


Упатството е во оригинал подготвено од Child Evangelism Fellowship® of Ireland 
Ревизија: Филип Мејхју, Марика Мур и Давид Кратчли 

Формат: Брент Хаутле 
Илустрации: Марек Москор

Copyright © 2006 European Child Evangelism Fellowship. 
Сите права задржани. Смеат да се фотокопираат само работните листови, исклучиво 
за лична, непрофитна и некомерцијална употреба. За целосните детали во врска со 

авторските права посетете ја страницата www.teachkids.eu/mk

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА. ЦД-то за серијата лекции кое ги содржи PowerPoint® 
презентациите, визуелните помагала подготвени за печатење, како и работните 

листови во боја, може да се купи од МЕД. За да го видите списокот на канцеларии 
на МЕД во Европа, ве молиме посетете ја  www.teachkids.eu/mk и кликнете на 

“Локации”.

МЕД во Македонија
Бул АСНОМ 58-1-21, 1000 Скопје

тел. 022-432-600 



Вовед 5

Војната

Лекција 1• Духовна војна 3

Лекција 2 • Стратегијата на непријателот 11

Лекција 3 • Придружи    се на армијата  15

Лекција 4 • Подготвен за борба 19

Опрема

Лекција 5 • Појасот на вистината 23

Лекција 6 • Оклопот на правдата 27

Лекција 7 • Обувките на Евангелието на мирот 31

Лекција 8 • Штитот на верата 35

Лекција 9 • Шлемот на спасението 39

Лекција 10 • Мечот на Духот 43

Лекција 11 • Постојани во молитва 47

Последен предизвик

Лекција 12 51

Додаток 1: Визуелни помагала 51

Додаток 2: Работни листови 83

Содржина

Христијанскиот војник

и‘





Христијанскиот војник

5

Вовед
Упатството 

наречено
„Христијански-

от војник“ е 
подготвено од Мисијата за Евангелизаци-
ја на деца во Европа, за потребите на 
служењето „Јуниор тин клуб“. Тоа е дел 
од петгодишен циклус и има доволно 
материјали за 12 или 24 состаноци.

Лекциите се напишани  за возрасната 
група од 11 до 15 години, но можат да се 
приспособат и за повозрасни посетители. 
Може да ги исполнат потребите и на 
спасените и на неспасените младинци. 
Некои лекции јасно го претставуваат 
Евангелието, а други им помагаат на 
младите верници - христијани во нивниот 
растеж во верата. Неколку од лекциите се 
комбинација од двете.

  На почетокот на 
секоја лекција се 
запишани 
нејзините цели. 
Целите се 
сосредоточуваат 
на три аспекти:

       
       Знаење,           емоции,           дејства.

Многу е важно не само да се поучуваат 
доктрини туку и тие верно да се 
применуваат. Младите треба да бидат 
охрабрени во практиката, во нивниот 
секојдневен живот, да ја исползуваат 
лекцијата што ќе ја поучуваш пред нив.

Има уште една цел спомната        понекаде, 
која покажува како неспасеното дете треба 
да одговори на поуките.

Во самата 
лекција со 
италик 

букви се 
запишани 

забелешките што 
се однесуваат на учителот. Тие ќе му 
помогнат да ползува различни методи што 
можат да им помогнат на младите да се 
вклучат на часот: проучување различни 
случаи, играње улоги, драми, интервјуа, 
работни групи итн.

За некои методи треба многу време. Затоа 
препорачуваме да ја поделиш лекцијата на 
два дела за да може  во целост да ги 
примениш предложените методи.

П О Д Е Л Б А  Н А  Л Е К Ц И Ј А Т А

Таа поделба кажува каде може да се подели 
самата лекција. Ако учителот сака да ја 
предава лекцијата наеднаш, ќе мора да ги 
избере идеите што се најполезни за неговата 

група, и да остави 
дел од 

материјалот 
непоучуван. 
За секоја 
лекција има 

илустрации и 
работни листови. 

Сите тие се обележа-
ни и се наоѓаат на крајот на упатството. 
Самиот текст на лекцијата покажува каде 
да ги употребиш. Не заборавај дека тие се 
заштитени со авторско право и дека може 
да ги ползува само  сопственикот на 
упатството.

Ако илустрациите се ползуваат со мали 
групи, може само да се зголемат на хартија 

Да им се помогне 

на младите да 

станат христијански 

војници

Да се 

поттикне главата, 

срцето и рацете

Ползување 
различни 

методи

Подготовка 

на илустрациите

 и работните 

листови

НЕ
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Вовед

или картон. Ако имаш поголема група, 
подобро е да ги фотокопираш на 
транспаренци и да ги користиш со помош 
на графоскоп.

