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Жан Калвин

Вовед
Наша молитва е христијанските деца преку овие лекции да го следат примерот на Жан Калвин 
– ќе научат да му веруваат на Бог Тој да ги води до решенијата што треба да ги донесат, без 
оглед на состојбата во која се наоѓаат, и да бидат силни во нивната вера.

Време за разговор
За секоја лекција се дадени прашања за почнување разговор, што можете да ги ползувате по 
завршувањето на лекцијата. Ова време можете да го исползувате за да ја засилите пораката, а 
истовремено да им дадете можност на децата да расправаат за состојбите со кои се соочуваат 
секојдневно.

Бидете достапни за советување
Кога ја споделувате Радосната вест секое дете ќе реагира на различен начин. Тие подоцна 
можеби ќе дојдат и ќе ви кажат дека го прифатиле Исус Христос како свој Спасител, но можеби 
тоа нема да се случи. Но ќе има и деца на кои ќе им биде потребна мала помош. Тие можеби ќе 
имаат прашања; тие можеби ќе имаат потреба да бидат охрабрени да се искажат.

Додека ги поучувате децата кои веќе го имаат прифатено Исус, можеби ќе има потреба да им 
дадете совет за тоа како да се снајдат во некоја сложена состојба; можеби ќе имаат потреба 
од појаснување за тоа како можат да ја применат поуката во нивниот секојдневен живот; тие 
деца можеби ќе се најдат во состојба при која не знаат како да постапат според Библијата; тие 
можеби ќе сакаат да споделат некоја нивна тешкотија и да бараат да се молите за нив, особено 
ако вие сте единствениот верник – христијанин кој ги поддржува.

Поради овие причини многу е важно децата да знаат дека сте достапни за разговор. Исто така 
многу е важно да им кажете каде можат да ве најдат и да ви се обратат кога имаат потреба 
од разговор. На крајот, многу е важно децата кои го немаат прифатено Исус да не разберат 
погрешно дека, ако дојдат на разговор кај вас, автоматски ќе бидат спасени.

Во сите случаи немојте да бидете достапни само откога ќе ги повикате децата да бараат 
проштавање од Исус, за да не добијат впечаток дека можат да го прифатат Исус само преку 
вас, или само ако причекаат за да разговараат со вас.

Пример за дете кое го нема прифатено Исус за свој Спасител: „Дали ти навистина сакаш да 
живееш за Господ Исус, но не знаеш како да дојдеш кај Него? Јас со задоволство ќе ти објаснам 
од Библијата; дојди да разговараме. Јас ќе застанам покрај дрвото откога ќе заврши часот. 
Запамети, јас не можам да ти го простам гревот – само Исус Христос може да го направи тоа 
– но јас со задоволство ќе ти објаснам како можеш да дојдеш кај Исус. Дојди и седни до мене 
под дрвото“.

Пример за дете кое го има прифатено Исус за свој Спасител: „Ако го имаш прифатено Исус 
Христос за свој Спасител и не си ми кажал, те молам да ме известиш. Јас ќе седам покрај 
клавирот откога ќе заврши часот. Јас би сакал да знам дали и ти го имаш прифатено Исус за 
свој Спасител за да се молам за тебе и можеби ќе ти помогнам за некое нешто“.
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Прва лекција 
Калвин ја става својата вера во Бог

Картограм 1

Четири часот наутро.

„Време е за станување!“

Жан Калвин беше четиринаесетгодишно момче. Тој учеше 
во средното училиште Монтаигу во Франција. Калвин не ни  
помислуваше на заспивање. Тој секој ден од неделата се  
будеше пред зори. Можеби си мислите дека тој имал време 
да спие попладне, но професорите го тераа него и другите 
студенти напорно да работат од утро до вечер. Веројатно, 
Жан не се противел на ова, зашто беше научен да работи 
многу часови. Тој многу рано во неговиот живот научи како 
напорно да работи и да дава сè од себе.

