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Асабіста  
           табе
Ты трымаеш у сваіх руках адметны ліст, які 
адрасаваны асабіста табе.

Магчыма ты думаеш: “Ці не старамодна 
гэта пісаць лісты на паперы?“ Так, сапраўды 
папяровыя лісты ўсё часцей выціскаюцца 
электроннымі.

>> Але, нават, у лічбавы век, як і 
раней, аддаюць перавагу пісаць 
асаблівыя лісты на паперы, што 
сведчыць пра іх вагу і каштоўнасць.

Немагчыма сабе, нават, уявіць, як можна, 
напрыклад, атрымаць запрашэнне на 
каралеўскае вяселле па электроннай пошце!
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B Y  A I R  M A I L
 Deutsch/German

Біблія – гэта ліст для цябе

Адшкадуй свой час дзеля гэтага адметнага ліста, 
які ты трымаеш у сваіх руках. Гэта вельмі істотна. 
Таму прачытай яго ўважліва. Ты не пашкадуеш!

Ты знойдзеш дзіўную інфармацыю пра

> іншы, значна больш каштоўны ліст

> самы сур’ёзны дакумент у свеце

> самае важнае паведамленне за ўсе  
часы і яго ўразлiвую надзейнасць і 
слушнасць на сёння

Гэты каштоўнейшы ліст, 
Біблія, ёсць асабістым 
паведамленнем табе, 
наўпрост ад Бога.

>>> Ты здабудзеш сабе вялікае  
            асвячэнне дабром,  
   калі ты яго адкрыеш і прачытаеш.

        Біблія, як авіяпошта – 
                          пачатак яе на небе.

Бог дзіўны Творца сусвету.

Ён даў табе жыццё і ведае цябе цалкам.  
Ты не ёсць вынікам выпадковасці!

Ён шукае, як стварыць с табою адносіны,  
і робіць заклік да цябе праз Свой ліст.

Ты дагэтуль ня ведаеш Божага ліста? Можа ён 
недзе дома ў цябе усё яшчэ непрачытаны.

Ты не пакідаеш падобныя лісты нядбайна. Ты 
чытаеш іх з вялікай цікавасцю. Дык адкрый ліст 
Бога да цябе – чытай Біблію!

БІБЛІЯ
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Бог выкарыстоўваў іхнія таленты, 
адукацыю, іхні сацыяльны і культурны 
ўзровень і, нават, іхні стыль пісання.

>>> Яны пісалі слова ў слова, пісалі тое, што 
Бог хацеў, каб яны пісалі.

Гэта называецца натхненне.

        Унікальны ліст
Так, ты зразумеў правільна! Якраз Біблія, Слова 
Бога, маецца на ўвазе ў назве “Ліст для цябе“. 
Прычына, з якой гэты ўнікальны ліст такі важны 
ў тым, што аўтар яго – Бог!

Ты мог бы не пагадзіцца, сказаўшы, што Біблія 
пісалася стагоддзямі недзе 40 рознымі людзьмі. 
Часцяком іхнія імёны нават не пазначаныя.

Так, гэта праўда. Але 
ж Бог дыктаваў Сваё 
паведамленне асобным 
людзям наўпрост: 

Бо не паводле волі  
       чалавечай было калісьці  
   абвешчана прароцтва,  
           але прамовілі яго святые  
                           людзі Божыя,  
      кіраваныя Духам Святым.
                                                                     Біблія, 2 Пётры 1:21

Кнігі Бібліі

> Біблія складаецц з 2 частак:

          > Стары Запавет (39 кніг) 
          > Новы Запавет (27 кніг)

     > Новы Запавет складаецца з:

         > чатырох Евангелляў 
         > Дзеяў святых Апосталаў 
         > 21 ліста 
         > Адкрыцця

Біблія дае адказы табе на пытанні 
жыцця.

Чытаючы яе, ты маеш нагоду 
адчуць, якія станоўчыя змены 
можа прынесці ў тваё жыццё 
любоў Бога.

Кніга Роду
Кніга Выхаду
Кніга Святарская
Кніга Лічбаў
Кніга Паўторнага Закону

Кніга Ешуа
Кніга Суддзяў
Кніга Рут
1-я кніга Самуэля
2-я кніга Самуэля
1-я кніга Цароў
2-я кніга Цароў
1-я кніга Хронікаў
2-я кніга Хронікаў
Кніга Эздры
Кніга Нэгэміі
Кніга Эстэр
Кніга Ёва
Кніга Псальмаў
Кніга Выслоўяў
Кніга Эклезіяста
Песня з Песняў
Кніга Ісаі
Кніга Ярэміі
Ламентацыі Ярэміі
Кніга Эзэкіэля
Кніга Даніэля
Кніга Осіі
Кніга Ёэля
Кніга Амоса
Кніга Абдыі
Кніга Ёны
Кніга Міхея
Кніга Навума
Кніга Абакука
Кніга Сафоніі
Кніга Агэя
Кніга Захарыі

Кніга Малахіі

Евангелле паводле Мацвея
Евангелле паводле Марка
Евангелле паводле Лукі
Евангелле паводле Яна
Дзеі святых Апосталаў
Ліст да Рымлянаў
1-ы ліст да Карынцянаў
2-і ліст да Карынцянаў
Ліст да Галатаў
Ліст да Эфесцаў
Ліст да Піліпцаў
Ліст да Калосцаў
1-ы ліст да Тэсалонцаў
2-і ліст да Тэсалонцаў
1-ы ліст да Цімафея
2-і ліст да Цімафея
Ліст да Ціта
Ліст да Філімона
Ліст да Гэбраяў
Ліст Якуба
1-ы ліст Пётры
2-і ліст Пётры
1-ы ліст Яна
2-і ліст Яна

3-і ліст Яна
Ліст Юды
Адкрыццё
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Ці Біблія  
    ўсё яшчэ сучасная?

                           “Пакаленне з галовамі ўніз“
І ты з гэтага пакалення, ці для цябе 

гэтыя словы не маюць значэння? 
Ці заўсёды ты жывеш з галавою 
ўніз, толькі, каб глядзець у 
смартфон ці планшэт?

Будучы няспынна на сувязі і 
паўсюду, ты ідзеш да таго, што 

ты тонеш у патоку інфармацыі з 
інтэрнэту. Ці ёсць у цябе штосьці апрача 

пошукаў, чатаў і твітаў? Час пралятае незаўважна, 
пачуцці твае абстрэляныя і не дзіва, што душа твая 
забруджваецца. І не толькі гэта, гэтая перашкода 
ўтрымвае цябе ад думання пра Бога і пра Яго 
паведамленне табе.

Калі ты хочаш спазнаць Бога асабіста, ты 
не можаш абмінуць Біблію. Табе патрэбна 

цішыня, каб пачытаць яе. Таму выключы ўсё, што 
можа патурбаваць цябе ў гэтай справе. Ты здзівішся, 
колькі дабра яна табе зробіць. Думкі твае будуць 
пад уплывам пазітыўнага і чыстага шляху, хадзіць 
па якім ты дагэтуль ніколі не спрабаваў.

Чытаючы Біблію, ты будзеш здольны знайсці праўду 
і даведацца пра кагосьці, хто сапраўды цікавіцца 
табою, хто любіць цябе і хто хоча даць твайму 
жыццю глыбокі сэнс і мэту, вартую ўзнагароды.

На старонках 62 і 63 ты знойдзеш рэкамендаціі,  
як чытаць Біблію. Паспрабуй!

Шмат хто лічыць, што мець справу 
з “састарэлай кнігай даўніны“ 
наіўна. Яны мяркуюць, што 
сучасны чалавек больш не можа 
верыць Бібліі. 

Такія думкі часцяком 
падтрымліваюцца СМІ і прымаюцца 
без пытанняў.

Аднак гэта агульнае памылковае 
ўяўленне, што лёгіка і кемлівасць 
мусяць адхіляць Біблію.

На наступных старонках ты 
знойдзеш шмат фактаў, якія 
пацвярджаюць істотнасць і 
важнасць Бібліі.

      Тым болей шчасныя тыя,  
што слухаюць слова Божае  
          ды захоўваюць яго.
                                                       Біблія, Лукі 11:28

Парада: 
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Зладжаны цуд
Адзін з маіх знаёмых музыка, 
і ён можа граць на розных 
інструментах. Ён выкарыстоўвае 
свой кампутар для гуказапісу 
і стварае невялічкія мастацкія 
творы.

Ён тлумачыў: „Спачатку я бяру 
габой і іграю сапрана. Гэта 
стварае запіс першага саўндтрэку.

На другі саўндтрэк я запісваю альт, не 
сціраючы першага запісу. Так я дадаю 
яшчэ шэсць інструментаў, да самага 
нізкага басу.

Такім чынам восем саўндтрэкаў зводзяцца 
разам. Хочаш паслухаць, што атрымалася?“

Тое, што я пачуў, было слаўнай сімфоніяй. Цяжка 
паверыць, што гэта здолеў зрабіць адзін музыка!

Таксама і з Бібліяй. Яе пісалі больш за 40 чалавек. 
Усе яны былі натхнёныя непараўнальным маста-
ком – Богам, Святым Духам, які зрабіў, каб усе 
гэтыя 40 „інструментаў“ гралі.

Кожная кніга Бібліі мае сваю ўласцівасць, але ўсе 
яны разам зладжаны адпаведна плану Бога.

Гэта адзін з дзіўных цудаў Бібліі!

>>> Чытай Біблію, каб даследаваць  
                 яе ўнiкальную зладжанасць.