На ЦД-то се наоѓаат и power point  
презентации  кои учителот, исто така, 

може да ги употреби 
за поучување.
Некогаш 
илустрациите не 
треба да се откријат 
наеднаш. Учителот 
може да ги покрие со 
хартија и да ги 
отстранува парчињата 
хартија како што тоа 
ќе го бара лекцијата. 

На тој начин ќе се задржи вниманието на 
младите. „Збирната илустрација“ треба да 
се исползува само за да се повтори 
претходната лекција и да се објасни развојот 
на лекцијата. Повторно, подобро е да се 
открива дел по дел од илустрацијата. 

Работните листови треба да се 
фотокопираат и да се дадат по еден на 
секое дете. Тие вклучуваат творечки идеи: 
барање скриени зборови, крстозбори, 
графикони, прашања итн. Младите можат 
да ги пополнат за време на програмата или 
подоцна дома. Тие ќе им помогнат да ја 
повторат лекцијата и да ги запаметат 
главните точки.

 ЦД-то што е 
дел од ова 
упатство 
ги 
содржи 

сите 
илустрации 

во црно – бела 
и колор техника, во 

Adobe Acrobat pdf формат и во Microsoft 
Powerpoint формат. 

Сите работни листови се во црно-бела и 
колор техниа, во Adobe Acrobat  pdf 
формат.

Веруваме дека овие материјали ќе ти 
помогнат и тебе како учител, а и на 
младите што ќе ги поучуваш.

Додавање 
колор

Нагледни помагала

Borbata
• Duhovna borba
• Strategijata na
 neprijatelot
• Pridruæuvawe kon
 armijata
• Podgotven za borbata 

Opremata
 • Pojas • Graden oklop
• Obuvki • òtit 
• òlem • MeË • Molitva

Posleden 
predizvik

Преглед 
на илуст.
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Misijata na 

angelite

2 Car.
19:35

Psalm
91:11-13

Dela
12:5-11

Luka
1:35

Matej
28:5-6

1. 
Gi oslobodu-

vaat ili 

za¯tituvaat 

BoÊjite lue

3. 
Go izvr-
¯uvaat 
BoÊjiot 

sud

2. 
Objavuvaat 
poraka od 

Bog

Работен лист 1

Misijata na 

angelite

2 Car.
19:35

Psalm
91:11-13

Dela
12:5-11

Luka
1:35

Matej
28:5-6

1. 
Gi oslobodu-

vaat ili 

za¯tituvaat 

BoÊjite lue

3. 
Go izvr-
¯uvaat 
BoÊjiot 

sud

2. 
Objavuvaat 
poraka od 

Bog

Цели: Ние сакаме младите:
Да разберат дека меѓу Бог и    
Сатаната се води невидлива војна.

Да сфатат дека Бог и Неговата  
војска ангели се многу посилни од   
непријателот.

 Да му оддадат чест на Семоќниот  
 Бог и да се надеваат на Неговата   
 заштита.

Да побараат од Бог да ги ослободи   
од заточеништвото на Сатаната.

Вовед: Црвите
Подготви ја 
илустрацијата 1 
со тоа што ќе го 
покриеш текстот 
во двата балона. 
Кога ќе ја почнеш 
лекцијата, покажи 
ја илустрацијата 
пред младите и тие 
нека погодат за што 
зборуваат црвите. 

Тогаш откриј ги балоните и прочитај ги.

Во извесна смисла и ние сме како тие црви! 
Имаме ограничено разбирање за реалноста 
во која живееме. Во духовната област се 
случуваат нешта што не ги гледаме. Од 
Библијата дознаваме дека меѓу Бог и Него-
виот непријател Сатаната се води духовна 
војна. Денес ќе проучиме што пишува во 
Писмото за Бог и Сатаната, како и за 
невидливата војна што се води меѓу нив.

Бог
Фотокопирај ја илустрацијата 2 на 
обоена хартија; исечи ги стрелките и 

поставувај ги една по 
една на таблата.
Бог е Создателот на 
Небото и на Земјата. 
Неговото постоење 
нема ни почеток ни 
крај. Тој е вечниот и 
семоќен Бог (Псалм 
145:13). Нема никој на 
Небото или на Земјата 

кој може да се спореди со Него.

Бог создал ангели. Тие се многубројни и 
моќни. Во Библијата ангелите се споменуваат 
околу 300 пати. Тие се под Божја заповед 
и Тој ги испраќа да им служат на верните 
христијани (Евреите 1:14). Бог има војска 
која Тој може да ја мобилизира за да ги 
спаси своите луѓе. Токму тоа го направил Тој 
кога Сиријците го нападнале Елисеј. Бог ги 
отворил очите на слугата на Елисеј за тој да 
може да ги види коњите и колите на Господ 
(2 Книга Царства 6:8 – 23; Псалм 68:17).

