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Драги родители,
Оваа книга на вашите деца им е дадена 

за да научат некои работи за Исус – Кој е Тој 

и што Тој направил. Се надеваме дека ќе ги 

охрабрите вашите деца да ја прочитаат, или, 

уште подобро, вие да им читате од неа.
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Пред многу години во еден далечен град живееше една млада девојка. Таа не беше богата и славна, но тоа не ѝ пречеше. Таа набрзо требаше да се омажи – тоа беше многу возбудливо за неа!
Еден ден таа имаше посетител. Тоа не беше некоја нејзина сосетка или роднина, туку еден ангел – еден особен гласник испратен од Бог.

Младата девојка се исплаши. И ти би се исплашил, ако се сретнеш со ангел!
„Не плаши се“ – ѝ рече ангелот. – „Бог те избра за нешто многу особено“.

За што ли ја избра Бог?
„Ти ќе родиш дете“ – ѝ рече ангелот. – „На детето ќе му го дадеш името Исус. Тој ќе биде Божјиот Син, Тој ќе биде Цар“.
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„Но, како?“ – исплашено праша Марија. 

(Така се викаше оваа девојка). – „Јас сè  уште 

не сум мажена“.

„Тоа не претставува пречка за Бог“ – ѝ 

објасни ангелот. – „Toa ќе се случи на чудесен 

начин. Бог Светиот Дух ќе го зачне детето“.

„Јас сум подготвена да направам сè што е 

по волја на Бог“ – одговори Марија.

Кога ангелот си замина таа размислуваше 

за многу нешта:

... Таа ќе има дете.

... Тоа дете ќе биде Божјиот Син.

... Дете, а Цар!

Б о г 

има само еден 

Син. Тој отсекогаш 

живееше со Бог Таткото. 

Тој беше присутен кога беше 

создаден светот. Во Библијата 

е запишано: „Сè што постои 

беше создадено преку Него“ 

(Јован 1:3).
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По извесно време Марија веќе знаеше дека нејзиното дете требаше да се роди. Тоа беа тешки времиња за патување, но таа мораше да патува.Императорот реши да направи попис на населението. Тоа значи дека тој ги пребројуваше сите луѓе во неговата империја и сите луѓе требаше да се вратат во своите родни места.
Марија и Јосиф патуваа заедно околу сто и дваесет километри од градот Назарет до Витлеем. Тие, веројатно, пешачеа. Можеби Марија беше качена на магаре и јаваше.

Во Витлеем имаше многу народ. Изморените Марија и Јосиф не можеа да најдат место за преноќевање, па затоа беа принудени да се задоволат со едно мало место каде што се чуваа животни.
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Таа ноќ се роди бебето кое беше Цар. 

„Неговото име е Исус“ – тивко велеа Марија и Јосиф 

додека нежно Го повиваа и го ставија во јаслите.

Јосиф знаеше дека ова не е негово дете, но тој 

беше многу среќен што ќе може да се грижи за Него. 

Ангел му кажа на Јосиф дека тоа бебе е Божјиот Син. 

„Наречете го Исус“ – му рече ангелот. – „Тој ќе ги 

избави луѓето од нивните гревови“.

Како Исус ќе ги спасеше луѓето од нивните гревови? 

Јосиф не знаеше како. 
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Никој во преполниот Витлеем не знаеше за ова чудесно дете. Но, Бог повторно испрати Свој гласник, ангел, да им ја каже добрата вест на едни овчари.

Околу ангелот имаше блескава светлина. Исто како Марија, и овчарите се исплашија кога го видоа ангелот.

„Не плашете се“ – им 
рече тој. – „Овде сум 
да ви ја кажам добрата 

вест. Тоа е добра вест за 
вас и за целиот свет. Спасител се роди во Давидовиот град. Тој е Оној Кој Бог го вети и Тој е Цар. Тој е облечен во парчиња од 

облека и е ставен во јасли“.

Божјиот Син дојде во спасувачка мисија; 
Тој ќе ги спасеше луѓето од нивните 

гревови. „Гревови“ се лошите нешта што 
ние ги правиме пред Бог, како, на пример, 
лажењето, себичноста и непослушноста 

кон родителите, или крадењето итн. Грев 
е мислење, кажување и правење нешта на 
начин на кој сакаме ние, а не како што Бог 

сака. Во Библијата е запишано: „И секој одеше 
по својот пат“ (Исаија 53:6).
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Ноќното небо наеднаш се исполни со ангели. Сите тие го славеа Бог за тоа што го испрати Неговиот Син на Земјата.