Марнае 
чаканне

Адзін мужчына, які ніколі не цікавіўся Бібліяй, 
хацеў пераканаць маладога хрысціяніна ў тым, 
што Біблія састарэла і супярэчыць сучасным 
адкрыццям. Ён хацеў паслаць яму некалькі 
выбраных артыкулаў з навукі і філасофіі на гэтую 
тэму.

Аднак маладога чалавека цяжка было пахіснуць 
у веры. Ён адказаў: „Калі ў вас ёсць хоць нешта 
лепшае за Нагорную казань (Мацвея 5-7), хоць 
нешта больш прыемнае за прыпавесць пра 
добрага самарыцяніна, ці блуднага сына, ці 
жанчыны ля калодзежу ў Сіхары (Лукі 10 і 
15; Яна 4); калі ў вас ёсьць хоць нешта больш 
суцяшальнае за Псальм 23(22), ці хоць нешта 
такое, што адкрывае Божую любоў да мяне 
лепей, чым дар Яго Сына Ісуса Хрыста, ці 
можаце мне даць хоць нешта такое, што апісвае 
вечнасць ясней за Біблію, дашліце мне, калі 
ласка, як мага хутчэй!“

Ён марна чакаў адказу.

Няма такой кнігі, якая магла б параўнацца з 
Бібліяй. Прычына нескладаная: Біблія ёсць 
кнігай Бога.
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Апрача гліны, камяню ці драўніны, 
людзі ў мінулыя стагоддзі пісалі 
на папірусе, які вырабляўся з масы 
папіруснай расліны. Пазней людзі 
пісалі на пергамэнце (адмыслова 
зробленая скура жывёлаў), які 
вырабляўся скруткамі.

Як Біблія патрапіла да нас
Як і на чым людзі пісалі?
Калі 5000 гадоў таму нехта хацеў напісаць „ліст“, ён 
не рабіў гэта чарніламі на паперы. Людзі карысталіся 
ў тыя дні так званым клінапісам – знакамі і сімваламі, 
якія выразаліся на таблічках з гліны, якія пасля 
сушыліся і абпальваліся.
Падчас раскопак старажытных гарадоў у сённяшняй 
Сырыі і Іраку, былі знойдзены тысячы невялічкіх 
гліняных таблічак, на якіх было так напісана. 

Прыкладна ў той самы час егіпцяне распрацавалі 
піктаграфічнае і сімвалічнае напісанне (гіерогліфы), 
якое ёсць у пірамідах. Мовазнаўцам спатрэбіліся 
сотні гадоў, каб расшыфраваць тое, што было 
напісана на гэтых старэйшых мовах чалавецтва.
Тыя спосабы напісання мелі вялікую загану: яны 
складаліся з тысячаў сымвалаў. І толькі ў 1500 годзе 
да Н.Х. быў выпрацаваны алфавіт.
З невялікімі зменамі гэты алфавіт хутка 
распаўсюджваўся, пачынаючы з 1000 года да Н.Х. 
Ён стаў асноваю лацінскага алфавіта, які ўжываецца 
дагэтуль.

Вось такім цудоўным чынам Бог 
паклапаціўся, каб у наяўнасці 
была ясная і нескладаная сыстэма 
запісу, калі пісалася Біблія.

Напісанне, збор і захаванне
Майсей быў адным з першых, хто пісаў Біблію. Разы 
два мы чытаем, як Бог ставіў яму задачу запісваць 
тое, што адбылося, у кнігу.
Праз выбраны Богам народ, розныя кнігі Старога 
Запавету былі сабраныя і рупліва захаваныя.
СТАРЫ ЗАПАВЕТ быў завершаны прыкладна ў 400 
годзе да Н.Х. Ён быў напісаны на габрэйскай мове з 
невялікай колькасцю кароткіх урыўкаў на арамейскай 
мове.
Кнігі і лісты НОВАГА ЗАПАВЕТУ былі напісаныя на 
шырока распаўсюджанай у той час грэцкай мове 
толькі пасля смерці і ўзнясення Ісуса Хрыста да канца 
1-га стагоддзя. 
Майсей памёр прыкладна ў 1400 годзе да Н.Х. Таму 
мы можам сказаць, што Біблія пісалася на працягу 
1500 гадоў.10
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Захаваліся больш за 5000 
рукапісаў і ўрыўкаў Новага 
Запавету на грэцкай 
мове. Самым вядомым 
манускрыптам ёсць 
Сінайскі кодэкс, амаль 
што поўнасцю захаваная 
грэцкая Біблія трэцяга 
стагоддзя, якая была 
знойдзеная навукоўцам 
Канстанцінам фон Цішэндорфам у 1859 годзе ў 
кляштары Святой Кацярыны на Сінайскай паўвыспе. 
Гэты бясцэнны біблейскі скарб не толькі змяшчае 
часткі Старога Запавету, але таксама поўнасцю Новы 
Запавет з яго 27 кнігамі.

У дадатак да манускрыптаў і ўрыўкаў Новага 
Запавету там было каля 9000 старажытных 
перакладаў з арыгінальных тэкстаў. Разам з 
36000 біблейскімі цытатамі, ад так званых айцоў 
царквы, гэта вяло да стапрацэнтнай рэканструкціі 
арыгінальных тэкстаў праз інтэнсіўнае даследаванне.

Ні адзін варыянт тэкста не бярэ пад сумненне праўду 
паведамлення Бога ў Новым Запавеце.

Поўная і завершаная
Вельмі рана першыя хрысціяне праз 
правадырства Святога Духа ведалі, якія 
кнігі належаць да Бібліі, а якія не. У іх былі 
ясныя крытэрыі адбору, праз якія яны маглі 
добра адрозьніваць, якія кнігі сапраўдныя 
(кананічныя), а якія не сапраўдныя 
(апакрыфічныя).

Марцін Лютэр ацэньваў апакрыфічныя кнігі, кажучы, што іх „нельга 
лічыць роўнымі Святому Пісанню“. Чытаючы тыя тэксты, вы заўважыце, што 
яны радыкальна супярэчаць кнігам Бібліі.

Байкі пра Госпада Ісуса і апосталаў, падробленыя лісты ад біблейскіх асобаў, а 
таксама гістарычныя і геаграфічныя памылкі там можна знайсцi. У 1545 годзе 
падчас Трыдэнцкага сабору гэтыя кнігі былі памылкова названыя „роўнымі“ з 
іншымі кнігамі Бібліі (апрача з іншым у падтрымку збочаных дактрынаў). Усё 
гэта ясна паказвае, што апакрыфічныя тэксты не маюць Божага паходжання. 
Вось чаму трэба чытаць выданні Бібліі без апакрыфічных кнігаў. 

Слова Бога змяшчае розныя кнігі, якія былі 
рупліва выбраныя праз правадырства Святога 
Духа, і гэты працэс завершаны назаўсёды.

Біблію справядліва называюць святым Пісаннем, бо 
яна паходзіць ад Бога, а не ад чалавека. Нават сёння, 
яна ёсць найвышэшым аўтарытэтам у нашай веры і ў 
нашым жыцці.  

Кляштар Святой Кацярыны ў гарах Сіная. Тут у 
сярэдзіне 19-га стагоддзя Цішэндорф знайшоў 
кодэкс Сінацікус.

Дакладнасць перадачы тэкстаў Бібліі  
праз тысячагоддзі ўнікальная.

Надзейныя рукапісы

       Неба і зямля сыдуць,  
                          але слова Маё не праміне.
                                                      Біблія, Мацвея 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

напісаны ў 2-м стагоддзі да Н.Х. Калі навукоўцы 
параўналi яго  з мазарэцкім, на 1000 гадоў 
маладзейшым тэкстам (габрэйскім тэкстам 
габрэйскай Бібліі) кнігі Ісаі, дык выявілі на сваё 
здзіўленне, што ў асноўным розьніцы няма. Тэксты 
адпавядаюць адзін аднаму з нечаканай дакладнасцю!

З прычыны таго, што тэкст гэтага скрутка не 
перарываўся, усе Біблейскія крытыкі, якія заяўлялі, 
што кніга Ісаі складалася стагоддзямі і была 
некарэктная, былі аспрэчаны.

Сярод шматлікіх знаходак Кумрана былі каля 250 
скруткаў біблейскіх тэкстаў Старога Запавету, 
якія сведчаць, што копіі рукапісаў перадаваліся з 
выключнай дакладнасцю.

Пячоры Кумрана
Вясною 1947 году хлопчык з племя бедуінаў, 
які шукаў казу, якая збегла, знайшоў уваход у 
схаваную пячору на камяністым склоне Кумрана на 
заходнім беразе Мёртвага мора.

Ён кінуў камень у невялічкую адтуліну ў пячоры і 
на сваё здзіўленне ён пачуў гук, як бьецца гліняны 
посуд. Што б гэта магло быць?

Зацікавіўшыся, ён праціснуўся ў гэтую таямнічую 
пячору і знайшоў шэраг гліняных збаноў, у якіх 
былі скруткі скуры, абгорнутыя ў палатно. Гэта 
былі старадаўнія, вельмі каштоўныя рукапісы, якія 
працягвалі заставацца на дзіва ў добрым стане, 
нават пасля 1900 гадоў.

Пастушок узяў з сабою скрутак і быў здзіўлены, 
калі археолагі ім вельмі зацікавіліся. Распачалося 
дзікае паляванне за ўнікальнымі рукапісамі паміж 
сквапнымі авантурнікамі і навукоўцамі.