Овој моќен Бог ја заслужува целата чест и 
слава. Тој сака ти да Го љубиш со сето 
твое срце, душа, разум и сила (Марко 12: 
30). Тој треба да Го заземе првото место во 
твојот живот.

Метод: Мисијата на ангелите
Подели ги 
младите во 
групи од по 
тројца или 
четворица. Дај 
им го работ-
ниот лист 

бр.1. Ќе треба да ги прочитаат 
библиските стихови и да ги поврзат со 
трите главни задачи што ангелите ги 
исполнуваат.

Духовна борба

Илустрација 1

Stoj! 
Go poËuvstvuva 

li toa?!

Da! Mislam deka 
ne sme sami 
na svetot!1И

лу

страција

Илустрација 2

Треба да го 
има првото 

место

Семоќен

Создател

Бог Cataha

Многу
ангели

h 

i

i

v
v

t
i  a    hat

 ah    e 

otpah    heha 
mok

n
'

k

j

       xob

v
b n

n
v

i

 o caka 
bo     joto mecto kk

t i2И
лу

страција

НЕ

1Ра
бо

тен лист
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Џон Патон
Џон Г. Патон бил пионер мисионер на 
Новите Хебриди. Тој раскажува една 
неверојатна случка што ја вклучува 
заштитата која ја добил од ангели. 
Мисиската станица во која тој бил 
сместен била обиколена од непријателски 
расположени домородци. Една ноќ тие 
се собрале околу станицата и сакале да 
го запалат семејството Патон и да ги 
убијат. Џон Патон и неговата жена 
се молеле цела ноќ исполнета со ужас, 
барајќи Бог да ги спаси. Рано наутро, кога 
се разденило, биле вчудовидени да видат 
дека, без некоја причина, напаѓачите си 
заминале. Тие му благодареле на Бог за 
тоа што ги заштитил.

По една година, поглаварот на племето 
кое ги нападнало поверувал во Исус 
Христос. Господинот Патон, кога се 
сетил што се случило пред извесно 
време, го прашал поглаварот што ги 
спречило него и неговите луѓе да ја 
запалат куќата и да ги убијат. Тогаш 
поглаварот изненаден му одговорил: „Кои 
беа сите тие луѓе што беа околу вас?“ 
Мисионерот одговорил: „Немаше никој, 
бевме само жена ми и јас“. Поглаварот 
повторно тврдел дека видел многу мажи 
како стојат и ги чуваат – стотици 
високи луѓе во блескави облеки со мечеви 
во рацете. Изгледало како тие да ја 

обиколиле мисиската станица, и затоа 
домородците биле уплашени да нападнат. 
Дури тогаш  господинот Патон сфатил 
дека Бог ги испратил Неговите ангели да 
го заштитат. Поглаварот се согласил 
дека нема друго објаснување.

П О Д Е Л Б А  Н А  Л Е К Ц И Ј А Т А

Сатаната
Има две големи опасности со кои се 
соочуваме кога ќе почнеме да зборуваме 
за Божјиот непријател, Сатаната:

♦ Премногу да размислуваме за 
Сатаната и неговата моќ. Некои луѓе 
постојано мислат за Сатаната и многу 
ги интересира неговата сила. Многу 
луѓе се вклучени во окултизам, како, 
на пример, гледање на дланка, ојуџа 
табла, читање хороскопи, игри кои 
вклучуваат магии. Сите тие нешта 
водат кон подлабоко интересирање 
за окултното и Сатаната. Тоа е многу 
опасно. Сатаната и окултното ќе нѐ 
повлече во спротивната насока од Бог. 
Многу е важно да се сфати дека не се 
искушувани од ѓаволот само тие кои се 
вклучени во такви активности - сите се 
искушувани. Сатаната ползува многу 
други начини да нѐ напаѓа, а ние ќе 
зборуваме за нив. Внимавај!

♦  Да се сомневаш во неговото постоење. 
Другата крајност е да не веруваш дека 
Сатаната постои и да мислиш на него 
дека тој е некаков лик од цртан филм, со 
опашка, со бодлец на крајот, со вила во 
рацете и рогови. Тоа го прави Сатаната 
да не го сфатиме сериозно. Тоа, пак, од 
своја страна, ги води луѓето да почнат да 
се сомневаат во неговото постоење како 
вистинска личност со зла моќ. Сатаната 
постои и е жив и активен во светот 
(немој овде да употребиш илустрации 
од Сатаната за кои зборувавме, зашто 
младите ќе ги запаметат само нив).

Ду хов на бор ба

РАБОТЕН ЛИСТ 1: ОДГОВОРИ

Мисијата на ангелите

1.  Да ги ослободат или заштитат тие кои 
веруваат во Бог: Дела 12,5-11, Псалм 
9. 11-13

2.  Да објават порака од Бог: Лука 1-35, 
Матеј 28. 5-6.

3.  Да го извршат Божјиот суд: Втора 
книга Царства 19 – 35.

