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Те
молиме,
тато.

Еј, Тони, Софи,
што се случува?.

Се сеќавам.
Најважната случка
од најважната книга;
Библијата, Божјата
книга.

Приказна
од
Библијата?
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Ни вети дека
ќе ни ја раскажеш
најважната
приказна, се
сеќаваш?

Не само
приказна. Тоа
е историјата
на целата
Од каде
Библија знаеме
дека
Божјиот
Библијата
план за
е Божја
човештвото.
книга?
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Бог одбрал 40 разни луѓе, Тони. Тие
ја напишале Библијата во период
од 1.500 години. Таа се состои од
Бог не
66 книги и сите тие совршено се
пишува
согласуваат и вклопуваат. Само Бог
книги,
може да направи таква книга.
нели?
А каков
е Бог?

Бог се грижи за нас и ни одговара, кога
од него бараме помош. Тој е свет и чист.
Ти не можеш да го видиш, но тој сѐ гледа и
сѐ знае. А тој може и сѐ да направи. Тато ќе
ви ја раскаже приказната, па ќе видите.
Многу одамна, Бог го
создал светот и сѐ што е
во него. Тогаш Бог создал
градина наречена Еден.
Тој ја подготвил за своето
посебно создание.

Тоа сме
ние!
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Создавањето –
Адам и Ева
Библиски tексt: 1. Книга Мојсеева 1,2

И рече Бог: „Да создадеме човек
според наше подобие, како што сме ние“.
И Господ Бог го создаде телото на човекот
од земниот прав и му даде животворен
дух. И човекот, Адам, стана жива душа.
„Од прав“?
„Да, Тони, Бог може да направи сѐ.“
Тогаш рече Бог: „Не е добро за човекот
да биде сам. Ќе му направам помошник,
како него.“ Затоа Господ Бог му прати на
човекот тврд сон; па кога заспа, зеде едно
од ребрата на Адам и од него ја направи
жената.
Бог ја довел жената, Ева, кај Адам, и таа му
станала жена.
Сред градината Бог го постави дрвото
на животот и дрвото на познавањето на
доброто и злото. Но Господ Бог на Адам
му го даде следното предупредување:
„Можеш слободно да јадеш од секој плод
во градината, освен од плодот на дрвото
на познавањето на доброто и злото. Ако
каснеш од неговиот плод, сигурно ќе
умреш.“
Адам и Ева живееле во градината и биле многу
среќни. Тие биле блиски со Бог и уживале да се со
него. Но еден ден...
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Адам и Ева згрешија
Библиски tексt: 1. Книга Мојсеева 3

Сатаната, Божјиот непријател, се преправил како
змија. Тој не сакал Адам и Ева да се со Бог и да му
бидат послушни.
Тој ја праша Ева: „Вистина ли е дека Бог
рекол оти не смеете да јадете од сите плодови во
градината?“
Таа му одговори: „Ние не смееме да јадеме
само од дрвото кое е сред градината. Бог ни рече
дека не смееме да јадеме од него, па дури ни да го
допреме, инаку ќе умреме.“
„Нема да умрете“ - прошишти змијата. „Ќе
станете исти како Бог.“
Жената се поколеба. Плодот изгледаше
многу свеж и вкусен. А и ќе ја направи мудра!
И така, таа...
„Не! Немој да каснеш, Ева!“
„Добар совет, Тони. Но таа каснала, а тоа
го направил и Адам.“
Одеднаш ги опфатил страв. Се скриле од
Бог кога тој дошол да се шета во градината.
Тие згрешиле со тоа што одбрале да му бидат
непослушни на Бог. Затоа тој ги избркал од
Еденската градина.
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Ги избркал?
Зарем Бог повеќе
не ги сакал?

Јас немаше
да го послушам
сатаната!

Дали повторно
го виделе Бог?

Е, полека! Бог сѐ уште
ги сакал. Но Тој го мрази
гревот. Гревот нѐ одвојува
од Бог.
А зошто тогаш
Бог го поставил
таму дрвото?
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Бог ги љубел
Адам и Ева. Тој
сакал тие да имаат
избор, самите да
одберат дали ќе го
љубат и слушаат.
Но тие одбрале да
му се непослушни
на Бог. Тие не
знаеле колку
ќе биде ужасно
одвојувањето
од Бог.

И бидејќи
одбрале да згрешат,
секој кој се роди
по нив, е роден
како грешник,
одвоен од Бог.