Карта

Жан беше роден на 10 јули 1509 година во Нијон, северна  
Франција. Неговата мајка умре кога тој беше многу мал.  
Неговиот татко работеше за еден бискуп на Римокатоличката  
црква. Жан и неговите браќа сигурно беа поучувани за Бог, 
Создателот на вселената, Кој е свет и праведен. Тие веруваа 
дека Бог ќе биде задоволен од нив само ако тие се послушни 
на Неговите правила. Римокатоличката црква поучуваше 
дека, за да бидеш спасен, треба да правиш некои работи: да  
одиш секоја недела во црква, да бидеш крстен како бебе, да  
ги исповедаш гревовите пред свештеник итн. Во семејството 
на Жан овие правила се почитуваа.

Портретот на Калвин

Кога Жан си замина од училиштето тој почна да учи за 
правник само за да му угоди на својот татко, но, по смртта 
на татко му, тој реши да замине во Париз. Тој од поодамна 
сакаше да ги изучува античките јазици, еврејскиот и грчкиот,  
јазици на кои беше напишана Библијата. Тој многу време ја 
проучуваше Библијата, па така тој ги откри пишувањата на 
луѓето кои беа нарекувани „реформатори“ или „протестанти“ 
(Мартин Лутер и други). Тие поучуваа дека човекот не 
може да биде спасен поради неговите добри дела, туку само 
преку искрена вера во Господ Исус, Божјиот Син.

Сите ние сме непослушни на Божјите правила и заслужуваме 
да бидеме далеку од Него. Но, Бог толку многу го сакаше 
светот што го испрати Својот Единороден Син Исус да умре 
на крстот и да ја земе казната што ние ја заслужуваме. Исус 
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воскресна од мртвите и Тој денес е жив. Тоа што Тој го 
направи пред повеќе од две илјади години е доволно за да 
добиеш спасение од гревот. Сè што треба да направиш е да 
поверуваш во Него. Во Библијата е запишано: „Поверувај 
во Господ Исус и ќе бидеш спасен... “ (Дела Апостолски 
16:31).

(Прочитајте го стихот или нека го прочита некое 
повозрасно дете од вашата Библија). 

Ништо друго, освен ова! Кога Калвин го увиде ова, тој 
поверува во Господ Исус.

Картограм 2

Жан Калвин сега требаше да замине од Париз. Многу други 
луѓе од универзитетот го делеа истото мислење со Калвин и 
отворено зборуваа за тоа. Претпоставените на универзитетот 
и државните власти беа изненадени и гневни поради ова. Тие 
мораа да најдат начин како да ги спречат овие нови учења 
за да не се рашират. Калвин и неговите пријатели во секој 
миг можеа да бидат уапсени. Како да избега од Париз и да не 
биде фатен? Тој се облече како земјоделец и помина покрај 
војниците без да предизвика никакво сомневање.

Картограм 3

Гонењето на протестантите не го запре ширењето на Радосната 
вест. Некои од нив решија да направат големи плакати за да 
го охрабрат народот да ја стави својата вера во Исус Христос. 
На 18 октомври 1534 година жителите на Париз се разбудија 
наутро и ги видоа плакатите што беа залепени насекаде. Еден  
плакат беше залепен дури и во спалната соба на кралот Франсоа  
Први! Ова многу го разгневи кралот! Тој уапси двесте христијани 
и дваесет од нив ги казни со смрт.

Картограм 4

Жан Калвин знаеше дека престојот во Франција за него и 
за неговите пријатели стануваше сè поопасен и поризичен. 
Тој и неговиот состанар решија јавајќи на коњи да стигнат 
во Базел, град во Швајцарија близу до француската граница, 
каде што ќе беа на безбедно место. Тие со нив поведоа уште 
двајца слуги и заминаа јавајќи на коњи. 