Ду хов на бор ба
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На почетокот ѓаволот беше создаден од 
Бог како ангел. Тој ангел живеел на Небото, 
но станал горделив и решил да го собори 
Бог од престолот. Тој бил исфрлен од 
Небото поради неговиот грев и станал 
Божји непријател – Сатана. Во Исаија 
14:13-14 Сатаната бил толку горделив што 
сакал да го преземе местото на Бог како 
што јасно пишува во Библијата. Додека го 
читаме ова забележи колкупати се спомнува 
фразата „Јас ќе“. Божјиот одговор бил да 
го исфрли Сатаната и сите ангели кои го 
следеле од Небото (Јуда 6).

Името на Сатаната го открива неговиот 
нарав. Искушувач, 
лажго и убиец се три 
од oписите за него во 
Библијата. Нему не 
може да му се верува. 
Немој да бидеш 
измамен од тоа што 
изгледа привлечно. 
Подоцна ќе откриеш 
и други имиња и 

особености на Сатаната (во играта на крајот 
на лекцијата). Немој да заборавиш дека тој 
не е семоќен и сезнаен како што е Бог.

Целта на Сатаната е да го заземе Божјото 
место во животот на секој од нас. Со војска 
на зли духови и моќ тој се обидува да нè 
контролира (Ефешаните 6:12). Сатаната 
и тие зли сили постојат. Тие се реални и 
дејствуваат да го исполнат планот со кој 
ќе му ја одземат на Бог Неговата Слава и 
контрола врз нашиот живот. Еве неколку од 
лукавствата што ги користи Сатаната: (дел 
по дел покажи ја илустрацијата 3).

Тој го заслепува умот на 
неверните за пораката на 
Евангелието: 2 Коринќаните 
4:4.
Сатаната не сака луѓето да бидат спасени, 
затоа ќе направи сè што е во неговата моќ 

да ги сопре луѓето да го разберат 
Евангелието. Тој ги тера луѓето да се 
интересираат за други нешта што не се 
важни, за да немаат време да се замислат 
над пораката на Евангелието. Дури и кога 
луѓето ќе покажат интересирање за 
Евангелието, тој се обидува да го спречи 
нивното разбирање за Бог и Неговото 
Евангелие. Тој сака луѓето да останат во 
темнина, наместо да ја видат светлината 
на Евангелието и да се спасат. Ако сè уште 
не си верник христијанин, те предупреду-
вам дека тоа е она што Сатаната го прави 
во твојот живот.

Тој го краде Божјото слово: 
Матеј 13:19.
Кога некој  ќе го слушне Божјиот збор, а 
не го разбира, Сатаната доаѓа и се обидува 
да ја направи состојбата уште полоша со 
тоа што се обидува да го украде Божјиот 
збор. Божјиот збор е како семе. Кога ќе се 
посее семе, тоа во одредено време ќе никне. 
Сатаната не сака семето на Божјиот збор да 
порасне и, во крајна линија, да те натера да 
поверуваш во Исус. Затоа тој се обидува да 
го одземе тоа што си го слушнал. Сатаната 
сака да заборавиш сè за тоа. Не му дозволувај 
да успее. Наместо тоа, твоето разбирање на 
Евангелието нека расте и на тој начин ќе 
достигнеш до Христос и до спасението.

Тој ги држи луѓето во 
ропство: 2 Тимотеј 2:26.
Сатаната ги заробил луѓето и ги тера да 
го прават тоа што не му е угодно на Бог. 
Еден од неговите најуспешни начини да 
го направи тоа е да им каже дека имаат 
доволно време. Можеби ти го разбираш 
Евангелието и сакаш да бидеш спасен. 
Но Сатаната во тебе ти шепоти: „Да, тоа 
е многу добро да се направи, но подоцна 
во животот. Живеј за задоволство, уживај, 
а подоцна реши го овој проблем“. На тој 
начин тој ќе те зароби и колку што старееш 

Илустрација 3

Toj gi graba 
poseanoto 

Boæjo Slovo. 
Matej 13:19

Toj gi zaslepuva umovite na 
nevernicite za porakata 
na Evangelieto. 

2 Korin¿anite 4:4

Toj gi zarobuva luØeto. 
2 Timotej 2:26
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ќе ти биде сè потешко да се одвоиш од 
гревот на Сатаната. Лекцијата е очигледна 
- дојди кај Исус уште сега (2 Коринќаните 
6:2). Немој да го следиш непријателот и да 
станеш негов заробеник. Дојди кај Исус 
додека сè уште си млад и биди слободен да 
живееш за Бог на начин кој Му е угоден.

