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Оваа мала книга е напишана и осмислена специјално за 
деца и ние се надеваме дека тие ќе уживаат во библиските 

раскази и забавните активности.

 Наша желба e, додека ја читаат оваа книга,  децата да 
дознаат повеќе за Бог и што направил Господ Исус за нив.

 Се надеваме дека ќе ги охрабрите вашите деца да ја 
читаат, или, уште подобро, заедно со нив да ја читате книгава.
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Дали знаеш?
Твојот мозок е најневеројатниот компјутер 

што постои. Мозокот е многупати подобар од 

кој било компјутер што бил направен досега. 

Твојот мозок испраќа милијарди 

информации до сите делови од твоето тело. 

Затоа ти си способен да правиш најразлични 

нешта, како, на пример, да мирисаш, да 

трепкаш или брзо да ја тргнеш раката од 

жешка површина. Ти не би можел да живееш 

без твојот мозок. 

Некој го создал твојот мозок. Тој е создаден 

од некој кој е МНОГУ мудар и паметен.

Што мислиш, кој би можел да го 
создаде твојот мозок? Дали некогаш 
си помислил дека го создал Бог? 



Напиши 
што 

претставува Бог 
според тебе.
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Некои 
велат дека 

Бог е во 
ветерот, во 
дрвјата и во 

мене.Мојот вујко 
има бог на 

полицата – во 
вид на мала 

статуа.

Некои 
велат дека 
Бог е како 
„Силата“.

Некои 
велат дека Бог 

свети и блеска. 
Има бела брада 

и е многу 
љубезен.

Каков е 
Бог?

Кој е во 

u‾раво? Како ќе 

дознаеме кој е 

во u‾раво?
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Бог сака сите да знаат каков е Тој за да не мора 
да погодуваме. Тој не ни оставил можност да 
измислуваме наши идеи за тоа каков е Тој. Тој дури 
не ни дал можност да отидеме на Гугл и да 
пребаруваме за тоа каков е Тој! Бог ни открил каков е Тој 
во една посебна книга наречена „Библија“. 

Ти можеш да најдеш Библија во библиотека или книжарница. 
Тоа е најдобрата книга за да ги откриеш сите нешта што Бог 
сака да ги знаеш за Него. 

Бог исползувал околу 40 луѓе за да ги запишат Неговите 
зборови. На пример, Тој исползувал рибар, лекар и 
земјоделец. Тие пишувале во различни периоди и не 
се познавале едни со други. А сепак, целата Библија 
претставува една целина. Сè што е запишано во Библијата 
се Божји зборови и затоа целата таа е вистинита. 

Во оваа мала книга сите зборови кои се извадени од 
Библијата се со  
црвена боја.

Што биле по професија овие 
писатели на Библијата?
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„Отсекогаш и засекогаш Ти си Бог“ Псалм 90:2

Бог постои отсекогаш. Ако можеш да се качиш во 

временска машина и се вратиш илјадници години 

наназад, или да отидеш во иднината, таму пак ќе 

биде Бог. Toj нема почеток и крај. Бог никогаш нема 

да умре.

Нацртај нешто што сè уште 

не постои, но, можеби, ќе 

постои во иднина.Нацртај нешто што твоите 

баба и дедо го немале 

во минатото, а ти сега 

го имаш.
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Ние одиме на училиште за да 
учиме; учењето понекогаш е забавно, 

понекогаш е здодевно. Бог нè учи затоа 
што Тој знае сè за растенијата, за животните и 

за инсектите. Тој знае сè за вселената, па дури 
и за ѕвездите кои сè уште не сме ги откриле. 

Тој знае сè за тебе: како те викаат, кои се твоите 
проблеми и тајни.

„Додека мојот збор сè уште не дошол до јазикот, 
а Ти Господе веќе го знаеш“  Псалм 139:4.
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Во Библијата Бог ни вели дека Тој, и 
само Тој, е вистинскиот Бог. Тој вели: 
„Јас Сум Господ и нема друг“ Исаија 
45:5. Бог е Троедин. Тој е Татко, Син и 
Свет Дух. Тоа не се три различни богови, 
тие се Еден. Ова е тешко за разбирање. 
Никој целосно не може да го сфати тоа, 
но можеме да веруваме затоа што тоа е 
запишано во Библијата.
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Некои нешта ти ги правиш многу добро. Има некои 
нешта што сакаш, но не можеш да ги направиш. Бог 
може да направи сè што ќе посака. Во Библијата 
читаме како Бог прави чудесни нешта.

