па ние 
умирајќи за гревовите, 
да живееме за правдата 
- преку Неговите рани се 
исцеливме.“ 1Петар 2:24

„Утредента Јован го виде 
Исус како доаѓа кон Него, 
и рече, „Почекајте, Еве го 
Божјото јагне, кое ги зема 
гревовите во светот!“ 
Јован 1:29

Голгота

Раѓањето на Исус Христос
Лука2; Матеј 1

Д
ел

а 
1, 

М
ар

ко
 16

; М
ат

еј
 2

8

Во
ск

ре
сн

ув
ањ

ет
о

М
ат

еј
 2

8,
 М

ар
ко

 16
, Л

ук
а 

24

Битие 12-50
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Христос зема човечка форма

Гробот
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Периодот на Црквата.

Еврејските 
големи

невољи.

„... кој ќе дојде“ Откровение 1:14

Период на 1000 годишното владеење на Исус.

Господ Исус
Христос

Сега! Мо-
мент на
одлука.

Исус Христос, патот до Божјата милост, 
за опростување на гревовите на сите 

луѓе што веруваат. Периодот на 
антихристот 2 

Солуњаните 2; Даниел 
7:7; Откровение 13:1; 

17:3 

Божјиот суд. 
Откровение 4-19

1 С
ол

уњ
ан

ит
е 4

:13
-18

Маслинова
гора

Пентакост, слегувањето на
Светиот Дух, Дела 2

„Верувајте во Господарот 
Исус Христос и ќе бидете 
спасени вие и вашето 
Семејсттво“ Дела 16:31

„Ако ги признаеме нашите 
гревови, Тој е верен и праведен, да 
ни ги опрости гревовите и ќе не 
очисти од секоја неправедност“ 
1 Јован 1:9

„Тогаш ние кои сме останати 
и уште сме живи, ќе бидеме 
вознесени заедно со Него во 
облаците за да го сретнеме 
Господ во воздухот. И вечно 
ќе останеме со Господ.“ 
1 солуњаните 4:17

Еве каде да го најдете: Дела, Писмата во Новиот Завет Откровение Исаија 11, михеј 4, Откровение 20

луѓе што веруваат.

Периодот на Црквата.

Сега! Мо-

за опростување на гревовите на сите 

Патот           
           

           
  на животот

Исус се враќа

Во
зн

ес
ув

ањ
ет

о 
   

   
на

 в
ер

ни
ци

те
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Животот и делата на Христос

Ве
чн

ос
т

Господ е сè во сè.
Коринтјаните 15:28„... кој ќе дојде“ Откровение 1:14

Период на 1000 годишното владеење на Исус.

Цар на царевите
Господ на

господарите
Исус се враќа 
со
моќ и слава.
Захарија 14:4
Матеј 24

Исус Христос
владее како 

Цар

Големиот
бел трон.
Судење.

Откровение
20:11-15; 2
Петар 3:7

Новото небо и
новата земја.
2 Петар 3:13;
Откровение 

21:1

Вечна смрт во
огненото езеро.

Откровение 20:10-15

„Како што знаете, ние сите вас 
ве охрабруваме и тешиме, како 
татко своите деца, за да живеете 
досТојни на Бога, кој ве повикува 
во Своето царство и слава.“ 
1 Солуњаните 2:11-12

„И секој оној кој не е 
запишан во Книгата 
на животот е фрлен 
во огненото езеро.“ 
Откровение 20:15

Цар

Исаија 11, михеј 4, Откровение 20

Ω
Омега

Искупени во славата Божја
Исус се враќа
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Фасцинацијата со Исус
Никој друг не го промени светот како Исус