Патот до Базел беше долг и тие, веројатно, по патот мораа 
да застануваат за да одморат, да ги нахранат коњите и да 
купат храна за себе. Еден од нивните слуги избега. Зошто 
избега тој? Да, веројатно, затоа што беше уплашен. Тие 
тогаш видоа дека тој им го украл најдобриот коњ. И полошо 
од тоа, тој им ги имаше украдено и парите. Што ќе прават 
сега? Како безбедно да стигнат до Базел? Француските 
војници во секој миг можеа да ги стигнат. За среќа, другиот 
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слуга остана со нив и тој љубезно им позајми пари со 
кои тие требаше да стигнат до Базел и да најмат соба за 
живеење.

Време за разговор 

1.  Како можеш да бидеш спасен од гревот?

2.  Денес има луѓе кои велат дека спасението се заслужува. 
Што велиш ти за ова? Дали можеш да кажеш некој 
библиски стих што го потврдува тоа што го кажа?
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Втора лекција 
Калвин ја бара Божјата волја

Насловна страница

Жан Калвин се насели во Базел. Тој сега живееше на безбедно 
место, но имаше многу протестанти кои страдаа поради нивното 
верување. Некои од нив дури беа убивани и погубувани на клада.  
Жан не сакаше да биде страшливец и нечесен, да се крие и да 
бега, и ништо да не прави за христијаните кои застанаа зад тоа 
во што веруваат.

Калвин кога имаше дваесет и шест години реши да напише 
книга во која со аргументи ќе ги брани ставовите во кои 
веруваа реформаторите. Тој многу внимателно ја проучуваше 
Библијата и бараше начин да го објасни Божјиот прекрасен 
план за спасение на мажите, жените и децата. Насловот на 
неговата книга беше „Институти на христијанската религија“. 
Тој оваа книга му ја посвети на кралот на Франција, Франсоа Први.

Картограм 5

Жан Калвин уживаше да пишува. Тој имаше навика да наоѓа 
некое убаво и тивко место каде што ќе може да пишува и да ја 
проучува Библијата во мир. Тој реши да се пресели од Базел во 
Женева, прекрасен град покрај езеро. Женева стана независна  
држава која повеќе не беше под власт на Римокатоличката 
црква. Но, во градот имаше многу проблеми. Луѓето имаа 
потреба од закони што ќе ги спречуваат да прават работи што 
не беа угодни во Божјите очи и ги повредуваа луѓето.

Вилијам Фарел беше проповедник на тамошната црква. 
Кога слушна дека Калвин се наоѓа во градот, тој брзо отиде 
кај него за да го замоли да остане и да му помогне. Фарел не 
можеше сам да се соочи со црквата, а имаше и многу работа.

Кога Калвин му објасни дека тој бара мир за да ја проучува 
Библијата, Фарел му рече: „Ако нè напуштиш кога имаме 
потреба од голема помош за да добиеш малку мир и тишина, 
Бог ќе го проколне твојот мир. Нема да го добиеш“.

Сето ова на Калвин му изгледаше како Бог да сака тој да 
остане. Понекогаш ти  размислуваш што да правиш во 
училиштето, што да правиш додека си играш, каде да отидеш, 
кого да слушаш или како да се однесуваш. Бог може да 
исползува некој твој пријател христијанин за да ти покаже 
што сака Тој од тебе. Калвин го послуша Фарел и реши да 
остане во Женева.
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Картограм 6

Не беше лесно да бидеш пастор во тамошната црква. Многу 
луѓе доаѓаа на службите, но не секогаш луѓето се однесуваа 
културно. Луѓето понекогаш правеа голема врева и беа 
непристојни. Понекогаш дури мораше да се викне полиција. 
Калвин веруваше дека кога одиш во црква, ти треба со 
почит да се однесуваш кон другите верници, а особено кон 
Бог. Црквата е Божји дом во кој ние одиме да покажеме 
колку Го љубиме, Го славиме и Го слушаме Неговото Слово 
и добиваме водство.

