Најважнија
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на свету
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Тата,
тата?

Јоване,
Јелена!
Шта вам је?

Тако је! Најважнију
причу из најважније,
Божије књиге,
Библије.

Прича из
Библије?
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Да ли се сећаш?
Обећао си да ћеш
нам испричати
најважнију причу!

То није само
обична прича.
Она говори о
Али, како
Божјем
можемо
да
плану
знамо
да
је
за људски
Библија
род.
Божја
књига?

9/30/21 2:48 PM

Бог је, Јоване, употребио 40 људи
да напише Библију у периоду од 1500
година. Она се састоји од 66 књига
које се савршено уклапају, творећи
Зар
једну јединствену причу. Само Бог
Бог
је могао да направи
пише
једну такву књигу.

књиге?

Како Бог
изгледа?
Какав је?

Бог се брине о нама и помаже нам
кад Га замолимо за помоћ. Он је свет и
без мане. Не можете да Га видите, али Он
види и зна све. Исто тако, Он може све. И
сами ћете то увидети кад вам тата
исприча ову причу.
Пре много времена, Бог је
створио свет и све на њему.
Затим је створио један врт и
дао му име Еденски врт или
Еден. А онда је тај врт уредио
за једно посебно створење.

Хеј, па то
смо ми!
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Постанак — Адам и
Ева
Библијски цитат: Постанак 1, 2

И рече Бог: „Начинимо човека себи сличним.” И створи Господ Бог човека од
праха земаљског и удахну у њега дах животни. И тако је човек постао живо биће.

„Створио га је од земљаног праха?” „Да,
Јоване, Бог може све!”

И затим рече Бог: „Није добро за човека да буде сам. Начинићу некога ко
ће му бити помоћник.” Тада је Бог успавао Адама и док је овај био у дубоком
сну, Бог је од једног његовог ребра направио жену.

Жена се звала Ева и постала је Адамова
сапутница.

У средини врта Бог је посадио Дрво живота и Дрво распознавања добра и зла.
Но, Он је истовремено упозорио Адама следећим речима: „Можеш слободно да једеш
плодове са свег дрвећа у врту осим плодове са Дрвета распознавања добра и зла.
Ако будеш јео плодове са овог дрвета, сигурно ћеш умрети.”

Адам и Ева су живели у врту и били
срећни. Били су блиски са Богом и уживали у
Његовом присуству.
Све док једног дана...
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Адам и Ева чине грех
Библијски цитат: Постанак 3

Ђаво је био Божји непријатељ и није желео да Адам и
Ева живе срећно са Богом и буду Му послушни.

Тако је једном дошао Еви, прерушен у змију и упитао је: „Је ли Бог стварно рекао да не смете
да једете плодове у врту?”
Ева му је на то одговорила: „Не, забрањено нам је да једемо само плодове са дрвета које је у
средишту врта. Бог је рекао да не смемо да једемо и дотичемо те плодове, да не бисмо умрли.”
„Не, нећете да умрете!” просиктала је змија.
„Постаћете исти као Бог.”
Тако је жена била преварена. Кришом је бацала поглед на плодове са тог дрвета који су
изгледали сочно и свеже и помишљала како би је они могли учинити мудром! Она је...

„НЕ! Немој јести то, Ева!”
„Исправан савет, Јоване. Али, она је ипак
појела тај плод, а потом је исто учинио и Адам.”
Одједном су се обоје уплашили и сакрили од Бога
који је долазио у врт. Тиме што су изабрали да
не послушају оно што им је Бог рекао, они
су сагрешили. Због тога их је Он истерао из
Еденског врта.
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Истерао их је
из врта? Зар је
Бог престао да
их воли?
Ја не бих
послушала
ђавола!

Да ли су икада
поново видели
Бога?

Чекајте! Полако! Бог
их је још увек волео. Али
Бог мрзи грех. Грех нас
одваја од Бога.
Али зашто

је онда Бог
поставио то
дрво тамо?

MIS Serbian.indd 8

9/30/21 2:48 PM

Бог је волео
Адама и Еву.
Желео је да сами
изаберу да Га
воле и да Му
буду послушни.
Али, они су
одлучили да буду
непослушни Богу,
не слутећи како
је страшно бити
одвојен од Њега.

И због тога
што су њих двоје
изабрали да
сагреше, сви људи
који су дошли после
њих, рођени су као
грешници, одвојени
од Бога.