Сакаш да кажеш
дека не можеме да
бидеме заедно со
Бог поради нив?
Тоа не е чесно!
Не само поради нив, Тони.
Сите ние грешиме кога
правиме лоши работи.
Но не грижи се. Бог имал
прекрасен план за да нѐ
врати кај него. Единственото
што му требало било една
совршена личност.
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Кога сѐ било
подготвено, Бог го
пуштил својот план во
дејство. Сѐ започнало
со едно бебе!
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Исус е роден
Библиски tексt: Маtеј 1; Лука 2

Бог ѝ го дал на Марија својот син како бебе. Тој го
одбрал Јосиф да ѝ помогне на Марија во грижата за него.
Бидејќи детето било Син Божји, тоа се родило без грев.
Ангел Господов му се јави насон на Јосиф и му
рече: „Марија ќе роди син, и ти ќе му го дадеш името
Исус, оти тој ќе го спаси својот народ од неговите
гревови.“ („Исус“ значи „Господ спасува.“)
Уште пред да се роди детето, Јосиф и Марија требало
да отидат во Витлеем.
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Додека беа таму, Марија го роди своето прво
дете, син.
Бог испратил ангели за да им кажат на луѓето за
раѓањето на неговиот син. Тие дошле да го видат овој
прекрасен настан: Синот Божји, роден како бебе!
„Исус пораснал како дете, исто како вас.“
„Дали одел на училиште, тато? Дали си играл?“
„Да, Тони. Тој им бил послушен на родителите, а му
бил исто така послушен и на својот вистински татко,
Бог. Тој никогаш не згрешил!“
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Исус учителот

Библиски tексt: Лука 2, Маtеј 22, Јован 3

Кога имал 12 години, Исус бил во Ерусалим, со
учителите.
Тој беше во храмот и разговараше за
сериозни прашања со нив. И сите што го
слушаа беа восхитени од неговото разбирање и
одговори.
Исус напредуваше во мудроста и во растењето
и во благонаклоноста пред Бог и пред луѓето.
Кога имал 30 години, Исус почнал да поучува и
да проповеда. Тој поучувал дека на Бог му е грижа
за тоа што луѓето го мислат и го прават. Тој рекол:
„Мора да го љубиш Господ, твојот Бог, со
сето свое срце, со сета своја душа и со сиот свој
разум; ова е првата и најголемата заповед. А
втората е еднакво важна: ‘Љуби го ближниот
како самиот себе.’“
Исус поучувал за Божјиот прекрасен план, со кој
Бог ќе нѐ врати кај него. Тој рекол: „Бог толку го
засака светот, што го даде својот единствен син, та
секој што ќе поверува во него да не загине, туку да
има вечен живот.“
„Тато, јас верувам во Исус!“
„Тоа е прекрасно, Софи!“
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Исус
исцелителот
Библиски tексt: Маtеј 4, 9

Исус, исто така, им помагал на
луѓето да сознаат каков е Бог. Еден
од начините на кои го правел тоа
било исцелувањето на сите видови
болести.
Многу болни доаѓаа да
бидат исцелени. И каква и да
беше нивната болест и болка,
ако беа опседнати од демони,
ако беа епилептичари, или
парализирани - Исус ги исцели
сите.
Еднаш, еден управник паднал
на колена пред Исус.
„Мојата ќерка штотуку
умре“- рече тој. „Но
ти можеш пак да
ја оживееш, само
ако дојдеш и ги
положиш своите
раце врз неа.“ Исус
отиде, го фати
девојчето за рака и
тоа стана!
„Леле! Зарем Исус
навистина исцелувал
луѓе, тато?“
„Да, Тони. За него
ништо не е претешко!“
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Исус чудотворецот
Библиски tексt: Маtеј 14, Јован 6

„Исус направил и други чудесни нешта. Тој смирувал
бури и одел по вода!“
„Тоа мора да било возбудливо!“
„Да, Тони. Другпат, толпа од повеќе од 5.000 луѓе
го следела Исус до едно далечно место. Неговите
ученици сакале да ги испратат гладните луѓе сами да
си купат јадење, бидејќи било доцна.“
Исус им одговори: „Нема потреба да одат, дајте
им вие да јадат.“ Андреј Му рече: „Тука има едно
момче со пет јачменови лебови и две риби, ама што
е тоа за толку народ?“
Исус ги зеде лебовите, му благодари на Бог и им
ги раздаде на луѓето. Потоа го направи истото со
рибите. И сите јадеа додека не се наситија!
„А сега соберете ги остатоците“ - им рече Исус на
учениците, „за да не пропадне ништо.“
Почнаа со пет јачменови лебови, а наполнија
дванаесет кошници од парчињата што луѓето не ги
изедоа!
„Имало повеќе остаток отколку што имало на
почетокот храна?“
„Точно, Софи. Исус сакал да ги научи
дека Бог може да ги исполни сите нивни
потреби. Тој ќе го направи и за нас
истото, ако го замолиме.“
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Исус и децата
Библиски tексt: Маtеј 19, Марко 10