„За Бог сè е можно“  
Марко 10:27.

Тој за шест дена 
ја создаде целата 

вселена, само 
со збор.

Тој испрати птици со храна кај еден човек кој немаше храна.

Тој спаси цел 

народ од ропство, 

разделувајќи цело 

море за тие да 

поминат по суво.
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Ние можеме да бидеме 
злобни и да негодуваме. 
Можеме да лажеме. Бог 
никогаш не го прави тоа. 
Во Библијата пишува 
дека Бог е свет. 

„Свет, свет, свет е 
Господ Бог Семоќниот“ 
Откровение 4:8. Тоа значи 
дека Бог е совршен. Сè 
што Тој прави е праведно 
и добро. Тој е толку чист 
што ништо лошо не може 
да има во Негова близина. 

Тој не поднесува лаги, 
измами, себичност и 

избувливост. Бог е 
многу поразличен од 

нас; Тој е во целосно 
друга категорија. 
Во Библијата цело 
време читаме за 
тоа дека Бог е свет, па затоа ова е 
многу важно нешто што мора да го 
запаметиме.
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Ти не можеш да го поставиш Бог на полица или во 
црква затоа што Тој е невидлив. „Бог е Дух“ Јован 
4:24, Тој нема тело. Но, и покрај тоа, Тој е вистинска 
личност која слуша и зборува, љуби и мрази, се радува 
или тажи. Тој е некој кој можеш да го запознаеш и 
љубиш. 

Бог е семоќен и е дух, па така Тој е насекаде во 
секое време. 

„Нели ги исполнувам Јас небото и земјата? – 
вели Господ“ Еремија 23:24.

Обои ги местата 
каде што се 

наоѓа Бог.
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„Кој се грижи за мене?“ Можеби си го 
помислил или си го поставил ова 
прашање. Бог премногу се грижи за 
тебе. Можеби се чувствуваш дека си 
никој и ништо кога размислуваш за 

Бог, но, сигурно е дека Бог те љуби. 
„Бог е љубов“ 1 Јован 4:8.

Неговата љубов е најголема и најдобра. Тој 
ги љуби луѓето кои не ја заслужуваат Неговата љубов. 

Тој љуби по цел ден, секој ден! Бог го сака најдоброто за 
тебе – Тој сака ти да го запознаеш и да Му припаѓаш 
засекогаш. Ништо не е подобро од ова. Бог го даде 
најневеројатниот подарок за ти да можеш да му 
припаднеш Нему и да бидеш сигурен во Неговата љубов. 
Продолжи да читаш и ќе откриеш што ти подари Бог 
затоа што те љуби.

Направи список на луѓе кои се грижат за тебе.

Бог – Тој секогаш се грижи 

за мене.
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Поврзи ги 

зборовите со 

животните.

Има секакви видови животни: убави, грди, 
огромни, мали, страшни и привлечни. А има и 

луѓе! Луѓето се различни од животните. Кога Бог 
го создаваше светот, Тој рече: „Да направиме 

човек според Нашиот лик“ Битие 1:26. Бог 
токму тоа и го направи. Па така, на некој 
начин, луѓето се слични на Бог. Ние, исто 
како и Бог, можеме: 

Да уживаме во убавите нешта.

Да бидеме креативни и да решаваме проблеми.

Да се сакаме едни со други.

Да знаеме што е добро, а што е лошо.

Луѓето се специјални за Бог. Од сите нешта што 

Бог ги создаде, само луѓето можат да бидат 

Негови пријатели.

Пингвин Зебра Зајак Куче Риба



Овде залепи 
твоја слика.
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Во светот има милиони и милијарди луѓе, но 
ниеден човек не е како тебе. Бог те создал таков 
каков што си. Колку е тоа посебно!  „Ти си ја создал 
мојата внатрешност и ме оформи во мајчината 
ми утроба. Те прославувам затоа што сум чудесно 
создаден“ Псалм 139:13–14.

Заокружи ги нештата 

кои важат за тебе

Кадрици

Дамки

Кафеави 
очи

Темен тен

Висок

Блед тен

Руса коса

Дупчиња на 

образите

Права коса

Сини очи

Брз тркач

Добар пејач

Зелени очи

Црвена 
коса

Полн со 
идеи

Тивок 

Црни очи

Зборлив

Низок

Полничок

Шегаџија

Не постои иста 

личност како тебе! 

