
Стани и  
диви се!

БОЈАНКА



Погледај небо... Простире се 
над тобом попут завесе. Облаци 
клизе ношени ветром и зачас 
мењају облике. Бог је створио 
земљу и она се лагано креће 
својом путањом. 

Он је створио и дубоке океане, 
копно са планинама и долинама.

Планински брзаци нам дају воду 
која тече долинама. И животиње 
пију са ових вода. Птице живе 
на гранама и певају неку своју 
песму. 

Бог им је дао зрневље i воће. 
Он се побринуо за станиште 
сваке животиње: гнезда за птице 
и високе литице за дивокозе. 
Месец сија ноћу као светло 
шумским животињама. А човек 
устаје зором када дивље звери 
лежу у јазбине. Баш све зависи од 
Бога. Сваки дан ћу да га славим, 
све док будем жив!

Свето писмо, према Псалму 104

Уживај бојећи!

Стани и осмотри 
Божија чудесна дела.
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Водићу те 
својим оком.

Свето писмо – Псалам 32,8

У почетку створи 
Бог небо и земљу.

Свето писмо – Постање 1,1



Нека га хвале небо и 
земља, мора и све што 
се у њима креће. 

Свето писмо – Псалам 69,34



Пронађи 10 грешака на доњој слици!



Помоћ ми стиже од 
Господа, који је небо 
и земљу начинио.

Свето писмо – Псалам 121,2

Веруј у Господа Исуса 
и спашћеш се.

Свето писмо – Дела апостолска 16,31



Свако ко 
верује у њега,

прима 
опроштење греха.

Свето писмо – Дела апостолска 10,43



Јер ко мене 
налази,  

налази живот и 
добија љубав од 

Господа.
Свето писмо – Приче Соломунове 8,35 

Даје ми да на зеленим ливадама 
лежим, крај вода ме мирних води.

Свето писмо – Псалам 23,2



Ноје
Ноје је живео пре много, 
много година. У то време Бог је 
директно говорио људима. Али 
људи су радили многе грозне 
ствари. Нису желели да имају 
било шта са Богом. Зато је Бог 
пожалио што их је створио. Хтео 
је да их уништи, да на земљу 
пошаље потоп, јако много воде.

На сву срећу тада су живели 
Ноје и његова породица. Они су 
волели Бога и радили све како 
им је говорио. Зато је Бог рекао 
Ноју за свој план спасавања. 
Рекао му је да направи огромни 
брод, и то насред ливаде!? Сви 
људи су се смејали Ноју, али он 
није марио. Знао је оно што му 
је Бог рекао: само је у његовом 
броду спасење од потопа! А када 
је градња завршена свако је 
могао да се укрца на овај брод. 
Али људи су се и даље смејали 
Ноју. 

Уместо њих дошле су животиње у 
пару: једна женка и један мужјак. 
Када су оне ушле у брод, ушли 
су Ноје и његови. Онда је Бог за 
њима затворио улаз у брод.

Тада је почела велика киша. 
Страшно је пљуштало! 

 

Реке и остале воде су све више и 
више расле. Киша није престајала 
и падала је 40 дана и 40 ноћи.А 
Нојев брод? Почео је да плови 
а вода је расла и расла све 
док није прекрила и највише 
планине. Где год да си погледао 
свуда је била само вода. Нигде 
насеља, нигде шума.

Све је било потопљено водом, чак 
и људи. А онда је Бог рекао: „Доста 
је!“. У том часу киша је стала. 
Пролазиле су седмице и седмице 
док се земља није осушила. 
Сада су Ноје и његова породица 
могли да напусте брод. Били су 
пресрећни! Захваљивали су Богу 
што их је спасао својим бродом.

Бог рече Ноју: „Видиш ли дугу на 
небу? Кад год будеш видео њен 
лук сети се да волим људе и желим 
да их спасим!“

Ову причу можеш да пронађеш 
и прочиташ у Светом писму. 
Написана је на почетку, у књизи 
Постање 6-9.

Знаш ли да те Бог воли? Жели ти 
све најбоље, жели да једног дана 
будеш са њим у небу. То је дивно, 
зар не? Али, само мало! Сваки 
човек на свету има покварено и 

грешно срце, баш као и они људи 
Нојевог доба. Нико са таквим 
срцем не може да дође Богу.

Али баш зато је Бог на свет послао 
свог Сина, Господа Исуса. Он је на 
крсту умро за тебе! Умро је због 
твојих греха! А шта је данас са 
њим? Жив је! Васкрснуо је! 

Биће спасен ко год верује у њега 
и призна му грехе у молитви. Зато 
признај Исусу своје грехе. Моли 
му се, захвали му што је умро и 
због твојих греха. Када то урадиш 
он ће те спасити, баш као и све 
који су били у Нојевом броду.



Пронађи 10 грешака на доњој слици!



Ако признајемо своје грехе, он 
је веран и праведан и опростиће 
нам грехе и очистити нас од сваке 
неправедности.

Свето писмо – 1. Јованова 1,9

Изгубљено штене

Мала Милица је на кревету 
имала много плишаних 
играчака. Једне вечери је хтела 
да их стави на спавање, али 
– недостајало је једно штене. 
Тражила га је свуда по соби, 
тражила... Али већ се било 
смркло и није га нашла.