Кошты за гэтыя скруткі ўзрасталі да мільёнаў. 
Гэтае сэнсацыйнае адкрыццё ў пячорах Кумрана 
заварушыла ўвесь навуковы свет.

Самым важным скруткам для нас ёсць кніга Ісаі, 
бо гэта найстарэшая поўная копія адной з кніг 
Бібліі.

Няма ані малейшага сумневу 
ў аўтэнтычнасці 
рукапісу, які быў 

Бог дбаў пра Сваё Слова так, каб мы маглі 
трымаць яго ў сваіх руках нязменным. 
Слова Бога, як скала, яно непарушнае.

Але слова Госпада  
            трывае вечна.
                                      Біблія, 1 Пётры 1:25
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найстарэйшыя часткі Бібліі, якія зьявіліся амаль 
3500 гадоў таму.

Як гэта было магчыма? У шанаванні святога 
Слова Бога юдэі дбалі пра вялікую колькасць 
правілаў, каб забяспечыць дакладнасць 
капіявання. Напрыклад, шматразова 
падлічваліся і правяраліся асобныя літары і 
зьяўленне адмысловых словаў.

Сёння вялічэзная колькасць 
выданняў Бібліі можа быць 
вырабленая эканомна і хутка 
ў сучасных друкарнях.

У той жа час шмат лічбавых 
Біблій і кампутарных праграм 
даступныя дарам.

Вырабленне Бібліі
<<у мінулым і ў сучасным>>

Больш за 500 гадоў таму 
распрацоўка друку змяніла свет. 
Раней, калі нехта хацеў мець 
Біблію, яе трэба было скапіяваць 
ад рукі, што забірала шмат часу і 
каштавала багацця.

Дзеля таго, каб захаваць 
арыгінальны тэкст, патрэбна было 
ведаць найстарэйшыя рукапісы, 
бо капіяванне адно з аднаго было 
небяспечным з-за змяненняў.

Адкрыццё тэкстаў сведчыць пра нечаканае: 
болш за 3000 вядомых старадаўніх рукапісаў 
габрэйскай Бібліі выдатна адпавядаюць 
адзін аднаму і пацьвярджаюць знаёмы 
тэкст. Дакладна перададзены нашаму часу 

Слова ж Госпадава 
расло і памнажалася.
                                Біблія, Дзеі 12:24
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Гэтак навука вымушана пагаджацца з Бібліяй зноў 
і зноў пасля колькі гадоў даследаванняў. Таксама 
біблейскія сцверджанні не супярэчаць сучасным 
навукова і археалагічна даказаным фактам.

Як можа так даўно напісаная кніга, з яе 
выказваннем пра гісторыю і рэчаіснасць, заўсёды 
мець правату? Чаму немагчыма даказаць яе 
памылковасць навуковым чынам?

Ёсць шматлікія прыклады, калі сучасная навука 
згубіла процьму часу, каб параўнацца з заявамі 
Бібліі. Вось два з іх.

Біблія і навука

Ці сферычная зямля?
Бог ніколі не казаў, што зямля гэта 
дыск і сонца круціцца вакол зямлі, у 
што няспынна верылі шмат навукоўцаў 
доўгі час.

Наадварот, Бог кажа ў адной з старадаўнейшых 
кнігаў Бібліі, у кнізе Ёва 26:7: „Ён расцягвае поўнач над 
пусткаю і павесіў зямлю на нічым.“

Ці заяц жвачны?
У Святарскай кнізе 11:4 і 6 сказана: „Што 
жуюць жвайку, не ежце такіх… таксама 
зайца, бо ён жуе жвайку…“

Гэтае выказванне, што заяц жвачны, лічылася 
памылковым шмат стагоддзяў. Аднак у 19-м 
стагоддзі навукоўцы знайшлі, што ў зайца 
ёсць два розных гатункі выдзяленняў. Адзін 
з іх зьядаецца зноў, каб засвоіць патрэбныя 
для жыцця спажыўныя рэчывы.

А ці магло гэта быць не так?
      Ці можа Бог, які стварыў сусвет і даў нам  
Сваё Слова (Біблію), супярэчыць самому Сабе?
  Не, гэтыя абое адкрыцці Бога – СТВАРЭННЕ  
      і СЛОВА, адно аднаго ўзаемна пацвярджаюць.
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Паведамленне Бібліі

> Бог цябе стварыў
І стварыў Бог чалавека на вобраз Свой; на вобраз 
Бога стварыў яго: мужчынам і жанчынай стварыў іх.
                                                                            Біблія, Кніга Роду 1:27

Ты ёсць стварэннем Бога. Такі, як ты, толькі адзін у 
гэтым свеце. Апрача таго, тваё цела (мозг, сыстэмы, 
органы) геніяльна створаны Богам. Няма ніякіх 
намінак на час і шанец, як заяўляе недаказаная 
тэорыя эвалюцыі. Бог стварыў чалавека „на вобраз 
Свой“, то-бок, каб прадстаўляць Яго ў стварэнні.

Аднак чалавек упаў у грэх і 
адвярнуўся ад Бога.

> Бог клясыфікуе цябе таксама, як грэшніка
Бо няма розніцы, таму што ўсе зграшылі і 
пазбаўлены славы Божай.    Біблія, Рымлянаў 3:22-23

Грашыць гэта значыць дзейнічаць без 
падпарадкаванасці Богу. Не мае розніцы ці гэта бачны 
грэх, як дзея, ці гэта слова прамоўленае, ці гэта 
практыкаванне ў думках. Госпад Ісус сказаў аднойчы, 
што нянавісць да чалавека – гэта такі самы цяжкі грэх, 
як забойства!

> Бог будзе тваім суддзём
І, як устаноўлена людзям, раз памерці,  
а пасля – суд.  Біблія, Гэбраяў 9:27

Бог абсалютна святы і праведны. Вось чаму Ён мусіць 
аднойчы судзіць усё, што не сумяшчальна з Яго 
натураю. Біблія кажа беспамылкова ясна, што кожны 
чалавек, які памірае без даравання грахоў, будзе 
чакаць вечнага разлучэння з Богам. Не так будзе 
на нябёсах. Там будзе кожны, хто мае адносіны з 
Госпадам Ісусам. Яшчэ будзе месца, якое Біблія 
называе „пекла“, ці „возера агню“. Там Бога не будзе, 
і магчымасці мець з Ім зносіны таксама не будзе.

Але ж ёсць надзея!

> Бог мае да цябе вялікую цікавасць
У гэтым выявілася любоў Бога да нас, што Бог 
паслаў Сына Свайго Адзінароднага ў свет, каб мы 
жылі праз Яго. Біблія, 1 Яна 4:9

Глянь на крыж Галгофы, дзе Ісус Хрыстос перажыў 
пакаранне ад Бога, цярпеўшы жудасныя пакуты. Ён 
быў пакінуты Богам на крыжы, бо Ён трымаў цяжар 
нашых грахоў. Мы ўявіць сабе не можам, што гэта 
значыць для Госпада Ісуса, які цалкам быў без грэху.

Ты бачыш, 
    як моцна цябе любіць Бог?
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Ісус Хрыстос жыве! Ён падняўся з мёртвых і 
вярнуўся на нябёсы. 

Гэтая добрая навіна прапаведуецца амаль 
2000 гадоў. Такім чынам збавенне можа быць 
прапанавана ўсім людзям. Кожны, хто верыць у 
Ісуса Хрыста, адзінага Збаўцу, будзе збаўлены 
ад вечнага суду Бога. Кожная асоба, якая 
прымае працу выкуплення Ісуса Хрыста вераю, 
будзе абвешчана праведнаю перад Богам.

Божая дапамога +  
             сродкі збавення
Празз грэх мы аддзеленыя ад Бога. Бог не можа 
прыняць нашыя намаганні палепшыць саміх 
сябе. Бог, у Сваёй чысціні і святасці, мае судзіць 
благасць. Выйсце толькі адно: мы мусім прыняць 
сродкі збавення, якія зьяўляюцца ад Бога 
Самога.

Бо так палюбіў Бог свет, што Сына Свайго  
     Адзінароднага даў, каб кожны, хто верыць  
   у Яго, не памёр, але меў жыццё вечнае.
                                                                     Біблія, Яна 3:16

Дзеля таго, каб адкрыць Бога, твайго 
Стваральніка, Ісус Хрыстос стаўся чалавекам і 
зышоў да нас на зямлю.

Ісус Хрыстос паказаў нам Боскую любоў. 
Памершы за цябе на крыжы Галгофы, Ён 
поўнасцю гэта даказаў. Калі ты ў Яго верыш, Ён, 
як твой прадстаўнік, узяў на Сябе пакаранне за 
твае грахі.

Калі ты прымеш гэта вераю і прызнаеш 
сваі грахі Богу, Ён дасць табе дараванне і 
жыццё вечнае.

Калі вызнаём нашы грахі, дык Ён – верны  
           і справядлівы, каб дараваць нам грахі ды  
    ачысціць нас ад усякае несправядлівасці.  
                                                    Біблія, 1 Яна 1:9

               … апраўданы ж дарма праз ласку Яго,  
    праз адкупленне, якое ў Ісусе Хрысце.  
                                                      Біблія, Рымлянаў 3:24
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Божыя Абяцанні
Калі падсумаваць, Божы ліст, Біблія, кажа:

Бог святы. > Ён мае судзіць  
і караць грэх.

Бог ёсць любоў. > Ён хоча дараваць  
табе ўсе твае грахі.

Бог можа дараваць табе твае грахі, бо Яго Сын, 
Ісус Хрыстос, узяў пакаранне за іх на Сябе, і 
задаволіў усё, што патрабаваў святы Бог.