Поглед над Галилејското море

Тој го проповедаше Божјот збор со 
голем авторитет. Интересно е што 
90% од нашиот правен кодекс и 
култура во целата своја разноликост 
се вкоренети во Библијата. Зборува 
за бракот и семејството, вредноста 
на човечкиот живот и заштитата 
на околината. Зборува за нашата 
општествена структура и грижа за 
сиромашните. Укажува на значењето 
на граѓанскиот поредок и заштитата 
на животот. 
Исус се идентификува себеси целосно 
со она што го вели Библијата. Тој 
е олицетворение на Божјиот збор. 
Само преку Него ние почнуваме да го 
осознаваме Бог и Неговата неизмерна 
љубов кон човечкиот род. 
Токму затоа Исус дојде кај нас. Токму 

затоа Тој стана личност како нас. 
Всушност луѓето можеа да го допрат, 
а Тој сепак остануваше безгрешен. Тој 
беше Гласот на Бог кој оди на две нозе 
– „Бог кој можеш да го допреш“. 
Библијата кажува вака: „Гласот стана 
тело и се досели меѓу нас и ние ја 
видовме Неговата слава...“ (Јован 
1:14) 
Преку Исус, Бог зборуваше со нас на 
човечко ниво исто како и на Неговото 
божествено ниво. 
Евреите (1:1-2) вели, „Бог, кој во 
различни времиња и на различен 
начин зборувал во минатото со 
нашите предци, преку пророците 
така денес зборува и сега со нас 
преку Својот Син...“
И Неговото зборување е јасно и 
разбирливо. 
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Исус живее – Тој навистина постои!

Секој кој е заинтересиран за наука 
знае: Во обидот да ја докажеме 
хипотезата како факт, истите почетни 
фактори, мора секогаш да го дадат 
истиот резултат. На пример, ако 
неизолирани позитивни и негативни 
електрични жици се поврзат, ќе 
настане краток спој. За да се случи 
ова, не е важно во која земја, во кое 
време од денот или под кои услови се 
случува ова. Резултатите се секогаш 
исти: силата на електрицитетот е 
очигледна. Би било будалесто да ја 
негираме реалноста на струјата само 
поради незнаењето. 
Ист таков е и пристапот кон Исус. 
Тврдењето дека Исус е жив и дека Тој 
може лично да се доживее може да се 
потврди било кога. Во сите генерации, 
луѓето кои верувале во Исус искусиле 

од време на време, дека Исус спасува, 
исцелува, заштитува и искупува. Дека 
Исус ослободува и прави комплетно 
нови луѓе од нивните бедни неуспеси. 
Тие ја искусија победата над гревот. 
Тие ја доживуваат победата над сите 
сили на темнината. Исус е вистински! 
Исус е жив! И сега како и тогаш! 
Можеш лично да го сретнеш.

„Единственожалам за еднонешто – штопорано не муго 
дадов мојотживот на Исус.“
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„На 13 годишна 
возраст бев дел 
од банда! Дрога, 
пиво, ми се 
случуваа лоши 
работи. Многу 
пати запаѓав 
во неволји 
– судирите и 
тепачките беа 
чести. Работите 
секогаш ја следеа 
истата шема: 
апсење, судење, 
осуда и затвор – или 
многу пати само парична 
казна. Но, ништо не помагаше. 
Ќе излезев од затвор и веднаш се 
враќав на моите стари навики. Ни 
една продавница наоколу не беше 
сигурна, крадев посТојано. Беше 
ужасно. Тогаш се случи сериозна 
работа – се забивме во телефонска 
бандера. Еден човек умре. Јас 
бев во шок. По излегувањето од 
болница побарав работа – работев 
чудни работи ваму и таму. Потоа ми 
дојде брилијантна идеја – ќе бидеме 
музичари – ајде да направиме бенд! 
Многу пиење на забавите на кои што 
свиревме ме направи алкохоличар. 
Бев заробен во тие ланци – беше 
катастрофално! Потоа станав дел од 
армијата. Мојот таен пријател беше 
алкохолот – потоа на ред дојде и 
дрогата. Бев отишол толку далеку 
што дури не можев да си го напишам 
своето сопствено име! На 26 години 
веќе бев упропастен. Надуван од 
дрога, тежев 100 кг. Тогаш станав 

дилиричен. Паѓањето 
беше страшно. 