Има само еден како 
ТЕБЕ!
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Но, постојат работи кај тебе што Бог не ги сака – 
лоши нешта како себичност, избувливост, лажење и 
непослушност. Тие нешта не му се угодни на Бог и го 
уништуваат твојот живот и целиот свет. 

Кога Бог ги создаде првите луѓе тие беа совршени. 
Сè додека нешто не тргна наопаку... 

Првиот маж и првата жена, Адам и Ева, живееја во 
совршен свет. Бог им дозволи да уживаат во сè 

што имаше во градината. Тој, исто така, им кажа 
дека има само едно дрво чиј 

плод не смеат да го јадат. 
Ако не Го послушаат, 

ќе умрат.
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Бог има еден ужасен непријател наречен Ѓавол или 
Сатана. Тој сакаше да го уништи Божјиот совршен 
свет и Неговите луѓе. Со итри лаги тој успеа да ја 
излаже Ева. Таа јадеше од забранетиот плод и не го 
послуша Бог. Таа му даде од плодот и на Адам. 

Тогаш тие првпат се исплашија од Бог. Тие се обидоа да 
се скријат. Но, Бог знаеше каде се кријат. Тие го изгубија 
пријателството со Бог. И, подоцна, тие навистина 
умреа. Откога Адам и Ева не го послушаа Бог, почнаа 
да се случуваат разни лоши и тажни работи. 

Сатаната 
исползува 

змија преку 

која зборуваше 

со Ева.  Можеш 

ли да ја најдеш 

на сликата?

Бои:

12
34
56
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Оттогаш досега, секој кој се родил е грешен. Сите 
ние ги правиме работите по наша волја и сме му 
непослушни на Бог. „Секој одеше по својот 
пат“ Исаија 53:6.

Божјите заповеди го покажуваат начинот 
на кој што треба да живееме. Обележи ги 
заповедите што секогаш си ги исполнил.

 Да немаш други богови освен Мене.

 Не посакувај нешта кои им припаѓаат на други луѓе.

 Не злоупотребувај го името на Бог.

 Немој да обожаваш идоли.

 Посвети еден ден од неделата за Бог.

 Почитувај ги твојот татко и твојата мајка.

 Не убивај.

 Биди верен во бракот.

 Не кради.

 Не лажи.

(Од Излез 20)
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НАЦРТАЈ НЕКОЈА 

СИТУАЦИЈА КОГА СИ 

БИЛ НЕПОСЛУШЕН И 

СИ НАПРАВИЛ ГРЕВ.

Помисли на кој начин си му бил непослушен на 
Бог со нештата што си ги направил, помислил 
или кажал. Во Библијата тоа се нарекува грев. 

Гревот нè одвојува од Бог зашто Бог е совршен. 
Гревот е ГОЛЕМ проблем што ние 
самите не можеме да го решиме.



КРАЈ

ПОЧЕТОК Има само еден излез од 

лавиринтот. Пронајди го. 
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Ако Бог ги оставеше работите такви какви 
што беа, никој повеќе не ќе можеше да биде 

Негов пријател. Никој не ќе можеше да добие 
проштавање за гревовите што ги направил. Никој 

не ќе можеше да се ослободи од гревот. Никој не 
ќе можеше да живее во Божјиот прекрасен дом, 

Небото. Божјиот дом е прекрасно и радосно место. 
„Тој ќе ја избрише секоја солза од нивните очи. 

Нема повеќе да постојат смртта, тагата, плачот и 
болката“ Откровение 21:4. 

Уште пред Адам и Ева да го донесат гревот во светот, Бог 
имаше подготвен план. Тој имаше план да испрати Некој 
кој ќе ги исправи работите и ќе ги врати луѓето пак при Бог. 
Имаше само една личност која можеше да го направи тоа.
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Таа личност е Исус 
Христос. Божјиот план беше 
да го испрати Неговиот Син на 
Земјата. Тој стана човек, но 
истовремено беше и Бог. Бог ја избра 
Марија да биде мајка на Неговиот Син. Тој ѝ 
рече: „Тој ќе биде велик и ќе биде наречен 
Син на Севишниот“ Лука 1:32. Тој беше роден 
во штала, како бебе. Токму затоа ние го славиме 
празникот Божиќ. Тој го создаде светот, а сега беше 
мало беспомошно бебе наречено Исус. 

Ова беше чудесниот подарок на Бог; Тој не можеше да 
даде поголем подарок. Бог го даде својот Eдинствен 

сакан Син затоа што многу те сакаше тебе.

Поврзи ги 
точките за 

да видиш во 
што спиеше 
бебето Исус.