Аднак, каб здабыць дараванне асабіста, ты маеш 
зьявіцца перад Богам у шчырым прызнанні сваіх 
грахоў і верыць, што якраз за цябе Ісус Хрыстос 
памёр на крыжы, як Збаўца і Адкупіцель.

Тады Бог мае для цябе больш за 1000 
неадменных божых сцверджанняў у Сваім 

Слове, Бібліі.

Вось некаторыя з гэтых сцверджанняў >>>

Хто верыць у Сына, мае жыццё вечнае;  
         а хто бязверны у Сына,  
                         той не ўбачыць жыцця,  
    але гнеў Божы застаецца на ім. 
                                                                         Біблія, Яна 3:36

    Хто слухае Маё слова ды верыць Таму,  
Хто Мяне паслаў, мае жыццё вечнае,  
               ды не ідзе на суд,  
       але ад смерці перайшоў да жыцця.
                                          Біблія, Яна 5:24

            А тым, якія Яго прынялі,  
дало магутнасць стацца сынамі Божымі,  
     тым, што вераць у імя Яго. 
                                                    Біблія, Яна 1:12

     Не бойся, бо адкупіў Я цябе  
                  і назваў цябе імем тваім;  
             ты – Мой. 
                                                                   Біблія, Ісаі 43:1
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тваім“. І сказаў бацька 
слугам сваім: „Хутка 
прынясіце найлепшыя 
шаты і ўздзеньце на яго, 
і дайце яму пярсцёнак 
на палец яго і пасталы 
на ногі, і прывядзіце 
кормнае цяля, забіце і 
будзем есці і весяліцца, 
бо сын мой гэты 
быў мёртвы і ажыў, 
прападаў і знайшоўся“. 
І пачалі весяліцца. А 
старэйшы сын яго быў 
на полі і, калі вяртаўся 
і падыходзіў да дому, 
пачуў музыку і скокі, 
і паклікаў аднаго 
паслугача ды спытаўся, 
што гэта здарылася. 
А той сказаў яму: 
„Брат твой прыйшоў, 
дык бацька твой забіў 
кормнае цяля, бо 
атрымаў яго здаровага“. 

Абурыўся ён тады і 
не хацеў заходзіць. А 
бацька яго выйшаў і 
пачаў прасіць яго. А ён, 
адказваючы, сказаў 
бацьку: „Я, вось, столькі 
гадоў служу табе і ніколі 
не парушыў загаду 
твайго, а ты мне ніколі 
не даў казляняці, каб я 
павесяліўся з сябрамі 
сваімі. А пасля таго, як 
вярнуўся гэты сын твой, 
што прамантачыў з 
распуснiцамi маёмасць 
тваю, дык забіў ты яму 
кормнае цяля“. А ён 
сказаў яму: „Сыне, ты 
заўсёды са мной, і ўсё, 
што маё – тваё. Трэба 
ж аднак радавацца і 
весяліцца, бо брат твой 
гэты быў мёртвы і ажыў, 
прападаў і знайшоўся“.

Біблія, Лукі 15:11-32

        Гісторыя з Бібліі
Блудны Сын

Адзін чалавек меў двух 
сыноў. І маладзейшы з іх 
сказаў бацьку: „Айцец, 
дай мне частку маёмасці, 
што мне належыць“. 
І той раздзяліў 
між імі маёмасць. 
І праз некалькі 
дзён маладзейшы 
сын, забраўшы ўсё, 
выправіўся ў далёкую 
краіну і прамантачыў там 
сваю маёмасць, жывучы 
распусна. І, калі растраціў 
усё, настаў вялікі голад 
у той краіне, ды і сам 
ён пачаў галадаць. Дык 
пайшоў і прымкнуў да 
аднаго з грамадзян той 
краіны, і той паслаў яго 
на сваё поле пасвіць 
свінняў. І ён рады быў 
напоўніць жывот свой 
стручкамі, якія елі свінні, 

але ніхто яму не даваў. 
І, разважыўшы гэта, 
сказаў: „Колькі парабкаў 
у бацькі майго ўдосталь 
маюць хлеба, а я тут з 
голаду паміраю. Устану 
і пайду да бацькі майго 
ды скажу яму: „Айцец, 
зграшыў я перад небам 
і перад табой, і ўжо не 
варты называцца тваім 
сынам; учыні мяне 
адным з парабкаў сваіх“. 
І, устаўшы, пайшоў да 
бацькі свайго. А калі 
ён быў яшчэ далёка, 
бацька яго ўбачыў яго і, 
узрушаны міласэрнасцю, 
пабегшы, кінуўся на шыю 
яго і цалаваў яго. Сын 
жа сказаў яму: „Айцец, 
я зграшыў перад небам 
і перад табой; і ўжо не 
варты называцца сынам 
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Рэлігій шмат,  
    а Бог такі самы?
У свеце пануе агульная думка, што ўсе рэлігіі 
вядуць да таго самага Бога, але рознымі шляхамі.

Гэта цалкам супярэчыць цэнтральнаму пасланню 
Бібліі з вуснаў Ісуса Хрыста: „Я – дарога, і праўда, 
і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца, як толькі 
праз Мяне“ (Яна 14:6). Сёння гэтая праўда звычайна 
адмаўляецца.

Параўнанне, напрыклад, Карана і Бібліі ясна 
паказвае, што „Алах з Ісламу“не можа быць Богам 
Бібліі:

К
А

РА
Н … таму верце ў Алаха і яго пасланнікаў, і не 

кажыце: „Тры“ … Алах ёсць толькі адным Богам. 
Ён даволі высока ўзнесены, каб мець сына.  
Каран, Сура 4 

БІ
БЛ

ІЯ Бо так палюбіў Бог свет, што Сына Свайго 
Адзінароднага даў, каб кожны, хто верыць у 
Яго, не памёр, але меў жыццё вечнае.  
Біблія, Яна 3:16

К
А

РА
Н І казалі: „Сапраўды мы забілі Месію, Ісуса, сына 

Марыі, пасланніка Алаха“. І яны не забілі яго, і не 
ўкрыжавалі яго, а іншага, каб нагадаць яго ім. 
Каран, узята з Суры 4 

БІ
БЛ

ІЯ Бо слова крыжа для тых, што ідуць у пагібель, 
ёсць вар’яцтва, а тым, што ідуць у збаўленне, – 
сіла Божая… а мы прапаведуем Хрыста 
ўкрыжаванага, Які для юдэяў – згаршэнне, а для 
паганоў – вар’яцтва. Біблія, 1 Карынцянаў 1:18 + 23

Каран выразна адмаўляе, што „Алах“ мае сына, 
Божую троіцу і той факт, што Ісус Хрыстос памёр на 
крыжы! Але Бог Бібліі ёсць Богам жывым. З-за любові 
да цябе і да мяне Ён аддаў Свайго Сына ахвяраю на 
смерць – праз гэта Хрыстос цярпеў суд Божы і ўвайшоў 
у смерць. Такім чынам „Алах“не можа быць біблейскім 
Богам, які ёсць Айцом Госпада Ісуса Хрыста.

Дарэчы:  
біблейскае хрысціянства не ёсць рэлігіей!
У розных рэлігіях свету гэтага, чалавек спрабуе знайсці 
шлях да Бога праз свае ўласныя намаганні.

Але Біблія паказвае нам святога Бога, які зышоў да нас 
у Сваім Сыне Ісусе Хрысце, каб кожны, хто верыць у Яго 
і прызнае грахі свае Яму, быў збавёны.

Таму, аднак, хто не працаваў, але верыць у Таго, 
Хто апраўдвае бязбожніка, яго вера залічваецца за 
справядлівасць.          Біблія, Рымлянаў 4:5

Даасізм

Сікхізм
Хрысціянства
Юдаізм

Іслам
Будызм

Індуізм

Атэізм

Сінця

Агностыцызм
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Погляд на  
     будучыню
Біблія дае нам надзейныя 
выказванні наконт будучыні.

Сёння нас атачылі трывога 
і смутак праз смерць, 
амаральнасць, гвалт, голад, 
войны, прыродныя катастрофы, 
фінансавыя крызісы, трагедыі, тэрарызм …

Аднак Ісус Хрыстос хутка вернецца! Бог кажа нам у 
Бібліі ясна, што якраз перад Яго прыходам будуць 
такія падзеі. І чытач Бібліі ведае, як усё будзе далей.

Бог будзе судзіць свет, які адвярнуўся ад Яго і тоне 
ў граху. Але „Бог цяпер заклікае людзей, каб усе 
паўсюдна навярталіся, таму што вызначыў дзень, у 
які будзе судзіць свет …“ (Дзеі 17:30-31)

Гэта адбудзецца праз Яго Сына Ісуса Хрыста, Які 
хутка вернецца з нябёсаў для суду. Ён, пагарджаны 
і ўкрыжаваны, вернецца, як пераможца з 
паўнамоцтвамі найвышэйшага суддзі: „Ён – Той, Які 
ўстаноўлены Богам  за суддзю жывых і мёртвых“ 
(Дзеі 10:42)

Суд вызначаны, але для цябе ёсць надзея!

У Бібліі шмат стагоддзяў таму было дадзена 
падрабязнае прадказнне нараджэння Ісуса Хрыста, 
а таксама Яго смерці і ўваскрэсення. Так, як Ісус 
Хрыстос аддаў сваё жыццё за цябе, Бог прапануе 
Сваю міласць і Сваё дараванне табе, нават, і сёння.