Пеколно. Во ова 
ужасно време 
некој ми кажа за 
Исус. Длабоко 
во мене, 
почувствував 
дека она што 
го зборуваат 
за Исус беше 

вистина. Луѓето 
продолжија да 

ми зборуваат дека 
Исус е жив и дека ме 

сака. Нивните зборови 
го прободеа моето срце како 

стрели и почнав да им верувам. 
Почнав да се отварам внимателно 
додека не ставив сè – и мислам 
навистина сè на маса. Го препознав 
мојот грешен живот, мојата вина и 
моето ропство и побарав од Исус 
да ми прости. Мојата одлука беше 
цврста: Ако мојот живот требаше 
да има смисол воопшто, тогаш Исус 
мораше да го преземе целосно. 
И зачудувачки Тој ме зема! Тој 
ме оттргна од моето ропство на 
алкохолот и дрогата. Одеднаш! 
Целата моја вина исчезна. Светлина 
и радост ми го исполнија животот. 
Силата на Божјата љубов ме 
направи комплетно нова личност. 
И сега! Јас сум среќно оженет. 
Имаме три деца. Гледам храбро во 
иднината бидејќи знам дека Исус го 
води и управува животот на моето 
семејство.

Ханс Герд

Ханс Герд ни ја раскажува
својата приказна...

34



Кристално јасни зборови!

Брилијантно сјајни вистини. Безброј луѓе 
од сите слоеви на општеството ги искусиле 
во своите животи. Нивните животи биле 
променети на начин на кој тие никогаш и 
не би помислиле. Таму каде срцата 
некогаш биле 
безнадежно 
измачувани, 
угнетени и со 
страв од 
иднината, сега 
беа исполнети 
со храброст, 
драга сигурност 
и радост за 
живеење. 
Заборавете ги 
сите извртени 
фантазии кои 
ги имавте за 
Исус.

Исус вели: „Јас сум живот“ (Јован 14:6) 
Верникот во Исус има живот со цел.

Исус вели: „Јас сум светлината на светот“ (Јован 8:12) 
Верникот во Исус никогаш нема да талка беспомошно 
во темнина.

Исус вели: „Јас сум леб на животот“ (Јован 6:35) 
Верникот во Исус никогаш нема да почувствува 
празнина во животот.

Исус вели: „Јас сум вистината“ (Јован 14:6) Верникот 
во Исус има цврста основа.

Исус вели: „Јас сум патот“ (Јован 14:6) 
Верникот во Исус ќе оди по права патека до својата 
цел.

Исус вели: „Јас сум вратата“ (Јован 10:9) 
Верникот во Исус си дојде дома кај Бог.

Исус вели: „Јас сум добриот пастир“ (Јован 10:11) 
Верникот во Исус ќе ја искуси Неговата чудесна грижа 
и љубов.

Исус вели: „Јас сум воскресението“ (Јован 11:25) 
Верникот во Исус нема потреба да се плаши од 
смртта.
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Исусе – никој не е како Тебе!

Свет, чист, без гревови, 
праведен, полн со љубов, 
милосрден, верен, полн 

со добрина, семоќен, 
вистински... Дури и оние кои 

најмногу те мразат мораа 
да признаат: Исус – Ти си 

апсолутно единствен – 
величествен – славен!

Исус – Не е мит, не е легенда!

Не е измислен народен херој 
како Вилијам Тел. Исус Христос 
– вистински и жив господар. 
Оној кој може лично да се 
доживее, сега како и тогаш. И 
додека сите други пронаоѓачи 
на религии мораа да умрат, Исус 
живее – Тој е вечно постоечки 
Бог.