То значи да
ми не можемо да
будемо заједно са
Богом због њих.
То није поштено!
Не само због њих, Јоване.
Сви ми грешимо чинећи
погрешне ствари. Али, Бог је
имао предиван план да нас
поново помири са собом.
Према том плану, требало
је да једна савршена особа
умре за наше грехе.
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Када је коначно све
било спремно, Бог је
похитао да оствари
свој план. Почело је
са једном бебом.
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Исус је рођен

Библијски цитат: Матеј 1, Лука 2

Бог је жени по имену Марија подарио дете у виду
сопственог Сина. Изабрао је Јосифа да помогне Марији
у одгајању детета. Због тога што је дете било Божји Син,
било је потпуно без греха.

Анђео Божји се показао Јосифу у сну рекавши му: „Твоја жена Марија ће родити сина, а ти му дај
име Исус, јер ће он спасти свој народ греха његовог”. („Исус” значи Господ спасава.)

Јосиф и Марија су морали да иду у градић Витлејем баш
када је дете требало да дође на свет.
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И док су боравили тамо, Марија је родила своје прво дете, дечака.

Бог је послао анђеле да неким људима јаве вест о рођењу свога Сина. И они су похрлили да виде овај запањујући догађај: Божји Син рођен као беба!
„Исус је растао на исти начин као и ви, децо.”
„Тата, да ли је он ишао у школу, да ли се играо?”
„Јесте, Јоване. А био је и послушан својим родитељима и
свом правом Оцу, Богу. Он никада није згрешио!”
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Исус као учитељ

Библијски цитат: Лука 2, Матеј 22, Јован 3

Као дванаестогодишњак, Исус се затекао у
Јерусалиму и нашао са учитељима.
Састао се са њима у храму и расправљао о веома озбиљним и дубоким темама. Сви који су га
слушали били су задивљени његовом бистрином и мудрошћу. Исус је одрастао у стаситог и племенитог младића. Био је вољен од Бога и од
свих који су га познавали.

Кад је навршио тридесет година, почео је да
проповеда и да научава. Учио је друге да се Бог брине
о томе шта људи мисле и раде. Често је говорио:

„Морате да волите Господа, Бога свога, свим својим срцем, својом душом и свим својим умом. Ово
је прва и највећа заповест. А друга заповест је једнако важна: Воли свог ближњег као самога
себе.”

Исус је говорио о Божјем предивном плану који је
поново требало да нас врати Њему.
Он је говорио: „Бог је тако волео свет да је дао свог јединог Сина, тако да

ниједан од оних који верују у Њега не пропадне, него да има 		вечни живот.”

„Ја верујем у Исуса, тата!”
„Одлично, Јелена!”
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Исус исцелитељ
Библијски цитат. Матеј 4,9

Исус је такође помагао људима да виде какав је Бог. Он им је
показивао да их Бог воли. Чинио је
то и тако што је оздрављао људе од
сваке болести и слабости.

Убрзо су болесници почели да долазе к њему да би били
оздрављени. Исус их је све оздрављао, без обзира на то од
које су болести боловали, или били парализовани и опседнути
ђаволом.

Једном је један уважени човек
дошао к њему моливши га:

„Моја кћер је управо умрла”, рекао је, „али ти можеш да
је оживиш, само ако дођеш и положиш своју руку на њу.”
Исус је отишао тамо, узео девојчицу
за руку и она је одмах оживела!
„Ооо! Исус је стварно
оздрављао људе, тата?”
„Да, Јоване. Он то
исто чини и данас.
Ништа није претешко
за њега!”
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Исус чини чуда
Библијски цитат: Матеј 14, Јован 6

„Исус је чинио и друге дивне и задивљујуће ствари.
Смиривао је олује и ходао по води!”
„То мора да је било узбудљиво!”
„Јесте, Јоване. Једном је више од 5000 људи следило
Исуса на једно удаљено место. Исусови ученици су хтели
да пошаљу народ да набави храну, јер је већ почело да се
смркава.”

Исус им је тада рекао: „То није неопходно, и ви их можете нахранити.”
Тада се огласио Андрија: „Овде је само један дечак са пет хлебова и две рибе! Али, како то
може да помогне оволиком народу?”
Исус је узео хлебове, захвалио Богу и поделио их народу. Исто је учинио и са рибама. И сав је
народ јео док се није наситио!
„А сада покупите остатке, тако да ништа не про-падне”, рекао је Исус својим ученицима.
Пошто су се људи најели, ученици су скупили дванаест корпи претекле хране, а на почетку је
било само пет хлебова!