Прыходзь сёння, кажа Бог, бо заўтра можа быць 
запозна.

               Вось, цяпер час прыдатны,  
   вось цяпер дзень збаўлення!  Біблія, 2 Карынцянаў 6:2

Прымі прапанову Бога, тады ты атрымаеш вечнае 
збавенне ад гэтага божага суда. Каб гэта зрабіць, ты 
мусіш прыйсці да Яго ў прызнанні сваіх грахоў.

Усёмагутны Бог прарочыць абсалютна праўдзіва – ні 
адзін чалавек не можа так рабіць. Сотні прароцтваў у 
Бібліі былі выкананы і гэта было пацверджана. Біблія 
прарочыла пра: імперыі яшчэ за шмат стагоддзяў, 
нараджэнне Ісуса Хрыста, разбурэнне Ерусаліма ў 70 
годзе ад Н.Х., рассеянне габрэяў па ўсяму свету і г.д.

Усё гэта унікальным чынам даказвае,  
што Біблія ёсць Словам Бога.

Напрыклад, Біблія кажа пра габрэяў (народ Ізраіля) у 
Паўторным Законе 28:64-65: „Госпад расцярушыць 
цябе сярод усіх народаў, ад пачатку зямлі да яе 
крайніх межаў … І не будзеш ты мець супакою 
сярод гэтых народаў, стапе тваёй нагі не будзе 
супакою“.

>> Сам пасудзі, ці выканана гэта, ці не!
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Жыццё кароткае
 і праносіцца яно, як кіно

Сёння ты маеш падрыхтавацца сустрэць Бога. 

Ці хочаш ты адкласці паварочванне да Бога?

Аднойчы, гэта будзе для цябе ўжо занадта позна! занадта маладызанадта малады
занадта занадта 
       бестурботны       бестурботны

             занадта              занадта 
  самаўпэўнены  самаўпэўнены занадта шчаслівызанадта шчаслівы занадта занятызанадта заняты   занадта   занадта 

заклапочанызаклапочаны

занадта старызанадта стары занадта позназанадта позна

     Таму: 

Пагадзіцеся  
          з Богам! 
                      Біблія, 2 Карынцянаў 5:20
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Уразлівыя заўвагі  
                  пра Біблію
„Я падрабязна вывучаў Святое Пісанне 40 гадоў, 
і сёння вера мая мацней, чым яна была 40 гадоў 
таму. Усе абяцанні надзейныя і праўдзівыя“.

Гадсан Тэйлар (Hudson Taylor) (1832-1905), місіянер у Кітаі

„Я чытаў Святое Пісанне сыстэматычна і 
разважліва, і я думаю, што гэтая старажытная 
кніга … мае ў сабе болей велічы і прыгажосці, чым 
хоць якія іншыя кнігі, у якім бы веку і на якой бы 
мове яны не былі напісаныя“.

Сэр Уільям Джонс (Sir William Jones) (1746-1794),  
адзін з найвялікшых людзей, адораных моваю (28 моваў)  
і эксперт па Усходу

„У параўнанні з Бібліяй, якія бедныя, якія 
нікчэмныя словы нашых філосафаў з усімі іхнімі 
супярэчнасцямі. Ці магчыма гэта, каб кніга, якая 
такая простая і адначасова такая складаная, 
складалася толькі з чалавечых слоў?“.

Жан Жак Русо (Jean Jacques Rousseau) (1712-1778), філосаф

„Біблія ёсць і ўнікальным гістарычным дакументам, 
і надзейнай гістарычнай першакрыніцай. Яна вядзе 
да тысячы археалагічных знаходак, і стварыла 
багатую літаратуру па старажытным культурам. 
Біблія заўсёды паказвала, што гэта праўда 
паўсюль, дзе яе можна праверыць“.

Дэйв Балсінгер (Dave Balsinger) і Чарльз Е. Сэлер  
(Charles E. Seller), амерыканскія археолагі

„У Бібліі вы зможаце знайсці шмат вялікай праўды, 
якая перасягае наш чалавечы розум і паказвае якая 
бязглуздая і абмежаваная наша разважнасць.
Тым ня менш, у галоўных і фундаментальных 
выказваннях, Біблія не такая цяжкая для разумення“.

Чарлз Сперджэн (Charles H. Spurgeon) (1834-1892),  
прапаведнік адраджэння

„Біблія ёсць адзіным інфармацыйным дакументам 
ад Бога, які мы маем у друкаваным выглядзе на 
чалавечай мове. Вось чаму Біблія ўнікальная і 
абсалютна надзейная ў суме сваіх выказванняў.
Ні навука, ні філасофія, ці ідэалогія не здольныя 
выпраўляць Біблію. Якраз наадварот, Біблія 
здольная ачысціць нашу сыстэму думання“.

Прафесар доктар Вернер Гіт (Werner Gitt), былы галава 
дэпартамэнту інфармацыйных тэхналогіяў у фізыка-тэхнічным 
інстытуце ў Браўншвейгу (Braunschweig)

Біблію лёгка вінаваціць у недакладнасці,  
         але цалкам іншая справа даказаць гэта.
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      Пераклад з 
першапачатковага тэксту 
Пераклад Бібліі – гэта цяжкая праца.

І габрэйскі тэкст Старога Запавету і грэцкі тэкст 
Новага Запавету напісаны толькі прапіснымі літарамі, 
якія стаяць вельмі шчыльна адна да адной, без 
кропак ці косак. Таму лінгвістам цяжка распазнаць 
дзе пачынаецца новы сказ.

Апрача таго ў габрэйскім тэксце няма галосных 
літараў, як а, е, і, о, у, а толькі зычныя, як б, к, т і гэтак 
далей.

Галосныя трэба дадаваць самастойна. Верш з кнігі 
Роду 1:1 выглядаў бы для нас так:

С П Ч Т К С Т В Р Ў Б Г Н Б З М Л
Ці здолеў бы ты распазнаць з гэтага наступны сказ: 
„Спачатку стварыў Бог неба і зямлю“? Таму мы вельмі 
ўдзячныя навукоўцам, якія знаходзілі, даследвалі і 
перакладалі гэтыя старажытныя рукапісы. 

Кароль Джэймс таксама зрабіў важны ўнёсак 
прыблізна 400 гадоў таму, калі ён пераклаў Біблію 
на ангельскую мову. Ад таго часу шмат лінгвістаў 

працягнулі гэтую працу, каб перакласці Біблію 
больш дакладна і гарантаваць, што яна 
застаецца зразумелай.

Iснуе вялікая 
колькасць перакладаў 
Бібліі. Практычна яны 
адрозніваюцца ў пытанні, 
як дакладна прадстаўлены 
першапачатковы тэкст. На жаль, некаторыя 
сучасныя пераклады Бібліі настолькі адхіляюцца ад 
першапачатковага тэксту, што некаторыя словы могуць 
губляць сваю сур’ёзнасць. Напрыклад, калі „грэх“ 
перакладаецца, як „памылка“.

Калі ты хочаш быць упэўненым, што папраўдзе чытаеш 
тое, што Бог напісаў у Бібліі, мы раім табе ўзяць 
пераклад Бібліі, які блізкі да першапачатковага тэксту.

Цяпер Біблія, ці часткі Бібліі даступныя на болей, 
чым 2900 мовах. Амаль 97% насельніцтва зямлі мае 
магчымасць чытаць часткі Слова Бога.

Тым ня менш, усё яшчэ ёсць перакладчыкі, якія 
самаахвярна перакладаюць Біблію на мовы ў самых 
аддаленых краях зямлі.

Біблія стала самай вядомай і самай распаўсюджанай кнігай у 
сусветнай лiтаратуры. Колькасць перакладаў (часам частковых) на 
іншыя мовы хутка вырасла за апошнія два стагоддзі.

Да 1800 году  былі зроблены пераклады на 75 
моваў.

Да 1900 году  было 567 перакладаў.
Да 1953 году  было 1167.
Да 1978 году  гэтая колькасць узрасла да 1600.
Да 2017 году  Біблія (ці часткі яе) перакладзены 

амаль на 3000 моваў!
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Кнігу для ўсіх людзей 
> пісалі 40 чалавек
> перакладалі сотні
> друкавалі тысячы
> чыталі мільёны. 

Ні адна іншая кніга ніколі не распаўсюджвалася 
ў столькіх мовах і культурах, як Біблія. Гэта 
самая чытаная кніга ў свеце.

На наступных трох старонках можна прачытаць 
верш з Бібліі, з Евангелля паводле Яна 3:16 на 
розных мовах.

               Бо так палюбіў Бог свет,  
што Сына Свайго Адзінароднага даў,  
       каб кожны, хто верыць у Яго,  
   не памёр, але меў жыццё вечнае.

Гэты верш, які таксама называюць „сэрцам 
Бібліі“, падсумоўвае добрую навіну для 
чалавецтва ад Бога:

> Бог цябе любіць так моцна, што Ён 
аддаў Свайго Сына за цябе.

> Праз веру ў Яго ты будзеш збавёны.

Бенгальская  Індыя

Англійская  Англія

Вугорская  Вугоршчына

Бірманская  М’янма

Іўрыт  Ізраіль

Турэцкая  Турцыя
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Японская  Японія

Польская  Польша

Партугальская  Партугалія

Руская  Расія

Тэлугу  Індыя

Амхарская  Этыёпія

Нямецкая  Нямеччына

Арабская  Эгіпет і Сярэдні/Блізкі Ўсход

Грэцкая  Грэцыя

            

Кітайская  Кітай
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Ты можаш чытаць  
      Біблію па-рознаму:

Ц
ІК

А
В

А Найменшая надрукаваная Біблія
                                                          > поўная Біблія
Найменшая надрукаваная Біблія, якая нам вядома, 
трохі болей за манету 2 эўра. Гэтая Біблія 
даўжынёй 2,8 см, шырынёй 3,4 см, 
таўшчынёй 1 см і мае 1514 старонак. 
З дапамогаю павелічальнага шкла 
можна ўсё вельмі добра прачытаць.