Исус – Неспоредлив – 
Прекрасен!
Има ли карактеристики кои 
се поклопуваат со нашите 
најдлабоки потреби и кои 
Исус не ги доживеал? Нема да 
пронајдете такви!

Исус – Чиста љубов.

Тој ги сака луѓето бидејќи тие 
се Божји созданија. Секој човек 
– без предрасуди, без исклучок. 
Со совршена љубов, со сето 
свое срце – такви какви што сме 
(Јован 15:9-13)

Исус – Олицетворение на трпеливоста
Трпеливост во сослушувањето, издржливост. Тој е некој кој со радост ќе одвои време да се погрижи за нашите најдлабоки, најинтимни проблеми. (Јован 4:1-26)

Исус – Внимание полно со љубов.
Нему не му е сеедно за 
неуспехот на човечкот. Колку пати ги составил нештата што сме ги скршиле, откривајќи ја Својата слава? Неговите ученици беа импресионирани од тоа колку нежно и љубезно Исус се однесува со луѓето. (Јован 2:1-2)

Исус – Светост.
Исус беше многу директен кога стануваше збор за славата на Бог, Неговиот небесен Татко. Тој силно се спротиставуваше на оние кои сакаа да го претворат Божјиот дом во пазар. Неговото свето присуство беше толку импресивно што луѓето му приоѓаа со стравопочит. (Јован 2:13-22)

Исус – Размислување.
Неговото размислување беше очигледно додека висеше на крстот. Неговото срце сочувствуваше со мајка му, која ја сакаше, дури и кога минуваше низ ужасна болка. Тој сакаше да се осигура дека таа ќе биде добро згрижена. (Јован 19:25-27)
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Исусе – никој не е како Тебе!

Исус – Дарежливост.
Луѓето го следеа Исус. Каде 
и да отидеше, толпа луѓе се 
собираше. Со восхитувачко 
внимание, тие го слушаа 
Неговото учење. Тој нахрани 
илјадници со леб и риба – никој 
не се врати дома гладен. (Јован 
6:1-15)

Исус – Сочувство.
Исус не покажуваше со прст 
во луѓето фатени во грев 
или во длабоки долгови. 
Тој сочувствуваше со нив – 
измамниците, предавниците, 
прељубниците, крадците. Тој 
ги познаваше нивните срца и 
гледаше длабоко во нивната 
свест. Тој имаше сочувство – на 
моменти дури плачејќи за нив. 
Тој ги знаеше нивните потреби 
и сè она што ги држеше нивните 
животи во синџири. И Тој ги 
ослободи. (Лука 19:1-10)

Исус – Чувствителен.
Луѓето не се плашеа да ги 
споделат своите најинтимни 
тајни и најдлабоки потреби со 
Него. Толку е убаво да се биде со 
Него! Тој е толку чувствителен и 
се однесуваше многу поинаку од 
другите. Неговата работа беше 
исполнета со љубов и внимание. 
Дури и децата сакаа да бидат 
блиску до Него. (Лука 8:40-48)

Исус – Божествена милост.
Каде и да отидеше Исус, Тој ги исцелуваше болните и се грижеше за нивните страдања. Тој имаше милост за секој на кој му беше потребна. ПосТојано ги надгледуваше луѓето кои беа беспомошни. Тој имаше милост за нивните вознемирени срца. И Тој ги прифати оние кои лутаа бесцелно како овци без својот овчар. (Матеј 9:36)

Исус – Добрина.
Често, Тој среќаваше луѓе кои беа целосно угнетувани или очајни. Тие ги споделуваа своите разочарувања со Него, надевајќи се на помош, пријателски збор или разбирање. Неговите зборови беа како свежа вода за нивните жедни души. Тој зрачеше со толку многу добрина што дури и отфрлените имаа храброст да му пријдат. (Марко 1:40-45)

Исус – Простување.
Тој можеше да погледне право 
во срцето. Човечките мисли 
беа отворена книга за Него. Тој 
никогаш не дофрли никому за 
некаква грешка или слабост. Но ги осудуваше нивните гревови. Секој кој отворено ќе му се исповедаше на Него, Тој гревовите му ги прости и му оставаше длабок мир во 
срцето. (Лука 5:17-26)
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Исус Христос – 
целосно поинаков...