„То значи да је остало више хране него што су је имали на
почетку!”
„У праву си, Јелена. Исус је говорио народу да Бог може да
испуни све њихове потребе. Он исто жели да учини и за
нас, само ако га замолимо.”
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Исус и деца

Библијски цитат: Матеј 19, Марко 10

„Исус је показао људима да Бог воли децу. Он их је
оздрављао, допуштао да му помогну (као онај дечак са
храном), чак их подизао из мртвих!”

Нека деца су долазила Исусу са жељом да Он положи своје руке на њих и благослови их. Међутим,
Исусови ученици су им бранили да му приђу, под изговором да досађују Исусу.
Али, кад је Исус видео шта се догађа, рекао је:
„Пустите децу да дођу к мени. Немојте да их заустав-љате, јер они који немају веру попут њихове, неће
ући у Краљевство Божје.” Тада је узео децу у своје наручје и благосиљао их.
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„И ја желим да ме Исус благослови!”
„То је сасвим могуће, Јоване. Исус је и данас исти, и исто
толико воли децу.”
„Али, нису сви волели Њега. Било је верских вођа који
су били љути због онога што је Исус говорио и чинио.
Били су веома љубоморни због тога што га је народ толико
волео. И зато су одлучили да га се реше.”
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Исус је ухваћен и осуђен
Библијски цитат: Лука 22, Јован 19

„Једне ноћи док се Исус молио у врту, религиозне
вође послале су мноштво људи са тољагама и мачевима
да га ухапсе.”

Његови ученици су тада повикали: „Господе, хоћемо ли да се боримо? Имамо мачеве!” Један од
ученика је мачем ударио неког из гомиле и одсекао му десно ухо.
Али Исус је повикао: „Не одупирите се више”. И онда је дотакао рану повређеног човека и	
		
оздравио га.

„Зар је Исус оздрављао и своје непријатеље?”
„Да, Јелена. Он воли свакога!”
Потом је гомила зграбила Исуса и ухапсила га.

MIS Serbian.indd 20

9/30/21 2:48 PM

Одвели су га код Пилата који је управљао градом и извели га пред суд. Војници су га тукли, стављали му трнову
круну на главу и подсмевали му се. Тада је Пилат проговорио народу:
„Ево, предаћу га у ваше руке, али знајте да ја на њему не налазим никакве кривице.”
Народ је викао: „Разапни га!”
И тада је Пилат издао наређење да Исус буде ра-запет.

„Али, он није учинио ништа лоше! То није фер!”
„У праву си, Јоване. Али не заборави, Бог је имао план.”
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Исус умире на крсту
Библијски цитат: Лука 23

„Исуса су приковали за крст.”

Исус је рекао: „Оче, опрости овим људима, јер не знају шта раде.”
Два разбојника су била разапета истовремено када и он. Један од њих му се ругао: „Ти си
значи тај дични Месија!” („Месија” је друго име за Сина Божјег) „Што не докажеш да си стварно
то што тврдиш и не спасеш и себе и нас?!”
Но, онај други разбојник се успротивио: „Зар се не бојиш Бога чак ни сад кад умиреш? Ми
смо заслужили да умремо због својих недела, док овај човек није учинио никакво зло”. А онда је
рекао: „Исусе, сети ме се кад дођеш у своје Краљевство”.
Исус му је на то узвратио: „Буди сигуран да ћеш још данас бити са мном у рају.”

„Да буде са Исусом након смрти?”
„Управо то, Јелена!”
„Убрзо након тога, Исус је завапио Богу и умро.”
„Значи ли то да је Исус она права особа из Божјег
плана?”
„Тако је, Јоване. Бог је послао свог савршеног Сина
Исуса. И Он је умро да би платио казну за наше грехе.”
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Исус је ūоново жив
Библијски цитат: Матеј 28, Лука 24

Исусови пријатељи су сахранили његово тело.
Рано ујутро, првог дана у недељи, две жене су отишле на
гроб.