Онда је рекла мами: „Мамааа, не 
могу да нађем штене! Можда се 
изгубило негде напољу... О, моја 
сирота куца!“ Маму ју је тешила: 
„Сигурна сам да ћеш га пронаћи. 
А сада у кревет. Сутра ћемо 
заједно да га потражимо. Али, 
зашто се не би молила Богу да ти 
помогне?“

Од те вечери је прошло 
неколико дана. Мала Милица 
није пронашла своје плишано 
штене. Била је јако, јако тужна.

Једног дана мама је чистила 
Миличину собу. Одједном 
је викнула: „Милице! Види...“ 
Иза кревета је пронашла баш 
прашњаво плишано штене. „О, 
куцо моја“ - рекла је Милица – 
„откуд ти ту? Баш сам се била 
уплашила!“ Пружила је руку иза 
кревета, дохватила штене из 

 

ћошка и пажљиво га отресла од 
прашине. Милица и њене остале 
играчке су били баш радосни 
што су пронашли изгубљеног 
другара.

Као ово изгубљено штете и 
сви људи су „прашњави“. Кад 
год урадимо нешто лоше, када 
слажемо или украдемо, Бог каже 
да је то грех. Грех је „прашина“ 
која пада на нас. Али ми не 
можемо да „отресемо“ себе као 
Милица своје плишано штене. 
Само Исус то може. Он је тужан 
зато што су људи изгубљени у 
гресима. Реци му: „Исусе, тако 
сам прашњав од греха. Желим 
да поново будем чист!“ Он ће те 
тада „отрести“ од прашине греха 
и даће ти сасвим нови живот.



И биће радост на небу 
због једног грешника 
који се покаје.

Свето писмо – Лука 15,7

Као пастир пашће стадо 
своје; у наручје своје 

сабраће јагањце.
Свето писмо – Исаија 40,11



Што год човек  сеје ,  то ће и 
жњети.  Свето писмо – Галаћанима 6,7



Нека све што дише 
хвали Господа.

Свето писмо – Псалам 150,6

Ти 
пођи за мном.

Свето писмо – Јован 21,22



Ко иде за мном, неће 
ходати у тами, него 
ће имати светлост 
живота. Свето писмо – Јован 8,12



Пронађи 10 грешака на доњој слици!



Од изласка сунца 
до његовог 

заласка, нека је 
хваљено име 

Господње.
Свето писмо – Псалам 113,3

Не бој се, јер ја 
сам с тобом.

Свето писмо – Исаија, 41,10



Твоје лоше речи, дела и мисли 
одвојили су те од Бога. 

Створили су велику провалију између Бога и тебе.

Шта сада? Зар уопште не постоји пут да се дође 
к Богу? Има ли неко ко би могао да премости ту 

провалију? Има! Бог је отворио пут!

Покушаваш да дођеш к Богу властитом снагом,  
властитим добрим делима или религијом.  

Али, шта год да покушаш, нећеш успети.

Исус је једини пут к Богу! 
Он је умро за тебе да би ти могао прећи преко 

провалије греха и доћи к Богу.  
Ако га замолиш да ти опрости твој грех,  
добићеш вечни живот и бићеш спасен.

Исус Христ
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Јер, сви су сагрешили 
и лишени су 

Божије славе …
Свето писмо – Римљанима 3,23

Милошћу сте спасени … 
не делиМа …

Свето писмо ‑ Ефесцима 2,8‑9

исус је рекао: 
„ја сам пут и истина и живот.  

Нико не долази к Оцу 
осиМ по Мени.“ 

свето писМо – јован 14,6

Јер Бог је тако заволео свет,  
да је свог јединорођеног сина дао,  

да ко год поверује у њега, 
не пропадне, 

него да има вечни живот.
Свето писмо – Јован 3,16

Купон за поруџбину једног 
дела Светог писма:

Исеци, испуни и пошаљи!

Име и презиме: _______________________

Улица и кућни број: ____________________

Пошта и место: _______________________

Старост: _____________________________



“NADA I ŽIVOT”
Vojni put 275/1
11080 Beograd-Zemun

Испуни празна места следећим речима:
_________________ схватамо да су  
_________________ саздани Божијом  
__________________, и то тако да оно што 
се види није ___________________ од нечег 
____________________. Јеврејима 11,3
Ако желиш знати да ли си исправно испунио празна места, а још немаш Свето писмо, радо 
ћемо ти бесплатно послати део Светог писма. Можеш поручити користећи овај купон или 
путем електронске поште на адресу: nadaizivot@gmail.com / order@gbv-dillenburg.de.
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Купон за поруџбину једног 
дела Светог писма:

Исеци, испуни и пошаљи!

Име и презиме: _______________________

Улица и кућни број: ____________________

Пошта и место: _______________________

Старост: _____________________________
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GERMANY



Тада Бог погледа све што 
је начинио и виде да је 
веома добро.

Свето писмо – Постање 1,31

ISBN 978-3-86698-347-2

  1428200  Time for Marvel   Serbian
За децу од 4 до 8 година