Кога ангелите се вратија на Небото, овчарите почнаа да си зборуваат меѓу себе.
„Ајде да одиме“ – решија тие. Тие се упатија кон Витлеем и го најдоа единственото бебе кое спиеше во јасли. Тие восхитено го гледаа малото бебе. Тие знаеја дека Тој беше Спасителот и Царот.



„Тој е Цар!”
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На патот кон дома тие ја споделија оваа вест со 

сите луѓе што ги сретнаа:

„Ова бебе е Ветениот од Бог“.

„Тој е Спасителот!“

„Спасител“ 

зна чи н екој  кој 

спасува. Јас и ти треба да 

бидеме спасени од нашиот грев. 

Поради гревот, ние не можеме да 

живееме како што сака Бог. Гревот нè 

одделува од Божјото Царство и не 

дозволува да бидеме пријатели со Бог. 

Сите ние заслужуваме казна за нашите 

гревови и Бог ќе биде сосема праведен, 

ако нè казни. Но, наместо тоа, 

Бог го испрати Неговиот Син 

да дојде и да нè спаси.
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Опасно е да се биде 
бебе Цар – како што 
беше Исус.

На еден друг цар, 
по име Ирод, не му се 
допаѓаше многу таа идеја. Тој се обиде да го 

убие новиот Цар. Но Бог го чуваше Својот Син. Тој го 

испрати Исус „да го спаси човештвото од гревот“ – 

никој друг не можеше да го направи тоа.

Исус израсна во домот на Марија и Јосиф во 

Назарет. Тој беше вистинско момче и беше како 

сите други момчиња. Тој научи да чита и да пишува. 

Јосиф, кој беше дрводелец, веројатно, го научи да 

изработува разни нешта од дрво. 

Тој си играше со браќата и пријателите. Тој знаеше 

како е да се биде среќен, тажен, возбуден, осамен и 

повреден. И Исус некогаш беше на возраст на која си 

ти сега!

Но, Тој беше различен на еден начин. Тој не се 

тепаше со своите браќа. Тој не беше непослушен кон 

родителите. Тој секогаш беше љубезен, несебичен 

и мислеше за другите луѓе. Дури и Неговите мисли 

секогаш беа добри. Тој беше единствената совршена 

личност! Немаше друг како Него!
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Кога Исус стана возрасна личност, Тој ги поучуваше луѓето насекаде за Божјото Царство. Тој им покажа на луѓето каков е Бог. Тој правеше нешта што можеше да ги направи само Бог.
Еден ден, еден човек, кој не можеше да оди, беше пријатно изненаден. Четворица негови пријатели му рекоа: „Ќе те однесеме кај Исус“.

Тие го носеа по улиците. Но, пред куќата во која се наоѓаше Исус имаше голема толпа луѓе и тие не можеа ни да се приближат.
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Но, пријателите на овој човек не се откажаа. Тие го качија пријателот по надворешните скали на куќата и се искачија на покривот. Тие направија дупка во таванот! Тие го спуштија својот пријател пред лицето на Исус. 

Што ќе направи Исус?
Тој го погледна човекот и виде дека тој има два големи проблеми. 
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Исус избра прво да 
го реши поголемиот 
проблем, па затоа рече: 
„Синко, твоите гревови 
се простени“.

Некои од луѓето си 
мислеа: „Што? Само Бог 
може да прости грев“. Тие беа во право, но не знаеја 

дека Исус истовремено беше и Бог и човек.

Потоа Исус го реши и вториот проблем на човекот. 

Тој му рече: „Стани, земи ја твојата постела и оди“. 

Наеднаш тој човек стана и почна да оди! Тој ден Исус 

за тој човек направи две чуда.

„Да ти биде 

простено“ значи дека 

сите погрешни нешта што ги 

имаш направено веќе не претста-

вуваат пречка меѓу тебе и Бог. Тој се 

однесува кон тебе како ти никогаш да 

не си ги направил тие гревови. Во 

Библијата пишува дека Бог рекол 

вака: „Ќе им ги простам беззако-

нијата нивни и за гревовите 

нивни веќе нема да се сеќавам“ 

(Еремија 31:34).  
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Некои луѓе веруваа во Исус и Го следеа. 

Многумина беа воодушевени од чудата што ги 

правеше, но не сакаа Тој да биде Цар во нивните 

срца. Некои од верските водачи Го мразеа Исус 

зашто се нарекуваше Божји Син.  