Найменшы Стары Запавет наагул 
               > на лічбавым мікрачыпе
У 2008 годзе ізраільскія навукоўцы з Тэхналагічнага 
інстытуту ў Хайфе здолелі напісаць Стары Запавет на палове 
квадратнага міліметра. Больш, чым 300 тысяч слоў Старога 
Запавету на габрэйскай мове былі захаваныя на сіліконавым 
чыпе памерам з драбок цукру. Такі міні носьбіт дадзеных 
мог быць створаны толькі з дапамогай нанатэхналогій. Каб 
чытаць гэты тэкст, дадзеныя мусяць быць канвертаваныя, і 
пасля павялічаныя ў 10 тысячаў разоў.

А ці можна яшчэ меней?
                            > ДНК – гэта матэрыал для сховішча будучыні
Бог, Стваральнік, пасадзіў надзвычайны матэрыял для 
сховішча інфармацыі ў кожную клетку нашага цела. Яго 
ёмістасць захавання далёка перасягае ўсё, што нам вядома 
дагэтуль. Гэта жылка ДНК, якая мае дыямэтар дзьве мільённыя 
долі мілімэтра. Унутры яе знаходзіцца незлічоная колькасць 
інфармацыі пра генетычны матэрыял кожнага чалавека.

Калі б мы былі апантаныя рыхтавннем ДНК матэрыялу 
памерам з драбок цукру з адпаведнымі здольнасцямі запісу 
і чытання, мы маглі бы „захаваць“ на ім амаль адзін мільярд 
поўных Бібліяў. Навукоўцы мяркуюць, што гіганцкае ДНК 
сховішча будзе даступна праз некалькі гадоў.

Ты можаш чытаць яе,  
як твор старажытнай літаратуры,  
каб задаволіць сваю цікавасць.

Ты можаш чытаць яе,  
як гістарычную кнігу, каб атрымаць 
інфармацыю пра мінулае.

Ты можаш чытаць яе,  
проста разважаючы, каб аналізаваць і 
крытычна разглядаць яе выказванні.

Але ты таксама можаш чытаць Біблію  
ў веры, як паведамленне табе ад Бога 
сёння, наўпрост.

 Калі ты чытаеш Біблію, як паведамленне ад 
Бога, любоў Бога, якую ты можаш бачыць у 
Ісусе Хрысце, можа мовіць сэрцу твайму. Тады 
сумленне тваё таксама будзе асвятлёнае 
Богам дакладна, як Ісус праліваў святло 
Сваімі дзеямі і словамі.
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Але якая радасць! Госпад Ісус не застаўся ў 
смерці. Ён падняўся з грабніцы. Ён жыве, і Ён 
цяпер на нябёсах. Ён бачыць нас і спачувае нам. 
Ён ведае цябе і хоча дараваць усю тваю віну, 
калі ты шкадуеш за свае грахі і прызнаеш іх 
Яму, як жанчына, згаданая раней.

„Так“, тады Ён скажа табе, „Я магу табе 
дараваць твае грахі, бо за іх Я панёс пакаранне 
на крыжы“.

Ісус – наш лепшы сябра
Дзеці цягнуліся да Яго. З ахвотаю Ён 
браў на рукі немаўлятаў.

Ён быў магутны да ўсяго! Бура 
лупцавала хвалямі па лодцы, у 
якой Ён сядзеў, якая была ў вялікай 
небяспецы. Дык Ён упікнуў вецер і 
мора стала спакойнае.

Ён ацаляў хворых і спагадваў усім людзям – як 
бедным, так і багатым.

Ён бачыў у іхніх сэрцах грэх – крыніцу ўсіх 
няшчасцяў. Адна жанчына з сумнеўнай 
рэпутацыяй не забаялася Яго. Плачучы з-за 
сваёй уласнай згубнасці, яна падыйшла да Яго і 
Ён дараваў ёй усе яе грахі.

Аднойчы Яго паланілі! Ён быў такі добры і чысты, 
што Ён не пасаваў іхнім умовам грэшнасці. Таму 
яны вырашылі, што лепей ад Яго пазбавіцца.

Ён быў прыбіты цвікамі да крыжа на смерць.

Але яны не разумелі, што Ён ведаў пра гэта 
загадзя! Ён, Сын Бога, прыйшоў з нябёсаў, каб 
памерці. Ён усіх нас жадаў уратаваць ад смерці, 
вечнай смерці.

І тады пачнецца новая гісторыя – гісторыя 
твайго новага, змененага жыцця, бо яно будзе 
цалкам іншае адносна таго, што было дагэтуль. 
Ён стане тваім лепшым сябрам. Ты будзеш 
здольны з Ім усё абгаворваць (кажуць маліцца). 
І ты захочаш сам чытаць Біблію, каб лепей Яго 
спазнаць.

Біблія стане для цябе кнігай патаемнай любові. 
Бадай кожны дзень ты захочаш нешта чытаць 
пра Ісуса Хрыста.

  Ён проста  
    хоча стаць 
тваім лепшым  
     сябрам!
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Вялікае ачышчэнне
Як жудасна выглядала сцяна спальні маладога 
чалавека!

Яна была абвешана бязвартаснымі здымкамі і 
постэрамі. Аднойчы яго дзядзя, мастак, завітаў да 
яго. Ён быў засмучаны гэтым смеццем, але нічога не 
сказаў.

Праз колькі дзён пляменнік атрымаў асабліва 
прыемную і каштоўную карціну ад свайго дзядзі. 
Гэты твор мастацтва заняў шаноўнае месца на сцяне 
ў спальным пакоі, нейкія здымкі былі прыбраныя, каб 
вызваліць яму месца.

З таго часу нібыта іншая, чыстая атмасфэра 
запанавала ў гэтым пакоі і постэры адзін за адным 
зніклі. Яны проста больш не пасавалі.

Калі ты пачынаеш чытаць Біблію, цалкам магчыма, 
што тое ці тое знікне з тваёй сцяны, з тваёй кніжнай, 
ці CD паліцы. Магчыма нейкія дадзеныя, гульні, ці 
спасылкі на тваём кампутары, ці смартфоне будуць 
выдаленыя. Хто ведае, можа нешта з цёмных кутоў 
твайго сэрца таксама знікне.

Бо хто ў Хрысце – новае стварэнне;  
старое мінула, вось, усё сталася новае…  
Або якая супольнасць святла з цемраю?

Біблія, 2 Карынцянаў 5:17, 6:14

Самы цікавы зборнік  
            апавяданняў у свеце
„Матуля, не спыняйся, чытай і чытай! Гэтая 
гісторыя захапляе, калі ласка, чытай да канца!“ 
Сапраўды гэтая гісторыя рэальна захапляе:

Язэп, якога ненавідзелі браты, быў 
кінуты ў студню, пазней выцягнуты 
і прададзены, як раб, у Егіпет, дзе 
ён быў кінуты ў вязніцу, хаця быў 
цалкам невінаваты. Аднак, ён 
стаў прэм’ер-міністрам Егіпту, які 
ўратаваў сваю сям’ю і ўсю краіну 
падчас голаду.

У Бібліі шмат сапраўдных захапляльных 
гісторый, як гэтая, якія выклікаюць думкі і між 
тым кранаюць сэрца.

Проста падумай пра трох сяброў 
Даніэля, якія не хацелі кланяцца 
перад царскім ідалам і за гэта 
былі кінутыя ў рапаленую 
печ. Аднак яны выйшлі з яе 
непашкоджанымі.

        Біблія – захапляльная кніга,  
                              нават для маладых!

Бі
бл

ія
, К

ні
га

 Р
од

у 
37

-5
0

Бі
бл

ія
, Д

ан
іэ

ля
 3



50 5151

Гэты псальм накіраваны кожнай асобе.  
Ці ёсць хоць што лепшае за здольнасць сказаць: 
„Госпад – Пастыр мой“?

Пад час патрэбы, нават перад абліччам смерці, 
ён дае сапраўднае суцяшэнне: „Бо калі буду ісці i 
лагчынаю ценю смерці … Ты са мною“.

І не дазваляй, каб яна патрапіла ў твой дом! Унікай 
усяго таго, што не адпавядае думкам Бога. Бог хоча 
захаваць нас ад грэшнага ўплыву і згубных шляхоў, 
і Ён так зробіць, калі мы чытаем Біблію. Слова Бога 
чыстае і правільнае, жывое і вечнае. Яно выяўляе 
шлях да сапраўднага шчасця і шчырага міру.

Ты калі-небудзь  
          еў беладонну?
                                   (Atropa belladonna)

Атрута расліны беладонны пагражае жыццю. „Але я 
хачу паспрабаваць яе, бо я ўпэўнены, што яна мне не 
пашкодзіць, як шкодзіць іншым“.