Метод: Барање информации
Подели ги младите во групи од по тројца. 
Зголеми ја илустрацијата 4 и исечи ги 
картите. Постави ги на ѕидовите, но 
не во правилен редослед. На секоја група 
дај ѝ го листот со одговорите (работен 
лист 2), пенкало и Библија. Нека секоја 
група почне 30 секунди по претходната. 
Внимавај на времето на секоја група и 
дај им дополнителни поени на тие кои ќе 
бидат најбрзи.

Заклучок
Размисли повторно за црвите на нашата 
прва илустрација. Тие не го сфаќаа тоа 
што се случува во светот над нив. Ако 
погледнеме на Бог и Сатаната, од гледна 
точка на нашата денешна лекција, јасно 
можеме да видиме дека во духовната 
сфера се води војна. Иако можеби не ја 
гледаме, таа е реална. Апостолот Павле 
напишал за оваа борба во неговото писмо 
до црквата во Ефес. Тој сакал неговите 
читатели да бидат свесни за таа борба и да 
сфатат дека таа влијае и врз нив 
(Ефешаните 6:11-12).

Како што ќе продолжиме со нашите 
проучувања во наредните седмици, ние 
повеќе ќе ги разгледуваме нештата што 
Павле ги запишал во неговото писмо до 
црквата во Ефес и ќе научиме повеќе 
лекции за таа духовна борба. Засега, треба 
да сфатиме дека таа духовна борба нè 
вклучува сите. Мора да сме свесни за 
тактиките на Сатаната, за да не бидеме 
измамени од нив. Исто така, треба да 
запаметиме дека, иако Сатаната е моќен, 
Бог е семоќен. Ако си на Негова страна, се 
наоѓаш на победничката страна. Бог те 
љуби и го сака најдоброто за тебе. 
Потруди се Тој да Го има првото место во 
твојот живот. 

Ду хов на бор ба

РАБОТЕН ЛИСТ 2: ОДГОВОРИ

1. Многу да се мисли за неговата моќ: да 
се сомневаш во неговото постоење.

2. Хороскопи, ојуџа табли, игри со магии.

3. Пет.

4. Бог го исфрлил него и неговите ангели 
од Небото.

5. Искушувач, ѓавол.

6. Лажго, убиец.

7. Тој ги заслепува умовите на неверните.

8. Тој го грабнува тоа што било посеано.

9. Тој ги заробува луѓето.

1

Ba
rawe

Илустрација 4

7
Погледни во  

2 Коринтјаните 4:4 
и запши едно од 

сатанските лукавства 
со неверниците.

8
Провери во Матеј 

13:19 за да го 
откриеш лукавството 

на непријателот.

9
Третото лукавство на 
Сатаната се наоѓа во 
2 Тимотеј 2:26. Кое е 

тоа?

4
Кој беше Божјиот 

одговор на 
горделивите 
стремежи на 

Сатаната? Види Јуда 6.

5
Од овие референци 
запиши две имиња 

на Сатаната:
Матеј  4:3
Јован 3:8

6
Запиши две имиња 
за Сатаната што го 

покажуваат неговиот 
карактер . 

Види Јован 8:44

Инфо

Инфо

Инфо

Инфо

Инфо

Инфо

1
Кои беа двете 

опасности кога 
размислуваме за 

Божјиот непријател, 
Сатаната?

2
Наброј некои работи 
што се опасни за да 

се занимаваме со нив 
- на пример гатање 

на дланка.

3
Колку пати се 

појавува изразот 
„Јас те” во Исаија 

14:13-14?

Инфо

Инфо

Инфо

informacii
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1. _______________________________  

_________________________________

2. _______________________________  

_________________________________

3. _______________________________  

_________________________________

4. _______________________________  

_________________________________

5. _______________________________  

_________________________________

6. _______________________________  

_________________________________

7. _______________________________  

_________________________________

8. _______________________________  

_________________________________

9. _______________________________  

_________________________________

1. _______________________________  

_________________________________

2. _______________________________  

_________________________________

3. _______________________________  

_________________________________

4. _______________________________  

_________________________________

5. _______________________________  

_________________________________

6. _______________________________  

_________________________________

7. _______________________________  

_________________________________

8. _______________________________  

_________________________________

9. _______________________________  

_________________________________

Sledi gi kartiËkite na xidot
spored pravilen redosled. 
Popolni gi odgovorite podolu.

Sledi gi kartiËkite na xidot
spored pravilen redosled. 
Popolni gi odgovorite podolu.

Работен лист 2

Barawe informaciiBarawe informacii
List so informaciiList so informacii
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2Стратегијата на 
непријателот

НЕ

Baraw

e

И
лустрација 5

Слава

Возбудливи 
искуства

Привлечен грев

Цели: ние сакаме младите:
 Да разберат дека Сатаната 
 го прави гревот привлечен и ги   
 крие неговите трагични последици.

 Да сфатат дека Господ Исус го   
 победи Сатаната на крстот.

 Да се надеваат на Божјата сила   
 за да го победат гревот.