„Исус им докажал на луѓето дека Бог ги сака децата.
Тој ги исцелувал, им дозволил да му помагаат (како
момчето со храната), па дури и ги воскреснувал од
мртвите!“
И доведоа дечиња кај Исус за да ги стави врз нив
рацете и да се помоли, но учениците им велеа да не
му додеваат.
Кога Исус виде што се случува, рече: „Оставете ги
децата и не бранете им да дојдат кај мене.
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Секој што нема вера како нивната, никогаш нема да
влезе во Божјото царство.“ Тогаш ги зеде децата во
своите раце, ги стави рацете врз нивните глави и ги
благослови.
„И јас сакам да бидам благословен од Исус!“
„Можеш да бидеш, Тони. Исус е и денес истиот и исто
толку ги сака децата како и тогаш.“
„Но, за жал, Исус не го сакале сите. Тоа што го правел
и поучувал ги налутило религиозните водачи. Тие биле
љубоморни дека луѓето го сакаат толку многу. Затоа
испланирале да се ослободат од него.“
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Фаќањето и судењето
на Исус
Библиски tексt: Лука 22, Јован 19

„Една ноќ, додека Исус разговарал со своите
пријатели, религиозните водачи испратиле по него
толпа со стапови и мечеви.“
Учениците повикаа: „Господи, треба ли да се
бориме? Имаме мечеви!“ Еден од нив замавна и му
го отсече десното уво на еден од слугите. Но Исус
рече: „Не противставувајте се.“
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Тогаш го допре местото каде што беше отсечено
увото на човекот и го исцели.
„Исус исцелил еден од своите непријатели?“
„Да, Софи, Тој сите ги сака.“
Тие го фатиле Исус и го уапсиле. Го одвеле кај
управникот на областа, Пилат, и го извеле пред суд.
Војниците го тепале Исуса, му ставиле трње на главата
и го исмевале. Тогаш Пилат им рекол на луѓето:
„Сега ќе го изведам пред вас, но сакам да ви е
јасно дека во него не наоѓам никаква вина.“
„Убиј го“ - викаа тие. „Распни го!“ Тогаш Пилат
им го предаде Исуса за да го распнат.
„Ама тој не направил ништо лошо! Тоа не е чесно!“
„Така е, Тони. Но запомни, Бог имал свој план.“
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Исус умре на крстот
Библиски tексt: Лука 23

„Тие го заковале Исус на крст“
Исус рече: „Татко, прости им на овие луѓе, оти
тие не знаат што прават.“
Двајца други, обајцата разбојници, беа распнати
заедно со него. Еден од разбојниците што висеше
покрај него, му се подбиваше: „Значи, ти си
месијата, нели?“ (Месија е другото име за Божјиот Син.)
„Докажи го тоа и спаси се себеси, па и нас, ако
веќе можеш да го направиш тоа!“
Но другиот разбојник се побуни: „Зарем и пред
смртта не се плашиш од Бог? Ние заслужуваме
да умреме за нашите зли дела, но овој човек не
направил ништо лошо.“ Тогаш тој рече: „Исусе,
сети се на мене кога ќе дојдеш во твоето царство.“
Исус му одговори: „Те уверувам, уште денес ќе
бидеш со мене во рајот.“
„Значи, откако умрел, тој отишол да биде заедно со
Исус?“
„Точно така, Софи!“
„Малку подоцна, Исус викнал кон својот татко, Бог,
и умрел.“
„Сигурен ли си дека Исус е вистинскиот човек за
Божјиот план?“
„Да, Тони. Бог го испратил својот совршен син, Исус.
И тој умрел за да ја преземе
казната за нашите гревови.“
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Исус е жив