Жан Калвин на луѓето им кажа да не земаат Господова 
Спомен Вечера, ако во црква доаѓаат само за да зборуваат и 
да прават врева. Тоа ги загрижи сите, без оглед на тоа дали 
беа богати или сиромашни.

Картограм 7

Не знам за тебе, но јас знам дека не е многу лесно некој 
цело време да те поправа и да ти кажува што да правиш. 
Навистина е многу тешко да ги потиснеш своите навики и 
да слушаш некој кого Бог го поставил над тебе. Но, и покрај 
тоа, Жан знаеше дека правилата што ги спроведува во 
црквата беа исправни и беа угодни во Божјите очи.

Некои од луѓето слушаа и беа послушни, а други беа гневни 
и го презираа Калвин. За да му покажат колкава е неговата 
вредност во нивните очи, тие на своите кучиња им го даваа 
името Калвин.

Кога реформаторот одеше по градските улици, можеше да 
слушне: „Калвин, глупаво куче, дојди ваму!“

Но, сето ова не го спречи да го прави тоа што Бог го бараше 
од него.

Картограм 8

Некои видни луѓе почнаа да се жалат од Калвин и од Фарел 
во Градскиот совет на Женева.

„Зошто не смееме да правиме што сакаме?“ – се жалеа тие.

Советот ги замоли пасторите да ги изменат нивните 
правила, но тие одбија зашто повеќе сакаа да му угодат на 
Бог отколку на луѓето. На 23 април 1538 година, на Калвин 
и на Фарел им беше кажано дека имаат рок од три дена да го 
напуштат градот. Којзнае колку тажно се чувствувале тие, 
откога многу напорно се трудеа да им помогнат на луѓето 
од Женева да му служат на Бог! Колку неблагодарни беа 
граѓаните на Женева!

Зошто Бог дозволи Калвин и Фарел да бидат истерани? 
Божјите планови за нашите животи не се секогаш лесни 
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за разбирање и Тој понекогаш може да нè води низ тешки 
состојби. Но Бог знае што е најдобро за нас! Ние треба 
да продолжиме и да му веруваме. „Надевај се на Господа 
од сè срце и не потпирај се врз твојот разум. По сите свои 
патишта размислувај за Него и Тој ќе ти ги покаже твоите 
патеки“ (Поговорки 3:5-6).

Калвин и Фарел воопшто не знаеја каков е следниот план на 
Бог за нив. Каде ќе одат? Тие решија да се вратат во Базел. Кога 
пристигнаа во Базел, тие сфатија дека Бог имаше подготвено сè 
за нив. Двајцата добија повик за помош. Фарел беше замолен да 
стане пастор на една црква во Швајцарија, а Калвин во Стразбур 
(Франција), кој во тоа време бил слободна република.

Жан Калвин се плашеше дека ќе ги доживее истите тешкотии 
како во неговата црква во Женева, но се покажа дека тој таму 
помина многу време во мир.

Картограм 9

Христијаните во заедништвото во Стразбур беа луѓе кои имаа 
избегано поради прогонство во Франција и тие го сакаа Бог и 
ја почитуваа Неговата црква. Жан  беше многу задоволен од 
сето ова.

Но, неговите пријатели не мислеа дека тоа е точно. Тие мислеа 
дека тој има потреба некој да се грижи за него и да му биде 
животен сопатник. Да! Тој имаше потреба од сопруга. Неговите 
пријатели дојдоа со многу предлози и христијански жени кои 
Калвин ги познаваше. Но како Калвин можеше да знае која Бог 
ја имаше избрано за него?

Еден ден, можеби и ти ќе си го поставиш ова прашање. 
Можеби ќе размислуваш со која жена да направиш свадба 
или каква работа да работиш. Бог може да те води со тоа што 
ќе ти дава мир и сигурност дека одиш по правилниот пат.