 Да побараат од Господ да им го  
 прости гревот.

Вовед: Еден измамлив подарок
Најди нешто одвратно, како, на пример, 
гнила банана, валкан чорап, или пак, 
стара четка за заби. Завиткај ја колку 
што можеш поубаво. На почетокот на 
лекцијата понуди го тој привлечен 
подарок пред посетителите: „Нешто 
многу посебно! Секој ќе ти завидува! Ајде, 
земи го и отвори го!“ Под прекрасната 
хартија за завиткување, тој или таа ќе 
најде еден одвратен предмет.

Нашата последна лекција ни помогна да 
сфатиме дека се води духовна борба меѓу 
Бог и непријателот. Денес сакаме повеќе 
да размислуваме за стратегијата на 
Сатаната. Тоа што ти го нуди, можеби, 
изгледа многу привлечно на прв поглед 
(покажи ја илустрацијата 5. Покриј ги 
текстовите со хартија и отстранувај ги 
деловите кога ќе биде поволно времето 
додека ја поучуваш лекцијата.)

Што нуди Сатаната
Привлечен грев
Сатаната ти нуди грев. Гревот е 
прекршување на Божјиот закон (1 Јован 
3:4). Во Неговото Слово Бог ни дал норми 

според кои 
треба да 
живееме и 
кога нема да 
ги исполниме 
тие норми 
ние грешиме 

(Римјаните 3:23). Грев е сè што е против 
Бог (Псалм 51,4). Гревот е многу сериозен 
и мора да сфатиш дека тоа што Сатаната го 
нуди е навистина грев. Сатаната нема да го 
употреби тој збор (грев), но тоа е точно. Тој 
нема да ти каже колку е сериозен гревот. 
Тој ќе го завитка својот подарок прекрасно, 
со помош на следниве нешта:

Возбудливи искуства
Сатаната ќе ти предложи во умот дека 
христијанството е здодевно и дека треба 
да се забавуваш. Тој сака да пробаш 
различни нешта што тој ги прикажува како 
прекрасни. Што може Сатаната да ти понуди 
за да те измами да мислиш дека добро се 
забавуваш? Алкохол, лоши филмови, дрога, 
пушење и секс (кој надвор од бракот е грев). 
(Спомни ги тие нешта кои се релевантни 
за возраста и културата. Додај и некои 
други нешта кои се применливи во 
твојата состојба.) Тие нешта ќе те 
одвојат од Бог. Сатаната сака да ти ги 
напрaви привлечни, да ти каже дека ќе ти 
донесат радост, а, можеби, и ќе биде така. 
Но тие се грев. Немој да бидеш измамен. 

Популарност
Сатаната ќе ти предложи дека едно од 
најважните нешта во животот е да бидеш 
популарен. Телевизиските реклами и 
програми честопати прикажуваат луѓе кои 
се среќни кога се опкружени со други луѓе 
кои се смеат и разговараат додека држат 
чаши алкохол. Дивите забави, диско и 
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ноќните клубови, секогаш се прикажуваат 
како возбудливи места полни со многу 
забава. Ако сакаш да бидеш „ин“ со 
пријателите или, пак, популарен, мора да 
одиш на тие места, или барем така се 
прикажува. Не сакаш да останеш однадвор 
и затоа искушението да бидеш популарен 
го турка правилното размислување на друга 
страна. Немој да се измамиш.

Сатаната нуди добра забава и популарност, 
но мора да сфатиме, дека тоа што всушност 
го нуди е грев. Треба да забележиш дека 
тие понуди не се толку добри како што 
изгледаат. Треба да ги откриеме тие нешта 
што Сатаната ни ги нуди преку тоа што ќе 
забележиме што тој всушност крие.

Метод: Случај за проучување
Подели го работниот 
лист 3. Прочитај ја 
случката и дозволи им 
на младите да одгово-
рат на прашањата. 
Тие ќе можат да ја 
видат опасноста да се 
отстранат од Господа 
поради притисокот од 
врсниците и заради 

желбата да се експериментира со нови 
нешта. Текстот за работниот лист 
следи:

„Пријателите на Деби решија да излезат 
и да се напијат по фудбалскиот натпре-
вар. Иако Деби не беше таква девојка која 
сака да останува доцна навечер, не сакаше 
пријателите да помислат дека таа не е 
„ин“, и затоа отиде со нив. На еден 
напуштен селски пат сите млади се опија 
со вино и коњак. Тогаш некој предложил 
да играат „плашливец“. Веројатно ја 
знаеш таа луда игра: два автомобили 
возат еден кон друг со многу голема брзина. 
Првиот возач кој ќе сврти настрана е 
плашливецот и тој губи. Таа вечер никој 
не скршнал настрана. Во големиот судир, 