Еден ден Исус беше уапсен. Неговите 

непријатели го клеветеа, го издејствуваа 

Неговото судење и пресудија дека Исус треба да 

биде погубен. Исус имаше моќ да го избегне тоа, 

но Тој реши да не го прави тоа. Тој знаеше дека 

треба да му биде послушен на Таткото.

Римските војници му се потсмеваа. На главата 

му ставија круна направена од долги и остри 

трње. Тие го облекоа во виолетова облека и 

силно го удираа велејќи: „Поздрав – Цару на 

Евреите“.

Војниците го однесоа Исус на еден рид 

надвор од Ерусалим. Таму Го распнаа на крст. 

Тие го поставија овој натпис над Неговата глава: 

„Исус од Назарет, Цар на Евреите“.

Луѓето го гледаа Исус како виси на крстот. Но 

тие не ги видоа сите негови маки и страдања. 

Напладне се стемни и Бог Го казни Исус за 

нашите гревови. Ова, всушност, е тоа што смртта 

на Исус ја направи најтешка од сите што кога 

било се случиле.
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Кога заврши, Исус 
викна: 

„Завршено е“ – 
и умре.

Ако
Исус не умреше, 

никој немаше да може да добие проштавање за гревовите. Бог мора да го казни секој грев, зашто Тој секогаш е чесен и праведен. Но Бог толку многу те сака што измисли спасувачка мисија и го испрати Неговиот Син да страда и да умре. Исус толку многу те сака што беше подготвен наместо тебе Тој да ја земе казната што ја заслужуваш ти. Исус умре „за да ги избави луѓето од нивните гревови“. Размислете малку за овие зборови од Библијата: „ ...Божјиот Син, Кој ме засака, се предаде Себеси за мене“ (Галатите 2:20).
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Некои од Неговите 

пријатели грижливо го 

положија Неговото тело 

во гроб издлабен во 

карпа. Тие многу веруваа 

дека Тој навистина е Царот. 

Но сега Тој беше мртов.

Властите се уверија дека никој не може да влезе 

во Неговиот гроб. На влезот на гробот беше поставен 

огромен камен. Гробот беше затворен и на влезот 

беа поставени војници да го чуваат гробот. 

Наредниот ден, саботата, беше многу долг и тажен.

Рано во неделата имаше земјотрес. Два ангели се 

спуштија од Небото и го истуркаа каменот пред 

гробот. Исплашените чувари избегаа.

На гробот на Исус дојдоа некои жени. Тие сакаа 

телото на Исус да го помазат со мирисливи масла. 

„Тој не е овде, Тој е жив!“ – им рече еден од ангелите. 

– „Дојдете и видете“. Жените видоа и се уверија, а 

подоцна Петар и Јован отидоа за и самите да се 

уверат во тоа. Исус не беше во гробот. Каде беше Тој?

Исус беше жив и шеташе наоколу.

Марија Магдалена Го сретна во градината во која 

се наоѓаше гробот.
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Исус им се придружи на двајца Негови пријатели 
додека тие одеа по патот.

Исус наеднаш се појави во собата каде што беа 
собрани Неговите ученици. Тие го сретнаа и на 
брегот на езерото и појадуваа со Него.

Во наредните четириесет дена повеќе од 
петстотини луѓе го видоа Исус жив. 

Царот Исус беше жив! Тој никогаш 
повеќе нема да умре!
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Еден ден Исус и 
Неговите следбе-
ници се искачија 
на една планина. 
Додека Исус им 
зборуваше, Него-
вите нозе почнаа 
да се извишуваат 
над земјата. Тој се 

вознесе на Небото. Неговите пријатели го гледаа сè додека еден облак не го сокри од нивните погледи.

Нема 
никој како Исус! 

Во Библијата е запишано: „Под целиот небесен свод има само едно име на кое луѓето може да се повикаат за да се спасат, а тоа е Исус Христос“ (Дела Апостолски 4:12). Тој е Единствениот Кој може да те спаси од гревот и од казната што ја заслужуваш. Ти можеш да добиеш проштавање само преку Исус. Само Тој може да ти помогне да живееш така како што сака Бог. Тој е единствениот пат до Бог и до 
Небото.
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Додека вчудовидени гледаа што се случува дојдоа 

два ангели. „Тој на истиот начин ќе дојде повторно“ – 

им рекоа ангелите.

Господ Исус Христос се врати на Небото.