Калі так нехта кажа, дык будзе нармальна засумнявацца 
ў яго здаровым розуме. Аднак, ці не дзейнічаем мы 
часам падобна? Мы ўсё глыбей і глыбей занураемся ў 
свет сродкаў масавай інфармацыі, дзе прынцыпы Бога да 
сужэнства і сям’і перавернутыя дагары нагамі. Мы чытаем 
раманы, у якіх апісваюць акультныя практыкі, дзе інтрыгі і 
хлусня на парадку дня. Мы хочам паспрабаваць гэта, каб 
пераканацца, што мы вышэй таго, што шкодзіць ім.

Біблія кажа, што мы мусім „заткнуць“ свае вушы і 
„заплюшчыць вочы“, каб мы не чулі i не бачылі ліхоцця (Ісаі 
33:15). Таму вось табе добрая парада:

   >>> Не еж ніякую беладонну!

Паходня для ног маіх – слова Тваё і 
святло сцежкі маёй. Біблія, Псальм 119(118):105

  Псальм 23(22)
>> Добра вядомы тэкст з Бібліі <<

Госпад – Пастыр мой, і нічога мне не 
бракуе.
На пашах зялёных Ён мяне ўладкаваў, 
па-над воды супачыну прывёў Ён мяне.
Падмацаваў душу маю, вывеў мяне на 
шлях справядлівасці дзеля імя Свайго.
Бо калі буду ісці i лагчынаю ценю 
смерці, не забаюся ліха, бо Ты са мною. 
Жазло Тваё і кій Твой – толькі яны мяне 
суцяшаюць. 
Ты накрыў перада мною стол насуперак 
тым, што ўціскаюць мяне; намасціў 
алейкам галаву маю, і келіх мой поўны 
з вярхом.
Спагаднасць і міласэрнасць будуць 
крочыць за мною следам, і пасялюся я ў 
доме Госпада на доўгія дні.

              ПСАЛЬМ ДАВІДАЎ
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Найлепшы доказ
Была на рынку прадавачка садавiны, седзячы за 
сваім прылаўкам. Калі пакупнікоў не было, яна 
выкарыстоўвала кожны момант, каб чытаць сваю 
Біблію, вельмі каштоўную для яе кнігу. 
– Што за кнігу вы чытаеце? – сталы пакупнік 
запытаў.
– Сваю Біблію, Слова Бога.
– Ну, а як вы ведаеце, што гэта Слова Бога? Хто вам 
сказаў?
– Сам Бог.
– Няўжо Сам Бог мовіць вам? – запытаў чалавек 
насмешліва.
Жанчына на імгненне разгубілася, бо яна не 
ведала як даказаць што Біблія ёсць Словам Бога. 
Але адразу яна паказала на прамяністае сонца і 
сазала свайму пакупніку:
– Ці можаце вы даказаць, што гэта сонца?
– Даказаць вам? – ён адказаў. – Гэта нескладана. 
Лепшым доказам ёсць тое, што яно дае мне 
святло і цяпло.
– Таксама і гэта! – адказала жанчына. – Гэта 
найлепшы доказ, што гэтая кніга ёсць Словам 
Бога – яна дае мне святло і грэе знутры.

Печаная Біблія
Яна Гуса можна назваць і рэфарматарам і багемскім мучанікам. 
Праз яго жывое сведчанне адкрываліся вочы тысячам людзей 
на працу выкуплення, завершаную праз Ісуса Хрыста.

Але такое публічнае абвешчанне дабравесця нядоўга 
працягвалася ў гэтай краіне. Ян Гус быў спалены жывым, 
кроў іншых хрысціянаў лілася патокамі, і распачаўся 
вышук Бібліяў, каб іх знішчыць.

Госпадзе, Божа мой, на Цябе спадзяюся;  
уратуй мяне ад усіх тых, што чыняць мне пераследы,  
і вызвалі мяне. Біблія, Псальм 7:2

Падчас гэтага адна жанчына, чыёй 
найвялікшай каштоўнасцю было Слова 
Бога, стаяла перад сваёй печчу, каб 
пячы хлеб. Раптам яна пачула, людзі 
Інквізіцыі апанавалі вёску і робяць 
арэсты кожнага, у каго яны знаходзяць 
Біблію.

Яна хутка ўзяла сваю Біблію абгарнула яе вялікім 
камяком цеста і засунула ў печ і іншыя боханы 
таксама.

Неўзабаве яе дом быў абшуканы таксма. Усё было 
ператрэсена, ад сутарэння да падстрэшша, але 
марна.

Пасля таго, як пераследнікі пакінулі дом, хлеб быў 
спечаны і выцягнуты з печы. І вось глядзіце: Біблія 
настолькі мала пацярпела, як тры мужчыны Сэдрак, 
Місак і Абдэнаг, якія былі кінутыя ў распаленую 
печ. Біблія кажа нам, як Бог выцягнуў іх з печы 
непашкоджанымі.           Біблія, Даніэля 3
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Яблычак
– Біблія не для мяне, – сказаў Пётра свайму 
сябруку, – бо тут так шмат напісана таго, 
што я не разумею.

Ян падумаў трохі. Ён добра ведаў, што 
Пётра проста хацеў адгаварыцца. Толькі 
ўчора ён нешта скраў у суседа на двары. 
Таму Ян адказаў:

– Ёсць у Бібліі адно, што ты дакладна 
можаш зразумець.

– Ну, што?

– Ты ня мусіш красці!

Гэта было, як страла, якая прабіла сэрца 
Пётры. Ён падумаў пра ўчорашні дзень і 
моўчкі сышоў.

Той, у каго крывадушнае сэрца, – 
                     не знойдзе дабра;  
    а хто хітруе ў размове –  
          трапіць у бяду.     Біблія, Выслоўі 17:20

Выкінутая Біблія
Па дарозе да дому на прыканцы тыдня некалькі 
жаўнераў падарожнічалі разам і весела сябе 
паводзілі, жартуючы і дражнячы адзін аднаго.
Адзін навабранец сядзеў у куточку купэ цягніка, 
чытаючы кішэнную Біблію. Раптам іншы жаўнер 
падскочыў, кажучы: „Давайце пацешымся з яго“. 
Сказаўшы гэта, ён выхапіў Біблію з рук маладзёна і 
кінуў яе ў вакно.
У адно імгненне Біблія аказалася на рэйках. Ці 
ўскочыў разьюшана навабранец? Не, ён узгадаў 
словы Ісуса Хрыста: „Я ціхі ды пакорлівы сэрцам“ 
(Мацвея 11:29). Ён быў сумны, але заставаўся 
спакойны.

Праз колькі тыдняў гэты навабранец атрымаў 
пакунак з сваёй Бібліяй, у якім быў укладзены 
цікавы ліст. Працаўнік чыгункі, які працаваў на 
рэйках, знайшоў гэтую Біблію. Калі ён адкрыў яе 
і стаў чытаць, Бог мовіў сэрцу яго. Ад таго часу ён 
быў у вялікім страху з-за вінаватага сумлення, але 
чытаючы Біблію ён знайшоў дараванне сваіх грахоў 
праз веру ў працу выкуплення Госпада Ісуса. Тады 
навабранец зразумеў, чаму яму трэба было быць 
без Бібліі колькі тыдняў. Бог мае дзіўныя шляхі, каб 
дасягнуць сэрцы людзей, а д’ябал зноў пацярпеў 
паразу.

        Вы задумалі для мяне благое, а Бог  
 перамяніў яго на дабро. Біблія, Кніга Роду 50:20
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Шмат дзесяцігоддзяў таму быў аўкцыён хатніх 
рэчаў у невялікім горадзе, сярод якіх была 
вялікая даўняя Біблія, але яна не выклікала 
ніякай цікавасці. Нарэшце адзін гандляр зрабіў 
прапанову і змог узяць яе да дому за капейкі.

Гэты практычны гандляр 
хацеў выкарыстаць 
старонкі для абгорткі 
тавараў, якія ён прадае, 

але ён не думаў, якую вялікую вартасць маюць 
старонкі гэтай кнігі. Бог сказаў: „[Слова Маё] не 
вяртаецца да Мяне пустым“ (Ісаі 55:11).

У гэтым горадзе жыў таксама чалавек, які 
няспынна мучыўся думкаю, што вінны ў смерці 
чалавека.  Слова „забойца“ няспынна стаяла 
перад яго вачыма ў палымяных літарах. 
Аднойчы ён паслаў свайго сына ў гэтую краму 
нешта купіць. Сын вярнуўся з тым, што прасіў 
яго бацька, абгорнутым у старонку з гэтай 
даўняй Бібліі. Раптам зьявіўся верш з Ліста да 
Гэбраяў 9:22 перад вачыма гэтага чалавека: 
„Без праліцця крыві няма даравання“.

Разадраная Біблія
Ад пачатку гэтыя словы былі яму незразумелыя, 
хаця ён шукаў даравання і хацеў любым коштам 
ведаць пра гэта болей. Ён зноў паслаў свайго 
хлопчыка да гандляра, які пачаў адрываць 
старонкі з Першага ліста Яна. Калі гэты чалавек, 
які мучыўся сваёю віною, прачытаў гэтую 
старонку, увесь цяжар адразу зваліўся з яго душы, 
бо ён прачытаў: „Кроў Ісуса Хрыста, Сына Яго, 
ачышчае нас ад усякага граху“ і „Калі вызнаём 
нашы грахі, дык Ён – верны і справядлівы, каб 
дараваць нам грахі ды ачысціць нас ад усякае 
несправядлівасці“ (1 Яна 1:7 + 9).

Гэтыя словы блішчэлі, як святло ў яго цёмнай 
душы. Ён адчуў, што кроў Госпада Ісуса Хрыста, 
якую Ён праліў на крыжы, здольная змыць яго 
грахі. Гэтак кожны, хто прызнае сваю віну Богу, 
можа знайсці мір для свайго сэрца і сумлення.

