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Ф А К Т И Ч К И

Фактички
Бог и ти заедно-нема шанси?
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Факт 1: #сакан
Бог те сака! 

И ти си сосема важен за Него!

„Зошто Бог толку го возљуби светот, што Го 
даде Својот Единороден Син (Исус Христос),  

та секој што верува во Него да не загине,  
туку да има вечен живот.“

Библијата, Јован 3:16

„Не сакајќи ниту еден да загине 
но сите да се покаат.“

Библијата, 2 Петар 3:9

Факт 2: #виновен
Сепак, постои проблем:  
Тој е совршен, а ти не си!

Знаеш дека не си совршен. 
Си грешел и Тој не може тоа да го толерира. Или 
никогаш не си излажал? Никогаш не си украл?  

Најверојатно да, нели?

„Сите згрешија  
и се лишени од славата Божја.“

Библијата, Римјани 3:23
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Факт 3: #безнаде жен
Ти не можеш сам да си помогнеш.

Ти си виновен и ги гледаш резултатите 
од тоа во твојот живот.

Лоша совест, уништени врски, чувство на вина... 
Колку и да се трудиш, нема да можеш да се 

оттргнеш од тоа и да го заборавиш минатото.

„Зашто престапите мои ги знам и 
мојот грев е секогаш пред мене.“

Библијата, Псалм 51:3

Факт 4: #мудар
Ако го сфати ова, тоа е добар почеток.

Сега дојди до Бог. Признај дека си грешник. 
Исповедај му ги своите гревови.  

Тогаш Тој ќе ти прости наместо да те казни.

„Ако ги исповедаме гревовите свои,  
Тој е верен и праведен за да  

ни ги прости гревовите  
и да нè очисти од секаква неправда.“

Библијата, 1 Јован 1:9
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Факт 5: #ослободен
Исус Христос, Божјиот Син, ја прифати твојата 
вина на крстот. Затоа Бог може да ти прости.

А кога Тој ти простува, сè е добро: 
целосно си ослободен!

„Казната за нашиот мир беше врз Него.“
Библијата, Исаија 53:5

„... ќе бидат оправдани (ќе станат праведни)  
слободно преку Неговата милост 

што е во Христа Исуса.“
Библијата, Римјани 3:24

Факт 6: #сигурен
И заради тоа што Исус Христос го направи тоа  
– не ти – можеш целосно да се потпреш на тоа.  

Никој не може тоа да го одземе од тебе.

Исус Христос рече:  
„и Јас ќе им дадам вечен живот;  

и никогаш нема да загинат;  
и никој не ќе ги истргне од Мојата рака.“

Библијата: Јован 10:28

Точно е за тебе сега дека: 
Секој кој го има Исус Христос има живот!
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Прашања?

Пиши ни на: contact@gbv-dillenburg.de

Немаш Библија?
Ќе ни биде мило да ти го испратиме вториот дел,  

Новиот Завет, бесплатно. 
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