Изненада се земља јако затресла, јер је анђео Божји сишао с неба и склонио камен са Исусовог
гроба.
Онда се анђео обратио женама и рекао: „Не бојте се! Знам да тражите Исуса који је био разапет.
Он није овде! Он је подигнут из мртвих, баш као што је најављивао да ће се догодити. А сад брзо идите
и јавите то његовим ученицима.”

„Ово је најбољи део!”
„Да, Јоване! Након што је Исус платио цену за наше
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грехе, Бог га је подигао из мртвих. А управо то је био Божји
план од самог почетка.”
Касније, док су ученици расправљали о овом догађају,
сам се Исус појавио међу њима рекавши им: „Мир с вама.”
Сви су се страшно уплашили, мислећи да виде духа!
„Зашто се бојите?” питао је Исус. Погледајте моје руке и
моја стопала. Можете да видите да сам то стварно ја. Ево,
дотакните ме и уверите се да нисам никакав дух!”
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Где је Исус данас?
Библијски цитат: Јован 16, Дела aпостолска 1

„Исус је остао неколико недеља са својим ученицима.”
„Мора да су били срећни због тога?”
„Добро, али где је Исус сада?”
„То је добро питање, Јелена.”

Исус је рекао: „За вас је најбоље да ја одем, јер ако не одем, Дух Свети неће доћи. Ако пак
одем, Он ће доћи, јер ћу га ја послати вама.”

Када је Исус изговорио ове речи, узнео се у небо на
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очиглед својих ученика и нестао у облацима. Два анђела
која су се тамо нашла, рекла су им: „Исус је отишао на небо. Исто онако као
што сте га видели да одлази, Он ће се једнога дана вратити!”

Једног дана Исус ће се вратити по сву Божју децу. А то
су сви они који верују да је Исус умро за њих и да им је због
тога опроштено. Онда ћемо сви заувек бити са Њим и ништа
нас више неће одвојити од Божје љубави!
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И ја желим да
постанем Божје
дете и да будем
са Њим.

То је фантастично, Јоване! То је најважнија
одлука коју си донео! Библија нам говори о томе
да нас наш грех одваја од Бога. Али, она исто
тако каже: „Ако својим устима признаш да је Исус
Господ и у свом срцу верујеш да га је Бог подигао
из мртвих, бићеш спасен. Јер те искрена вера
срца измирује са Богом,
а исповедање уста
Сад сам сигуран!
чини спасеним.”
Ја стварно верујем
Римљанима 10:9—10
у Исуса!

Хајде да то сад кажемо Богу, Јоване.
Он увек слуша. Он чује наше молитве и
одговара на њих. Изговори ову молитву
заједно са мном:
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Драги Боже, ја знам да сам грешник. Доносио
сам погрешне одлуке и чинио лоше ствари.
Жао ми је због тога и молим Те да ми
опростиш. Знам да је твој
Син Исус умро због мојих
греха и верујем да си га
Ти подигао из мртвих.
Желим да Исус буде мој
Господ. Хвала Ти што
ме волиш и што си ме
учинио својим дететом.
Молим Те да ме испуниш
својим Светим Духом да
бих могао да Ти будем
послушан. Амин.
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Сад сам Божје
дете, зар не?

Сигурно да јеси!
А сада, да би Бога што боље
упознао, треба да разговараш
Своју љубав
са Њим у молитви. Такође, да
према Богу
би што више сазнао о Њему
показиваћеш
добро би било да читаш
А коме да тиме што ћеш
Његову књигу, Библију. Бог говорим о говорити друти говори кроз Библију и Исусу, тата? гима о Исусу и
упућује те у важне ствари
откривати им
које жели
Божју љубав и
да урадиш.
силу.

Исус је онима који су га следили
рекао: „Идите и учините и друге људе мојим
ученицима... Поучите их да послушају све
заповести које сам вам дао. И будите сигурни
у једно: Ја сам увек са вама.” Матеј 28:19-20
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Исус нам је послао Светог Духа
након што је отишао на небо. Он ће вас
водити, поучавати и давати вам снагу
да и другима испричате ову причу.

Ја желим
да испричам
ово својим
друговима

Мени се догодило
нешто најлепше
на свету! То може
да се догоди и
теби. И ти можеш
да донесеш исту
одлуку и да
поверујеш!
Обрати се Богу
и Он ће те чути.
Он те воли.
Опростиће ти
све и учинити те
својим дететом.
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Погледај Божију књигу.
Крени у највећу авантуру
свог живота!
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