Кога некој ја предложи Иделет како можна жена на Калвин, 
тој по многу молитви, знаеше дека таа е вистинската 
жена. Таа беше христијанска вдовица која имаше две деца. 
Жан Калвин често го посетуваше нејзиниот дом за да ја 
проучуваат Библијата со неа. Тие во 1540 година се венчаа.

Време за разговор 

1.  Кои важни решенија ќе мораш да ги донесеш во 
животот?

2.  Како ќе дознаеш што сака Бог ти да направиш?

3.  На какви сè различни начини Бог може да ти ја покаже 
Неговата волја?
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Трета лекција 
Калвин се соочува со искушенија

Картограм 10

Иделет и Жан беа многу среќни заедно. Тие си помагаа и се 
поддржуваа еден со друг. Жан сега можеше да поминува 
повеќе време во пишување книги и коментари за различни 
делови од Библијата. Калвин стана важна личност меѓу 
реформаторите. Тој беше поканет да присуствува на низа 
состаноци во Германија. Тоа траеше неколку месеци. Денес 
ти можеш да се качиш на авион и за неколку часови да отидеш 
таму, но во тоа време се патувало на коњ, пеш и со брод. 
Калвин требаше да плови по реката Дунав за да стигне до 
Регензбург. Тоа сигурно било долго, напорно и тешко патување 
во студено време. Реката беше речиси целосно замрзната. 
Најпосле тој пристигна безбедно, но по неколку дена тој доби 
 вести од неговата жена Иделет.

„Чума се рашири во Стразбур. Многу луѓе умираат. Двајцата 
студенти кои живееја во нашата куќа умреа. Ние се преселивме 
кај едни наши роднини“.

Калвин сигурно бил многу загрижен за неговото семејство. 
Тој беше многу далеку од нив! Како можеше да им помогне? 
Имаше само едно нешто што можеше да го направи – да се 
моли и да верува дека Бог ќе ги заштити.

Најпосле состаноците привршуваа и Калвин тргна на пат 
кон дома. Бог ги зачува неговата жена и децата. Жан беше 
многу благодарен поради ова.

Но многу луѓе ги изгубија саканите. Жан се обидуваше да 
ги утеши.

Картограм 11

Жан Калвин набрзо потоа доби едно писмо од Женева. 
Тамошните верници бараа помош. Црквата имаше потреба 
од добар водач. Жан се потсети на тешките и болни години 
што ги помина таму и не сакаше да се врати назад. Неговите 
пријатели го советуваа да се врати, но како можеше тој да 
ги заборави потсмевањата и навредите насочени кон него? 
Најпосле тој сфати дека ова е она што Бог сака тој да го 
направи.

„Јас го давам моето срце како жртва“ – рече Калвин и 
замина кон Женева.

Градскиот совет му понуди еден многу убав дом каде 
тој и Иделет пречекуваа многу гости кои бегаа поради 
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прогонство. Калвин ниеднаш не спомена колку страдаше 
поради тоа.

Тој почна да проповеда токму од истиот текст каде што 
заврши пред повеќе од три години. Тој им прости на тие 
луѓе.

Во твојот живот можеби ќе има тешки и болни состојби. 
Ако одиш со Бог, тоа не значи дека сè ќе ти оди лесно 
во животот. Ти можеби ќе треба да се преселиш и да ги 
напуштиш другарите и пријателите. Можеби ќе има луѓе 
кои те критикуваат и те повредуваат. Исто како Калвин, 
биди сигурен дека си послушен на Бог. Тој ќе ти ја даде 
силата и мирот што ти се потребни да ги надминеш тие 
тешки времиња. Тој ќе те благослови и ќе ти помогне да им 
простиш на луѓето. Ти ќе можеш да кажеш: „Мојата помош 
е од Господа“ (Псалм 121:2).