загинале сите пријатели на Деби, а таа 
имала скршеници и останала инвалид цел 
живот. По нејзините образи течеа солзи 
кога ми раскажуваше за тоа колку многу 
се кае што не ја напуштила забавата. 
Неколкупати во текот на вечерта сакала 
да побара од некој од пријателите да ја 
однесе дома, но се плашела од тоа што ќе 
помислат нејзините пријатели за неа. 
Дури и кога почнала играта, иако била 
преплашена, едноставно, не можела да 
собере храброст само да каже дека сака 
да се симне од автомобилот. Само помисли 
на тоа колку е силен притисокот од 
врсниците. Автомобилите за малку не се 
судриле двапати пред најпосле да се 
судрат. Деби можела да види дека 
животот ѝ е во опасност, имала неколку 
можности да излезе. А, сепак, избрала да 
го ризикува животот наместо да ризикува 
да ги изгуби пријателите. Жалното е 
дека повеќето млади луѓе во тие 
автомобили веројатно не сакале да бидат 
таму, исто така, но и тие се плашеле 
гласно да го кажат тоа. Кога избрале да 
не кажат ништо, сами си ја потпишале 
својата смртна пресуда. Тие не биле лоши 
младинци, биле пријателски расположени 
деца кои му подлегнале на притисокот на 
врсниците и направиле погрешен избор“.

Прашања:

1. Која била нејзината прва грешка?

2. Зошто таа не побарала да си замине?

3. Ако одбиела да им се придружи на  
другите младинци, што можело да се 
случи?

4. Каква девојка била Деби?

П Р Е К И Н  Н А  Л Е К Ц И Ј А Т А

Што крие Сатаната

Сатаната не ти кажува каде те води. Тој е 
лажго, како што јасно пишува во  Јован 
8:44. Тој лаже за сериозноста на гревот. 

Ст р ат е гиј ата н а н е п р иј ат е л о т

SluËaj za prouËuvaweSluËaj za prouËuvawe

SluËaj za prouËuvaweSluËaj za prouËuvawe

Пријателите на Деби решија да излезат и да се напијат по фудбалскиот натпревар. Иако Деби не 
беше таква девојка која сака да останува доцна навечер, не сакаше пријателите да помислат дека 
таа не е „ин“, и затоа отиде со нив. На еден напуштен селски пат сите млади се опија со вино и коњак. 

Тогаш некој предложил да играат „плашливец“. Веројатно ја знаеш таа луда игра: два автомобили возат 
еден кон друг со многу голема брзина. Првиот возач кој ќе сврти настрана е плашливецот и тој губи. Таа 
вечер никој не скршнал настрана. Во големиот судир, загинале сите пријатели на Деби, а таа била целата 
искршена и останала инвалид цел живот. По нејзините образи течеа солзи кога ми раскажуваше за тоа 
колку многу се кае што не ја напуштила забавата. Неколкупати во текот на вечерта сакала да побара од 
некој од пријателите да ја однесе дома, но се плашела од тоа што ќе помислат нејзините пријатели за неа. 
Дури и кога почнала играта, иако била преплашена, едноставно, не можела да собере храброст само да 
каже дека сака да се симне од автомобилот. Само помисли на тоа колку е силен притисокот од врсниците. 
Автомобилите за малку не се судриле двапати пред најпосле да се судрат. Деби можела да види дека 
животот ѝ е во опасност, имала неколку можности да излезе. А, сепак, избрала да го ризикува животот 
наместо да ризикува да ги изгуби пријателите. Жалното е дека повеќето млади луѓе во тие автомобили 
веројатно не сакале да бидат таму, исто така, но и тие се плашеле гласно да го кажат тоа. Кога избрале да не 
кажат ништо, сами си ја потпишале својата смртна пресуда. Тие не биле лоши младинци, биле пријателски 
расположени деца кои му подлегнале на притисокот на врсниците и направиле погрешен избор.

Пријателите на Деби решија да излезат и да се напијат по фудбалскиот натпревар. Иако Деби не 
беше таква девојка која сака да останува доцна навечер, не сакаше пријателите да помислат дека 
таа не е „ин“, и затоа отиде со нив. На еден напуштен селски пат сите млади се опија со вино и коњак. 