„Ти сакаш таму каде ние смртниците само мразиме. Ти 

имаш милост каде ние едни со други се убиваме. Ти 

охрабруваш таму каде ние гледаме само слабост и неуспех. 

Ти даваш мир каде ние гледаме омраза. Ти го даде својот 

живот за нас, додека ние го идолизираме нашето големо 

дебело его.“

Безнадежност 

Преку нашите гревови, ние сме безнадежно и вечно 

одделени од Бог и без спасение сме на пат кон вечна 

пропаст. Но Божјата љубов е толку голема што Тој не сака 

да бидеме вечно изгубени! Неговото срце страда за нас, за 

да одговориме на Неговиот подарок, Неговиот син Исус. 

Неспасени 

Нашите сопствени напори и дела, без разлика колку и 

да се добри, не можат да нè спасат. Затоа дојде Исус! 

Тој, безгрешниот, морал да ги истрпи последиците кои 

ние ги заслуживме од нашите пороци и гревови, за да ги 

исполни барањата на нашиот свет и праведен Бог. Токму 

затоа Исус е единствениот пат за спасение на изгубеното 

и безнадежно човештво. Божјата совршена и бескрајна 

љубов е откриена! 

Исус – 
„Нема спасение ниту во еден друг, ниту има друго име 

под небото, дадено на луѓето, преку кое мора да се 

спасиме.“ 

(Дела 4:12)

„Исус секогаш 

ми даваше 

повеќе одколку 

што можев да 

замислам“
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Исус Христос – 
целосно поинаков...

Крстовите на планинските врвови зборуваат за Исусовата победа

„Затоа што Бог толку го засака 
светот, што го даде Својот 

Единороден Син, та секој, кој 
верува во Него, да не загине, 

туку да има вечен живот.“ 
(Јован 3:16)
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Исус на Крстот –
врвното откритие за Божјата љубов

Лука, поглавја 22 и 23 
Не, не беше неуспех, туку Божјиот 
неверојатен план за спасение. 
Ниту понижувачки пораз, туку 
славен триумф! 
Исус дојде како Спасител за да нè 
спаси од страшното проклетство 
на пеколот. 
Преку Неговата смрт на крстот, Тој 
плати за нашата вина и нашите 
гревови, за ние да не бидеме 
судени од Бог. 
Откако Исус ги презеде нашите 
гревови на себе, светиот Божји 
гнев падна на Него. Сите ние – без 
исклучок – ги прекршивме Божјите 
заповеди. 

Како замена за жртвувањето на 
Исус на крстот, купен е мирот со 
Бог за нас. 
И сега пролиената крв на Исус го 
исчисти секој човек кој вистински 
ќе се покае за својот грев и вина. 
„Завршено е!“ е најславниот 
победнички повик некогаш 
направен.

Завршено е!Завршено е!
(Јован 19:30)
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Лука, Поглавје 24

Не, Исус не остана во гробот. 
Тој воскресна на третиот ден. 
Тој е жив денес! И бидејќи Тој 
живее, секој кој има верба во 
Исус Христос добива вечен 
живот. Преку личното верување 
во Господарот Исус Христос, 
ние учествуваме во победата на 
Неговото воскресение. Во оваа 
воскреснувачка сила, во името на 
Исус, победата над гревот, смртта 
и злото е загарантирана. А другите 
верски учители? Зарем тие не 

привлекле многу луѓе со својата 
вештина? Каде се тие денес? Тие 
умреле – како и останатите луѓе. 
Тие беа смртници кои мораа 
да го издишат последниот здив. 
Но, Исус живее! Тој вели за себе: 
„Не плашете се; Јас сум Прв и 
Последен. Јас сум Тој што живее, 
и беше мртов, и еве, Јас сум жив 
повторно, сега и засекогаш. И 
јас ги имам клучевите од Адот и 
смртта“ (Откровение 1:17-18)

Исус е воздигнат! –
Тој е победникот над гревот, смртта и 
Ѓаволот

Скали кои излегуваат од гробницата издла- бени во карпа
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Два патишта – две дестинации   Изборот е наш!