Картограм 12

Иделет и Жан се поткрепуваа еден со друг, особено во 
тешките мигови. Жак, нивното мало дете, умре. Двајцата 
беа многу тажни. И покрај тоа, тие во нивната тага можеа да 
кажат: „Бог, нашиот Татко, знае што е најдобро“.

Жан Калвин на 19 март 1549 година се соочи со уште едно 
тешко искушение во животот – неговата мила сопруга 
Иделет, негов најдобар сопатник, умре по тешко боледување 
и отиде да биде кај Бог. Жан можеше да се бунтува против 
Бог и да рече: „Доста е! Доволно се мачев, јас повеќе не 
сакам да ти служам, претешко е!“ Но Жан не му сврти грб 
на Бог. Тој најде прибежиште кај Оној кој можеше да го 
разбере и да го утеши како никој друг во светот – Бог. Двете 
деца на Иделет можеа да се потпрат врз нивниот очув и да 
веруваат дека тој ќе се грижи за нив.

Фотографија од Женевската академија

Жан Калвин беше убеден дека луѓето треба повеќе да ја 
проучуваат Библијата, да ја разбираат и да ја применат во 
реалниот живот. Тој проповедаше од Божјото Слово недела 
по недела во црквата во Женева и градот стана подобро 
место за живеење.

Но и луѓето од цела Европа имаа потреба да бидат поучени. 
Така, Калвин го основа еден од првите протестантски 
универзитети во светот и тој беше еден од професорите 
во него. Женевската академија беше основана во 1559 
година и поучуваше повеќе стотици студенти за да станат 
пастори и евангелизатори. Тие се вратија назад во земјите 
од каде што беа дојдени за да ги поучуваат и другите од 
скапоценото Божјо Слово. Многумина од нив беа уапсени, 



Жан Калвин

15

па дури и убиени, но овие ужасни испитувања не ги запреа 
протестантите да ја шират Радосната вест за Исус Христос.

Картограм 13

Жан Калвин целата своја сила ја вложи во поучување, 
проповедање и пишување  книги. Понекогаш беше премногу 
зафатен за да може да јаде. Замислете да јадете само еднаш 
дневно! Неговиот лекар мораше да го убеди дека треба да почне 
да се грижи за своето здравје. Тој знаеше дека Калвин е многу 
слаб и многу болен. Тој имаше ужасни болки во градите и многу 
кашлаше. Понекогаш тој се будеше среде ноќ испотен, поради 
покачената телесна температура. Тој понекогаш цели денови 
поминуваше в кревет. Но сите овие нешта не го спречија да ја 
продолжи неговата работа. Тој зависеше од Бог за да му даде сила.

Неговите пријатели му велеа: „Зошто не си издвоиш време 
да се одмориш? Престани да правиш толку многу нешта! 
Одмори се и погрижи се за твоето здравје!“

Но, на ова Жан одговараше: „Што? Замислете Бог да се врати 
и да види дека ништо не правам?“

Во февруари 1564 година, додека тој проповедаше во црквата 
во Женева, толку многу почна да кашла, што мораше да се 
симне од проповедалницата. Тој знаеше дека не му останува 
уште многу време од животот.

Наредната недела тој бараше да оди во црквата, но не можеше 
да оди и мораше да биде однесен на стол.

Картограм 14

Последните денови од неговиот живот Калвин ги помина 
помагајќи им на водачите кои набрзо ќе ги преземат неговите 
обврски, ги советуваше и ги охрабруваше цврсто да се држат 
за верата. Тој и на неговите пријатели им испрати писма со 
последни поздрави.

Кога Вилијам Фарел слушна дека Жан Калвин е тешко 
болен, тој цврсто реши да го види својот пријател последен 
пат. Но Фарел тогаш имаше седумдесет и пет години. На 
негови години патот од околу сто и четириесет километри 
на коњ или кочија беше пренапорен. И покрај тоа, тој го 
помина овој пат, само за да помине неколку мигови со 
неговиот драг другар и пријател.