Воскресна 

млада девојка 

од смрт; 

Смири бура 
– со тоа што 
на ветерот 

му рече: 
„Стивни!“

На слепиот 
му даде 

совршен вид; Ги лекуваше 

болните луѓе;
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Исус израсна во Назарет. Исто како и ти, Тој научи да оди и 
да зборува. Си играше со пријателите и со роднините. Тој 
научи да исполнува задолженија. Тој се разликуваше од 

сите деца само по едно нешто: Тој никогаш не направи грев.

Кога Исус имаше 30 години Тој почна да оди од место до 
место поучувајќи ги луѓето. Тој беше прекрасен учител 
зашто Неговите зборови беа Божјите зборови. Тој 

беше љубезен и секогаш ја зборуваше вистината. Тој 
вистински се грижеше за луѓето и ги сакаше децата. 
Луѓето се собираа да го слушаат и да ги гледаат 
чудата што ги правеше. Тој направи многу 
неверојатни нешта, како, на пример...

Кликни со 
прстите – Исус 

толку брзо ги 
правеше чудата!

Тој можеше да ги 
прави овие нешта 

затоа што беше Бог.
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За жал, имаше луѓе кои не го сакаа Исус. Некои 
луѓе, кои себеси се сметаа за „Експерти за Бог“ 
го мразеа Исус и работите што Тој ги поучуваше. 
Тие направија план да го убијат затоа што „Го 
нарекуваше Бог Свој Татко, така изедначувајќи 
се со Бог“ Јован 5:18. Овие луѓе, заедно со римските 
војници, направија план да го фатат Исус. Тие го носеа 
на најразлични судови, но никој не можеше да најде 
ништо лошо кај Него. Но, и покрај тоа, тие го тепаа, 
исмејуваа, туркаа, плукаа и на главата му ставија круна 
од трње. Исус не се заштитуваше. 

Потоа тие го изведоа надвор на еден рид надвор од 
Ерусалим за да го убијат. Војниците му ги заковаа рацете 

и нозете на дрвен крст. 

Исус имаше моќ да се ослободи, но избра да не го 
направи тоа. Тој знаеше дека планот на Бог Таткото 

беше Тој да умре.

Обои ја круната 

што војниците ја 

ставија врз главата 

на Исус.
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Тоа што најмногу го болеше Исус додека 
висеше распнат на крстот беше тоа што Бог 

Таткото го казни за нашите гревови. Целиот Божји 
гнев против гревот падна врз Исус. „А Господ ги 

натовари врз Него беззаконијата на сите нас; волјата 
Господова беше да го казни“ Исаија 53:6 и 53:10.

Бог не го направи тоа затоа што беше злобен кон Неговиот 
Син – запамети, Тој многу го љубеше. 

Бог не го направи тоа затоа што Исус го заслужи тоа – тоа 
го заслуживме ние. 

Бог го направи тоа зашто немаше друг начин гревот да 
биде простен. Бог ТОЛКУ многу нè љуби! Исус, Божјиот Син 

„ме љуби и се даде Себеси за мене“ Галатите 2:20. 

Додека Исус висеше распнат на 
крстот, одеднаш небото се затемни. 

По тричасовна голема болка Исус 
викна: „Се сврши!“ и потоа умре. 
Неговите натажени пријатели го 
зедоа Неговото тело и го 
положија во гроб кој беше како 
пештера. На влезот беше 

поставен огромен камен. Таму 
беа поставени војници за да   

      го чуваат гробот...

Обои го небото 

на сликата.
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Но, војниците не можеа да го спречат 
тоа што се случи потоа. Рано наутро на 
третиот ден откога Исус умре, Тој излезе од 
гробот и беше ЖИВ. Тој излезе без да го 
тргне каменот. Се појави ангел и тој го тргна 
каменот за луѓето да се уверат дека Исус не беше 
во гробот. Многумина го видоа воскреснатиот 
Исус. Тие јадеа и зборуваа со Него. По 40 дена 
Неговите пријатели видоа како Тој се вознесе во 
облаците и се врати назад на Небото. На Небото 
Таткото го постави Исус да биде Господ и Цар над сè.

Исус вели: „Јас сум Живиот! Бев мртов, но сега 
сум вечно жив“ Откровение 1:18.