Признај дека си 
грешник пред Бог и дека 
си го заслужил Неговиот 
гнев и осуда.

Исповедај ги своите 
гревови на Бог во 
молитва и побарај ја 
Неговата прошка.

Прими ја Неговата прошка, 
Неговиот дар за тебе, со 
вера. Пролеаната крв на 
Исус нè чисти од секој гнев.

Верувај во Божјот Збор. Бог 
секогаш го одржува своето 
ветување. Тој е вистината. 
Тој не може да лаже.

Вечен живот
Избери живот!
Фати ја спасоносната рака на Исус. Направи го 
единствениот правилен избор.

1.
2. 4.

3.
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Два патишта – две дестинации   Изборот е наш!

Исус вели: 
„Влезете низ тесната врата, зашто широки се 
вратите и широк е патот, што води кон пропаст 
и мнозина минуваат низ нив. Затоа што тесна е 
портата и тежок е патот кој води кон живот, и 
само малкумина го наоѓаат.“ 

(Матеј 7:13-14)

„Човекот кој му се 
доверува на Исус 

ништо не губи, туку 
добива сè!“

Вечна смртВечна смртВечна смрт
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Молитва

Најди мирно место

Преку едноставна молитва, 
можеш да го добиеш Господ 
Исус Христос како свој личен 
Спасител. Тој сериозно ги сфаќа 
твоите зборови. Тој те слуша кога 
му зборуваш. Најди тивко место 
каде можеш да разговараш со 
Него мирно. Можеш да го молиш 
на овој начин:

Господару Исус, јас дознав од 
Твојот Збор дека сум изгубен 
грешник. Ми требаш. Ти ги 
признавам моите гревови 
и мојата вина. Сè досега го 
живеев својот живот сам. 

Те молам прости ми ги лагите, 
омразата, љубомората, 
недостатокот на љубов, 
неправедност и мојот неморал. 
(овде можеш да ги признаеш 
сите твои знаени гревови.) Јас 
навистина жалам за своите 
гревови. Те молам прости ми и 
очисти ме. 

Твојата крв беше пролеана 
на крстот за мене. Отсега па 
натаму, те молам контролирај 

Разговарај со Бога во молитва. Едноставно е 
како телефонски повик.

“
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„Ако ние ги признаеме нашите гревови, 
Тој е верен и праведен за да ни ги прости 
гревовите и да не очисти од секаква 
неправда.“ 1 Јован 1:9

го мојот живот – во сè! Промени 
ме да бидам она што сакаш да 
бидам. Ти го отварам сега моето 
срце. Твоите зборови кажуваат 
дека секој кој ќе Те прими станува 
Божјо дете (Јован 1:12)! Дојди и 
заземи го првото место во мојот 
живот – направи ме Божјо дете. 
И бидејќи Ти го исполнуваш она 
што го ветуваш, јас прифаќам 
дека сега Ти ме прифати како 
свој. Јас верувам во Твоите свети 
ветувања. 

Те молам продолжи да ме 
очистуваш од секој грев за 
кој не сум свесен. Очисти ме и 
ослободи ме од секое зло влијание 
на суеверието, претскажување 

на судбина, или било каква друга 
окултна навика. 

Господе Исусе, биди Господар на 
мојот живот. сакам да ти служам 
и да Те следам каде и да ме водиш. 
Амин!