Најпосле, на педесет и петгодишна возраст, на 27 мај 1564 
година, Жан Калвин замина да биде со својот Господ и Спасител. 
Многумина плачеа и тагуваа за него. Тие веќе немаше да можат 
да ги слушаат неговите поуки полни со љубов од Божјото Слово. 
На неговиот погреб многу луѓе го носеа неговиот ковчег до 
гробиштата. Тој беше погребан во предградието на Женева. На 
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неговиот гроб не беше поставен ниеден камен. Жан Калвин не 
сакаше луѓето од неговиот гроб да направат споменик.

Фотографија од „Sидот на Реформацијата“

Ако денес отидеш во Женева, таму нема да најдеш никаква 
трага од тоа каде се наоѓа гробот на Жан Калвин, но луѓето 
се сеќаваат на неговата голема страст за Библијата и 
неговата желба да ја сподели со луѓето.

Во Женева ти можеш да го посетиш „Sидот на Реформацијата“ 
каде има четири големи статуи – од Жан Калвин, Вилијам Фарел, 
Жан Нокс и Теодор Беза. Под овие статуи има натпис: „Post 
tenbras lux“ што значи „По темнина, светлина“.

Да, Исус Христос, Божјиот Син, дојде да биде „Светлината 
на светот“ (Јован 8:12). Ако веруваш во Него, Тој ќе ти 
помогне да одиш по патот на светлината и вистината кој ќе 
те одведе до Бог, нашиот Татко.

Време за разговор

1.  Дали Бог на Неговите деца им даде ветување дека 
животот ќе им биде лесен?

2.  Со какви  сè проблеми ти би можел да се соочиш во 
животот?

3.  Што треба да направиш кога се наоѓаш во неволја?
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Краток преглед на чекорите за советување на дете 

кое сака да поверува во Христос
Биди сигурен дека детето разбира за:

 Бог
  Кој е Бог?
  Бог нè создал. Тој ни зборува нас преку Библијата.
  Бог е свет и чист. Тој нè љуби.

 Грев
  Што е грев?
  Грев е непослушност на Божјите заповеди. Тоа е против Бог.
  Зборувај за конкретни гревови.
  Детето е грешник по природа и по дела. (Ние грешиме бидејќи сме
  грешници).
  Гревот заслужува казна.

 Спасителот
  Кој е единствениот што може да ти го одземе гревот?
  Бог, Синот, умрел на крстот за грешниците.
  Господ Исус воскреснал од мртвите.
  Тој е Господ на сè.

Објасни како може да се биде спасен
  Објасни што сака Господ ние да направиме, а што ќе направи Тој.
  Ползувај библиски стих (Јован 1:12; 3:16; 6:37; Дела на апостолите  
  16:31; Римјаните 6:23 или 10:13).
  Што сака Господ ти да направиш?
  Што ќе направи Господ?
  Предупреди за тешкотиите.
  Прашај: „Дали сакаш да поверуваш во Христос, или повеќе би   
  сакал да чекаш”?
  Охрабри го детето да се моли гласно (ако е подготвено).

Зборувај за сигурноста на спасението
  Врати се на библискиот курс што го ползуваше.
  Зборувај за променет живот.
  Кажи му што може да знае човекот кој навистина верува во    
  Христос.

Дај (подоцна) некој совет за христијанскиот живот
  Читај ја и биди и'    послушен на Библијата.
  Зборувај со Бог, нашиот небесен Татко.
  Кажи им на другите што Господ направил за тебе.
  Побарај од Господ да ти опрости кога ќе згрешиш.
  Среќавај се со други христијани.
  Запомни го Господовото ветување: 

„Никогаш нема да те напуштам” (Евреите 13:5).

Фотокопирај, исечи и чувај го во твојата Библија
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