Библиски tексt: Маtеј 28, Лука 24

Пријателите на Исус го ставиле неговото тело в гроб.
Рано, првиот ден од седмицата, две жени отишле на
гробот.
Одеднаш се случи голем земјотрес, бидејќи ангел
Господов слезе од небото и го тргна каменот од
влезот на гробот.
„Не плашете се“- рече тој. „Знам дека го барате
Исус, кој беше распнат. Тој не е овде! Тој воскресна
од мртвите, како што рече дека ќе се случи. Отидете
брзо и кажете им на неговите ученици.“
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“Е ова е најубавиот дел.“
„Така е Тони! Откако платил за нашите гревови, Бог
Го воскреснал Исуса од мртвите. Таков бил Божјиот план
уште од почетокот.“
Подоцна, додека учениците разговарале за тоа,
самиот Исус се појави меѓу нив. Тој им рече: „Мир
вам.“ Но целата група беше страшно преплашена,
мислејќи дека гледаат дух!
„Зошто сте уплашени?“- ги праша Тој. „Погледнете
ги моиве раце. Погледнете ги моиве стапала. Можете
да видите дека тоа сум навистина јас. Допрете ме и
видете дека јас не сум дух!“
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Каде е Исус денес?
Библиски tексt: Јован 16, Дела 1

„Исус останал заедно со учениците повеќе седмици.“
„Тие сигурно биле среќни!“
„Да, но каде е Исус денес?“
„Многу добро прашање, Софи.“
Исус рекол: „За вас е подобро ако јас си заминам,
бидејќи ако не го направам тоа, Светиот Дух нема да
дојде. Ако јас заминам, тој ќе дојде, бидејќи јас ќе ви
го пратам.“
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Откако Исус го завршил разговорот со учениците, тие
виделе како Тој се подига на небото и како го снемува во
облак. Два ангела им рекле: „Исус се вознесе на небото.
А еден ден, како што го видовте дека си оди, така и ќе
се врати!“
Еден ден Исус ќе се врати пак за сите Божји деца. Тоа
се сите оние што веруваат дека Исус умрел за нив и на
кои им е простено. Со него ќе бидеме засекогаш. И веќе
никогаш ништо нема да нѐ одвои од Божјата љубов!
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Сакам да станам
Божјо дете, за да
можам да бидам
со него.

Тоа е прекрасно, Тони! Ова е најважното решение
што треба да го донесеш кога и да било! Библијата
ни кажува дека нашиот грев нѐ одвојува од Бог.
Таа вели: „Ако со твојата уста исповедаш дека
Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека
Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен.
Зашто со срцето се верува за праведност, а со устата
се
исповедува за спасение.“
Јас можам да
го кажам тоа!
Јас навистина
верувам во Исус!

Римјаните 9:9-10

Тогаш, ајде да му го кажеме тоа на Бог.
Тој секогаш нѐ слуша, Тони. Тој ги слуша
нашите молитви и одговара на нив. Кажи
ја оваа молитва заедно со мене:
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„Господи, знам дека сум грешен. Јас одбирав
погрешни нешта и правев лоши работи. Жал ми
е за тоа. Те молам да ми простиш. Јас знам дека
твојот син, Исус, умре за
моите гревови и верувам
дека ти го воскресна од
мртвите. Сакам Исус да биде
мој Господ. Ти благодарам
што ме сакаш и што ќе ме
направиш твое дете. Сега,
те молам, исполни ме со
твојот Свет Дух, за да ја
имам силата што ми треба
за да ти бидам послушен.
Амин.“
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Сега сум Божјо дете,
зарем не!

Се разбира!
А за подобро да го запознаеш
Бог, треба да се потрудиш
редовно да разговараш со него
Да го љубиш Бог,
во молитва и да читаш за
да им кажуваш
него во неговата книга,
на луѓето за Исус
Кои
се
Библијата. Бог ти зборува
и да им ја
преку Библијата и ти кажува тие, тато?
покажеш Божјата
за важните нешта што тој
љубов и моќ.
сака да ги
правиш.

Исус им кажа на своите следбеници. „Одете и
направете ученици... учејќи ги да го чуваат сето она
што ви го заповедав. И еве, јас сум со вас секогаш.“
Матеј 28:19-20
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Откако Исус се вознесе на небото, ни
го испрати Светиот Дух. Тој ќе те води и
ќе те поучува. Ќе ти ја даде Божјата сила
за да им кажеш за него и на другите.

Сакам да
им кажам
на моите
пријатели!

Слушај!
Најдоброто нешто
штотуку се случи!
Може да ти се
случи и тебе!
И ти можеш да
поверуваш и да
донесеш исто
решение како јас!
Моли се и Бог ќе
те чуе. Тој те
љуби. Тој ќе ти
прости и ќе те
направи негово
дете.
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Пoчни дa ja читаш Бoжјaтa
книга- Библијата. Започни го
твојот нов живот!
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