„На мојот последен час, само една работа е важна: дали му припаѓам 
на Исус? Сè друго е безначајно.“

Размисли за животот

“
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И сега?

Верата е нешто   што расте.

Заблагодари му се на 
Господ секој ден за твоето 
спасение. Заблагодари му се 
за прошката. Заблагодари 
му се за вечниот живот. 
Заблагодари му се затоа што 
си сега Божјо дете, затоа 
што Тој го вети тоа во Својот 
Збор. (Колосјаните 1:12)

Кажи на некој дека сега 
твојот живот му припаѓа на 
Исус. Објасни му на некој 
друг како може да најде 
вечен спас. 
(Солуњаните 1:8-10) 

Радувај се! Имаш многу 
причини за тоа! Се соочуваш 
со славна вечна иднина. 
(1 Коринтјаните 2:9)

Дружењето со другите 
верници е важно! Поврзи 
се со црква која верува во 
Библијата или домашна 
група за библиско 
проучување. (Дела 2:42)

Крсти се во името на Господ 
Исус Христос за време на 
исповедувањето на својата 
вера. Бог го очекува ова од 
тебе. Библијата вели: „Оние 
кои со задоволство ги 
примија Неговите зборови 
беа крстени...“ (Дела 2:41)

1.

2.

3.
4.
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„Дури и кога проблемите 
во животот ни изгледаат 

како да се струпани 
одеднаш, знам дека Исус 
ќе направи сè за мене.“

Верата е нешто   што расте.

Читај ја Библијата секој 
ден! Тоа ќе ти даде 
храброст на верата, 
нова сила и внатрешна 
стабилност. Тоа ти го 
покажува правиот пат кон 
вистинската цел. 
(Матеј 4:4; Дела 17:11)

Живеј според Божјот 
Збор! Покажи му дека го 
сакаш и дека го почитуваш 
Неговиот Збор! Биди 
пример за останатите. 
Послушноста кон Бог 
е исплатлива. Тој ќе 
те благослови за тоа. 
(Римјаните 12:1-2)

6.

5.
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Исус повторно доаѓа! – радосна реалност

Тој вети, „Внимавајте, Јас доаѓам 
брзо!“ (Откровение 22:7). 
Денот на Неговото доаѓање е 
близу. Временските знаци се доказ 
дека пророштвата на Исус во Биб- 
лијата доаѓаат за да поминат. (Ма- 
теј поглавје 24 и Лука поглавје 21)

Историјата се разоткрива Исус 
Христос ќе дојде прво за сите оние 
кои го прифатија и кои му 
припаѓаат. (1 Солунјаните 4:13-18). 
Тој ќе нè земе со себе во рај, во 
Божјата вечна слава. таму нема да 
има повеќе страдање ниту смрт. 
Болести нема повеќе да не 
напаѓаат. Нема солзи да има на 
Небото. Болката нема повеќе да 
не мачи.. Темнината нема веќе да 
не плаши. Затоа што ова е нашиот 
вечен дом, домот на сите Божји 
искупени деца. (Откровение 21)

Види страна 28-31
48



Исус повторно доаѓа! – радосна реалност

Но како што е напишано: „Она 
што око не видело, уво не чуло, 
ниту на човек на ум му дошло, 
тоа Бог го приготвил за оние кои 
го љубат.“ 
(1 Коринтјаните 2:9)

Потоа, Исус ќе се врати со Своите 
искупени луѓе за да им суди на 
безбожниците. Тој ќе им суди на 
живите и на мртвите. (Прочитај 
Римјани 2:5-8). 
Ceкој грешник, без исклучок, ќе 
пријде треперејќи и ќе падне на 
колена пред Него – Господ Исус 
Христос. Секој јазик ќе потврди 
дека Бог е во право во сите 
Негови пресуди и ќе препознаат 

дека Исус, кого тие некогаш го 
исмејуваа, е вистински Господар 
над сè – во слава на Отецот. Оние 
кои исмејуваа и се смееја, нема да 
се смејат повеќе. Оние кои не се 
грижеа и го одбиваа Исус, ќе 
бидат престрашени и поразени. 
Тие ќе ги добијат последиците од 
нивните дела – вечно проклетство!
Тие ќе ги добијат последиците од 
нивните дела – вечно проклетство!