Никој не е како Исус! Тој е единствениот кој може 
да те смири со Бог. Исус рече: „Јас сум Патот, 
Вистината и Животот. Без Мене никој не може 
да дојде кај небесниот Татко“ Јован 14:6.
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Лавиринт

Која стрелка го покажува 
вистинскиот пат?
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Господ Исус е единствениот 
кој може да те спаси од гревовите. 
Името „Исус“ значи Спасител. Тој може 
да те спаси од казната што ја заслужуваш 
од Бог. Гревот владее во твојот живот. Токму 
затоа ти правиш гревови, кажуваш лоши 
нешта и мислиш грешно. Исус може да те спаси 
од тој лош владетел. „Поверувај во Господ Исус и 
ќе бидеш спасен“ Дела апостолски 16:31. 

Исус може да ти го прости целиот грев што си го 
направил и што ќе го направиш. Тоа се голем број лоши 
нешта – нешта на кои дури и не се сеќаваш. „Секој кој ќе 

поверува во Него добива проштавање на гревовите 
преку Неговото име“ Дела апостолски 10:42. 

Тоа е слично како некој да земе и да запише сè што си 
згрешил на табла и потоа сето тоа да го избрише. 

Тоа веќе не е таму. Бог го казни Неговиот Син како 
Тој да го направил твојот грев, а Бог сега тебе ќе 

те гледа како да си живеел совршен живот како 
Исус.

Со молив напиши 
некои твои гревови. 
Потоа земи гума и 
избриши ги.
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Забава со 
џамлии! 
Дешифрирај го кодот и дознај што треба да направиш за да ти бидат простени гревовите. 

▉▉▉▉▉▉▉



Дополни ги 

зборовите  

во 

ветувањето
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„Да веруваш“ значи да имаш доверба во нешто. 
Тоа значи да веруваш дека Исус умре за твојот 
грев и дека му се предаваш на Него за Тој да те 
спаси, да ти прости и да стане твој Господ. Ако 
навистина сакаш да поверуваш во Исус, ти 
можеш да кажеш нешто слично како ова: 

„Господе Исусе, знам дека имам направено 
многу лоши нешта и многу ми е жал за 
тоа. Ти благодарам што ја зеде казната 
наместо мене. Те молам прости ми и 
спаси ме за да можам да бидам пријател 
на Бог. Јас сакам отсега натаму Ти да 
господариш со мојот живот“. 

Ако му веруваш на Господ Исус, ти можеш со 
сигурност да веруваш дека твојот грев е 
простен и си спасен. Тоа е запишано во 
Библијата и тоа е вистинито Божјо ветување.

„Поверувај во 
Господ Исус,  и ти ќе

������������������
спасен.”



29

Бог, исто така, ветува дека секој кој верува во 
Исус ќе има вечен живот. „Зашто Бог толку 

многу го засака светот, што го даде својот 
Единороден Син, па секој кој ќе поверува да 

не загине, туку да има вечен живот“ Јован 3:16. 
Да „загине“ значи да се биде вечно одвоен од Бог. 

Да се има „вечен живот“ значи да се познава Бог и 
да Му  припаѓаш Нему за цела вечност, односно, да 
бидеш во Рајот откога ќе умреш.

Запиши го твоето име на празните места.

„Затоа што Бог толку многу го засака

што го даде својот Единороден Син, па ако

поверува во Него

нема да загине, туку ќе има живот вечен“.
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Кога ќе поверуваш во Исус, ти ќе станеш 
Божјо дете. Бог ќе биде твојот Небесен Татко и 
ти засекогаш ќе бидеш дел од Неговото семејство. 
Дури и кога ќе грешиш, Бог ќе продолжи да те 
сака. Ако си Божјо дете, ти ќе можеш да разговараш 
со Бог во секое време и на секое место. Тој секогаш 
ќе те слушне. „Мојот Бог секогаш ќе ме слушне“ 
Михеј 7:7.

Откриј го 
зборот за да 
ја довршиш 
реченицата.
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Разговорош‾ со 

Бог се на
рекува
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Кога Исус се врати на Небото, Бог го 
испрати Светиот Дух да живее во 
сите луѓе кои веруваат во Исус. Ако 
си поверувал во Господ Исус, 
Светиот Дух ќе те измени однатре 
и ќе те направи нова личност. 
Светиот Дух ќе те измени во 
личност која го љуби Бог и сака 
да му биде послушна Нему. 
Светиот Дух живее во тебе 

вечно. Нели тоа е прекрасно! 
Тој ќе ти помогне да ја 

разбереш Библијата и да 
живееш живот кој ќе му 

биде угоден на Бог. 

Светиот Дух  
може да те 

 направи  
НОВА ЛИЧНОСТ!
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