Можете ли да замислите како беше пречекан Царот 

Исус на Небото? Бог му ја даде најголемата чест. Тој е 

Цар на сè.
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Царот Исус сега е на 

Небото, но еден ден Тој 

ќе се врати. Тој ќе им 

даде вечна казна на 
сите луѓе кои решиле 

да живеат на свој 
начин. Тој ќе ги пречека 

своите пријатели на кои им е простен 

гревот. Тие ќе живеат со нивниот Цар 

во Неговото прекрасно царство кое е вечно. Исус 

Христос може да биде твој Спасител и Цар:

• Дали навистина жалиш за тоа што досега си 

живеел на твој, а не на Божји начин?

• Дали сакаш да бидеш различен?

• Дали веруваш дека Исус ја зеде казната што 

ти ја заслужуваш и умре на крстот?

Ако на овие прашања ти одговори со „да“, тогаш 

ајде сега зборувај со Исус. Можеш да кажеш нешто 

како ова: „Мил Исус Христос, јас досега живеев по 

мое и имам направено многу лоши нешта за кои 

жалам. Те молам прости ми. Ти благодарам што умре 

за мене. Отсега натаму сакам ти да го водиш мојот 

живот. Те молам помогни ми да живеам на начин на 

кој сакаш Ти“.

Ако се молиш вака, или слично, на Царот Исус, во 

Библијата има едно големо ветување за тебе: „Секој 
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што ќе Му се обрати на Господ, ќе биде спасен“ 
(Римјаните 10:13).

Кога Исус Христос ќе ти го прости гревот, почнува еден целосно нов начин на живеење!

• Никогаш нема да бидеш сам. Господ Исус 
ветува: „ ... Никогаш нема да те напуштам, 
ниту да те оставам“ (Евреите 13:5). Твојот 
Цар секогаш е со тебе. Ти можеш да зборуваш 
со Него за сè и во секое време. Со текот на 
времето ти сè повеќе ќе го запознаваш.

• Исус, твојот Цар, ќе ти помогне да живееш 
како што сака Тој, дури и тогаш кога тоа 
изгледа дека е многу тешко. Во Библијата е 
запишано: „Сè можам преку Христос, Кој ми 
дава сила“ (Филипјаните 4:13).

• Кога повторно ќе направиш грев, кажи 
му на Исус: „Тој е верен и праведен да ни 
ги прости гревовите и да нè исчисти од 
секаква неправда“ (1 Јован 1:9).

• Ти учиш повеќе за Бог и за начинот како 
треба да живееш додека ја читаш Библијата. 
Библијата е Божјата Книга, па затоа е многу 
важно да ја читаш, да ѝ веруваш и да се 
придржуваш кон неа.

На наредната страница има една специјална 
понуда што ќе ти помогне да ги разбереш работите 
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што Бог ги кажува во Библијата. Пополни ги празните 

места со твоето име и адреса. Ако го исечеш ливчето 

и го испратиш на дадената адреса, ти ќе станеш 

дел од Клубот „Детско катче“. Ова е бесплатно! Ти 

одговараш на дадените прашања и секогаш кога 

ќе ги испратиш ќе ја добиеш наредната лекција од 

курсот. Ова е интересен начин да научиш многу 

работи од Библијата. 



Нема да добиваш само  
лекции, туку додека го 
работиш дописниот курс ќе 
добиеш и други подароци! 
Зачленувањето е лесно! Само 
придружи се на клубот „Детско 
катче“ и по пошта ќе почнеш 
да добиваш интересни лекции 
од кои ќе можеш да научиш 
многу вистини од Божјото 
Слово, Библијата. Вклучи се 
уште денес!
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Да! Сакам да се
вклучам во
„Детско катче“!

Исечи ја и испрати ја оваа страница на адреса:
„Детско катче“, П. Фах 199, 1000 Скопје

Име:

Адреса:

Град: Поштенски број:

Име на родител - старател:

Возраст:

Замисли да добиеш пошта

лично за тебе!



За повеке раскази, 
натпревари и игри 
вклучи се на:

www. cudesnatakniga.com

`

Важно е да 
поминуваш  
време со Бог!
„Чудесната книга - секојдневни 
доживувања со Бог“ ќе ти помогне 
во секојдневното проучување на 
Библијата. Ако сакаш да добиеш 
примерок, пиши ни на адресата: 
 
ДЕТСКО КАТЧЕ
П. фах 199, 1000 Скопје