„Нема ништо полошо од колку да се стои покрај смртната постела на човек кој не е спасен.“
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Дали знаеш каде е
твоето место?

Дали знаеш каде е твоето 
место? Твоето време 
на оваа земја е 
ограничено. Смртта 
е неизбежна за 
секој од нас. Која 
е твојата вечна 
цел? Каде те носи 
твоето патување? 
Кон вечна слава 
со Исус или кон 
вечно проклетство? 
Изборот е твој! Каков 
е овој краток живот 
всушност? Здив, забележан 
момент. Можеби имаш кариера. 

Можеби си бил успешен и 
си постигнал сè она што 

си посакал во животот. 
Но, сепак, без Исус, 
сè е залудно. Без 
Него немаш вечно 
спасение. И затоа те 
молам направи го 
вистинскиот избор 

сега, додека сè уште 
има време! Исус те 

повикува, 
„Еве, сТојам на вратата 

и чукам. Ако некој го чуе 
мојот глас и ја отвори вратата, 
јас ќе влезам...“ (Откровение 3:20)

Дали знаеш каде е твоето 
место? Твоето време 

ограничено. Смртта 

вечно проклетство? 
Изборот е твој! Каков 
е овој краток живот 
всушност? Здив, забележан 

Можеби си бил успешен и 
си постигнал сè она што 

си посакал во животот. 
Но, сепак, без Исус, 
сè е залудно. Без 

сега, додека сè уште 
има време! Исус те 

повикува, 
„Еве, сТојам на вратата 

и чукам. Ако некој го чуе 
мојот глас и ја отвори вратата, 

Моја одлука:
Мојата одлука да го прифатам Господ Исус Христос 
како свој Спасител и Господар.

Име::

Дата:

„Но сите кои го примија, Тој им даде право да станат Божји 
деца, на оние кои веруваа во Неговото име...“ (Јован 1:12)
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Ве молиме посетете ја нашата Вев страница:
www.gbv-dillenburg.de

Доброто семе, дневен календар
Секоја страница од овој календар содржи Библиски стих 

и текст кој што се сродни или се соодветни. Некои 
едноставни или практични евангелски пораки, силни и 

охрабрувачки за читателот.
Прочитај го календарот на: www.gbv-online.org
Превземи ја нашата бесплатна 
апликација: “Доброто Семе”!
Превземи ја нашата бесплатна 
апликација: “Доброто Семе”!
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ИСУС
Никој до сега никогаш не предизвикал контроверзно 
различно размислување како што предизвикал Исус. 
Никој не постои како Него кој подобро ги познава 
луѓето. Неговите зборови се вистинити. 
Во однос на Него секој човек точно знае кое е неговото 
место 
Сепак никој не предизвикал различно несогласување 
како што предизвикал Тој.
Посебно е забележително дека каде што доаѓа Исус тие 
кои посебно се привлечени кон Него се сиромасите, 
болните и социјално отфрлените. 
Исус-Неговото име звучи како музика во ушите на тие 
кои што го подржуваат, но за мнозина од Неговите 
спротивставени- опоненти тоа е провокација. 
Зошто толку многу луѓе напорно напишале толку многу 
книги за Тој кој што тие велеле дека е мртов, додека 
милиони други велеле дека Тој е жив. 
Ако прифатиш се што рекол и направил, ќе се увериш 
и признаваш дека Исус Христос е навистина НАШАТА 
ЕДИНСТВЕНА ВИСТИНСКА НАДЕЖ.
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