Слова Бога стала асвячэннем дабром 
мільёнам людзей. Часцяком гэта быў проста 
адзін верш ці старонка з Бібліі. „Бо жывое 
Слова Божае і дзейснае, і … пранікае“ 
(Гэбраяў 4:12). Вось так Бог „патрос“ шмат 
каменных і нават спустошаных сэрцаў.

Нават разадраная Біблія можа вывесці 
людзей на шлях да сапраўднага шчасця … 
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Божае Слова – гэта праўда
Божае Слова ёсць праўдаю, якая прасякае асобу 
ў сумленні, адкрывае ёй яе памылкі і робіць яе 
неспакойнай і трывожнай. З-за гэтага многія 
людзі баяцца Бібліі і таму некаторыя спрабуюць 
пазбавіцца ад яе.

Божае Слова існуе вечна
Але Бог сочыць за Сваім уласным Словам і яно 
ніколі не памрэ.

Складзіце ўсе кнігі, 
якія супраць Бібліі 
адну на адну, і вы 
атрымаеце стос 
вышэй за піраміду 
Гізы. І пакладзіце каля 
гэтага стоса Біблію. 
Біблія не шкодзіцца. 
Яна перамагае і 
перажывае ўсiх, хто 
да яе варожы.

    Але слова Госпада 
           трывае вечна. 
                                                           Біблія, 1 Пётры 1:25

Навечна, Госпадзе, слова Тваё  
     ўсталявана на небе. 
                                                                        Біблія, Псальм 119(118):89

       Аснова слоў Тваіх –  
  праўда, і вечныя  
              ўсе прысуды  
          справядлівасці Тваёй. 
                                                    Біблія, Псальм 119(118):160
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Біблія – гэта як …
ХлебХлеб

Гэта хлеб, які з неба сыходзіць,  
каб, калі хто з вас есці будзе,  
не памёр.   Яна 6:50

АгоньАгонь
Ці ж Мае словы не ёсць, як 
агонь, – кажа Госпад.    Ярэміі 23:29

СвятлоСвятло
Паходня для ног маіх – слова Тваё 
і святло сцежкі маёй. 
                                         Псальм 119(118):105

МалакоМалако
Як нованароджаныя дзеткі за -
прагніце духоўнага і непадробленага 
малака, каб ад яго вы ўзраслі да 
збаўлення.    1 Пётры 2:2

МёдМёд
… саладзейшыя за мёд і 
струмяністыя соты.   Псальм 19(18):11

ЗолатаЗолата
Яны (суды Госпада) больш жаданыя за 
золата і мноства каштоўных камянёў. 
                                            Псальм 19(18):11

СрэбраСрэбра
Словы Госпада – словы чыстыя, срэбра, 
што выпрабавана агнём, ад зямлі 
ачышчанае, сямікратна ачышчанае. 
                                Псальм 12(11):7

ЛюстраЛюстра
Слова Божае … судзіць думкі і намеры сэрца. 
І няма тварэння, схаванага ад Яго, усё вачам 
Яго аголена і адкрыта.   Гебраяў 4:12 і 13

Молат Молат 
Ці ж Мае словы … быццам молат, 
што разбівае скалу?    Ярэміі 23:29

МечМеч
…з мечам Духа, якім ёсць Слова Божае. 
                               Эфэсцаў 6:17 і Гебраяў 4:12

СемяСемя
Незнішчальнага (семя) праз слова 
Бога жывога, якое трывае на векі.     
                                                                  1 Пётры 1:23

Мёд
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Як чытаць Біблію
Чытай Біблію так, каб наўпрост увайсці ў кантакт 
з Богам. Ты можаш пачынаць, напрыклад, з 
дабравесця паводле Лукі ў Новым Запавеце, з 
расповеду пра жыццё Ісуса Хрыста.

Больш за тое, Новы Запавет ёсць ключом, каб 
зразумець Стары Запавет.

Калі ты хочаш чытаць Біблію 
з радасцю і карысцю, табе 
дапамогуць наступныя шэсць 
пунктаў:

1. Вылучы час
> Пастанаві сабе кожны дзень вылучаць добрую чвэрць 

гадзіны спакойнага часу, каб сустрэцца з Богам.
За дзень і ноч праходзяць 96 чвэрцгадзінных інтэрвалаў. Надай адзін 
з іх Богу. Ён хоча пагутарыць з табою.

2. Табе патрэбна цішыня
> Чытай Біблію ў ціхім месцы

Так, ты можаш чытаць Біблію анлайн, ці загрузіць яе ў бясплатную 
кампутарную праграму. Але чытаючы Біблію ў кніжным фармаце, ты 
будзеш менш губляць увагі і будзеш здольны лепей засяроджвацца.

3. Маліся Богу
> Прасі Бога дапамагчы табе зразумець тое, што ты прачытаў.

Ніхто не можа растлумачыць Біблію лепей, чым Той, хто яе напісаў.

> Прасі Бога: „Што Ты хочаш мне сказаць? Як мне ўжыць гэта 
практычна?“
Ён адзін бачыць тваё сэрца і ведае твае цяжкасці і акалічнасці.

> Дзякуй Богу за Яго каштоўнае Слова.
Чытанне Бібліі дае асвячэнне дабром і вялікую карысць. Глядзі Псальм 119(118):162

4. Разважай
> Думай пра тое, што ты прачытаў.

Мала карысці, калі ты толькі спехам прачытаў Біблію. Глядзі Псальм 119(118):15, 27, 48

> Падкрэслівай важныя цытаты і запісвай паралельныя ўрыўкі.
Тады ты зможаш лёгка знайсці іх пазней і лепей іх запомніць.

5. Вучы напамяць
> Вучы напамяць вершы, якія сталі для цябе важнымі.

Ты зможаш узгадаць іх у любы час, і так яны будуць дапамагаць табе ў розных 
сітуацыях жыцця. Глядзі Псальм 119(118):11, Калосцаў 3:16

6. Ужывай практычна
> Рабі тое, што Бог табе мовіць і паказвае ў Бібліі.

Паслухмянасць Богу робіць цябе шчаслівым і паглыбляе твае 
адносіны з Ім. Глядзі Якуба 1:22

Шчасныя тыя, што слухаюць слова 
Божае ды захоўваюць яго.  Біблія, Лукі 11:28
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Трэба прымаць рашэнне!
Ты атрымаў вялікую колькасць прапановаў і шмат 
інфармаціі пра ліст табе ад Бога – Біблію. Лепей табе 
даць Яму адказ на іх зараз. Не адцягвай прыняцце 
гэтага рашэння! Цяпер ты мусіш усведамляць, як 
важна слухаць Бога. Можа іншай нагоды ты не 
атрымаеш.

Бог хоча з’явіцца табе ў дабразычлівасці і любазычлі-
васці, а не як суддзя. Ён кліча цябе павярнуць свой 
шлях да Яго. Але калі ты працягнеш быць абыякавым 
і адхіліш пасланне Бога – твой шлях прывядзе цябе да 
вечнага аддзялення ад Яго, а гэта пекла.

Але Бог робіць табе цудоўную прапанову праз 
Свайго Сына, Ісуса Хрыста.

Праз малітву да Бога нескладанымі і шчырымі 
словамі ты можаш быць вызвалены ад усіх тваіх 
грахоў. Ён з радасцю табе іх даруе, калі ты іх Яму 
распавядзеш. Скажы Яму, што ты жыў без Яго і 
зграшыў супраць Яго. Калі ты зробіш гэта шчыра, 
ты зможаш пэўна паверыць, што Ісус Хрыстос 
таксама заплаціў спагнанне за твой грэх, калі Ён 
пайшоў на смерць на крыжы.

Калі ты прымеш гэтую вялікую прапанову вераю, 
для цябе адкрыецца шлях на нябёсы – месца 
вечнага і шчаслівага сяброўства з Богам. Тады 
жыццё тваё будзе мець мэту і сэнс.

Бог мае вялікую цікавасць да цябе. Таму Ён 
мовіць табе праз Свой ліст – Біблію. Ён хоча, каб 
ты быў уратаваны і атрымаў сапраўдны мір. Ён 
сапраўды шчыра любіць цябе і клапоціцца пра 
цябе.

Чытай, калі ласка, Біблію без агаворак і з 
адкрытым сэрцам. Адкажы Богу! Дзякуй Яму ў 
малітве за тое, што Яго добрае Слова прыйшло 
да цябе, і за тое, што ты яго прыняў.

         Такая будзе радасць на небе 
     дзеля аднаго грэшніка,  
             што навяртаецца.         Біблія, Лукі 15:7
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Такая б была радасць табе, калі б ты змог 
сказаць Богу:

Дык выявіў я Табе правіну маю і не затаіў 
несправядлівасці сваёй. Я сказаў: „Вызнаю 
супраць сябе вінаватасць маю перад 
Госпадам“. І Ты адпусціў бязбожнасць 
граху майго.        Біблія, Псальм 32:5

Тады вечна дзейныя абяцанні Бога будуць 
для цябе таксама:

     Я даю ім жыццё вечнае,  
             і не прападуць вечна,  
і ніхто не вырве іх з Маёй рукі.  
                                                   Біблія, Яна 10:28

І вось, Я з вамі ва ўсе  
    дні аж да сканчэння веку. 
                                                        Біблія, Мацвея 28:20

Тут ты знойздеш 
„Ліст для цябе“  

і шмат іншай літаратуры  
на шмат якіх мовах свету:
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