Тогаш некој предложил да играат „плашливец“. Веројатно ја знаеш таа луда игра: два автомобили возат 
еден кон друг со многу голема брзина. Првиот возач кој ќе сврти настрана е плашливецот и тој губи. Таа 
вечер никој не скршнал настрана. Во големиот судир, загинале сите пријатели на Деби, а таа била целата 
искршена и останала инвалид цел живот. По нејзините образи течеа солзи кога ми раскажуваше за тоа 
колку многу се кае што не ја напуштила забавата. Неколкупати во текот на вечерта сакала да побара од 
некој од пријателите да ја однесе дома, но се плашела од тоа што ќе помислат нејзините пријатели за неа. 
Дури и кога почнала играта, иако била преплашена, едноставно, не можела да собере храброст само да 
каже дека сака да се симне од автомобилот. Само помисли на тоа колку е силен притисокот од врсниците. 
Автомобилите за малку не се судриле двапати пред најпосле да се судрат. Деби можела да види дека 
животот ѝ е во опасност, имала неколку можности да излезе. А, сепак, избрала да го ризикува животот 
наместо да ризикува да ги изгуби пријателите. Жалното е дека повеќето млади луѓе во тие автомобили 
веројатно не сакале да бидат таму, исто така, но и тие се плашеле гласно да го кажат тоа. Кога избрале да не 
кажат ништо, сами си ја потпишале својата смртна пресуда. Тие не биле лоши младинци, биле пријателски 
расположени деца кои му подлегнале на притисокот на врсниците и направиле погрешен избор.

1.  Koja bila nejzinata prva gre¯ka?  3.  Ako taa odbiela da im se pridruÊi, ̄ to moÊelo da se sluËi?  
2.  Zo¯ta taa ne pobarala da izleze?  4.  Kakva devojka bila Debi?

1.  Koja bila nejzinata prva gre¯ka?  3.  Ako taa odbiela da im se pridruÊi, ̄ to moÊelo da se sluËi?  
2.  Zo¯ta taa ne pobarala da izleze?  4.  Kakva devojka bila Debi?

Случка од Кен Дејвис

Случка од Кен Дејвис

Работен лист 3
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Тој го направил тоа со Ева (Битие 3:4). Тој 
го ставил под сомневање Божјото Слово и 
зборувал против тоа што Бог веќе го 
кажал. Тој го нуди тоа што изгледа дека е 
убаво, но ги крие последиците од гревот. 
Гревот влијае врз сè, дури и врз нашето 
здравје. (Накусо спомни ги опасностите од 
пушењето, алкохолот, дрогата и грешниот 
секс - ползувај ги соодветните примери). 

Тој нуди популарност, но сети се на тоа што 
му се случи на загубениот син во Лука 15:13 
- 14. Кога ги потрошил парите, никаде не 
забележуваме дека неговите пријатели му 
помогнале кога тој имал потреба. 

Сатаната лаже за сите тие нешта за да те 
измами да го следиш и да го одбиеш Бог. На 
Бог може целосно да му се верува. Тој ја 
кажува вистината за гревот. Тој ти нуди 
возбудлив живот полн со предизвици кој е 
многу позначаен отколку само „добра забава“. 
Бог не нуди популарност, Тој нуди вистински 
верни пријатели и христијани, а особено го 
нуди совршениот пријател во личноста на 
Исус. Бог е вистина. Сатаната е лажго.

На кратки патеки, гревот води до вина. Кога 
ќе згрешиме, нашата совест почнува да 
работи и ние се чувствуваме виновни. Се 
чувствуваме виновни зашто сме виновни 
пред Божјиот закон. Гревот, исто така, нè 
остава да се чувствуваме празни. Понекогаш 
гревот изгледа забавен, но „добрата забава“ 
која е ветена, не го дава задоволството. 
Оставени сме да бараме повеќе задоволства, 
кои водат до повеќе грев, коj води до повеќе 
вина, која води до повеќе трагање. Само 
Господ Исус може да го прекине овој „круг 
на гревот“. (Ќе ти помогне овие четири 
збора: грев – вина – празнина – барање, да 
ги напишеш во круг со стрелки на картон 
или на транспаренца).

Ќе побараш ли од Господ Исус да ти го 
прости твојот грев? Тогаш твојот грев и 
неговите проблеми ќе бидат решени од 
единствениот кој може да ги реши. Твојот 

нарушен однос со Бог ќе се поправи и ќе 
имаш нешто за кое ќе вреди да живееш.

Ако го немаш Господ Исус Христос како 
твој Спасител, тогаш ќе мора да се соочиш 
со долготрајните последици на гревот. Тоа 
е судот, а потоа и вечното одвојување од 
Бог. Ова е едно од нештата што Сатаната 
го крие кога ти ги нуди гревот, забавата и 
популарноста. Краткотрајните задоволства 
на гревот не вредат ништо во споредба со 
неговите долготрајни последици.

Поразот на Сатаната

Господ Исус е семоќен и веќе го победил 
Сатаната (покажи ја илустрацијата 6). Кога 

се игра шах, 
можеби 
играчот ќе ги 
изгуби сите 
поважни 
фигури. Тој ќе 
биде поразен, 

иако играта не е сосема изгубена. Тој сè 
уште може да се бори, но резултатот од 
играта е неизбежен. Само е прашање на 
време кога ќе биде матиран. На ист начин 
Сатаната беше победен. Тој сè уште е 
силен и активен, но неговите денови се 
избројани и им се гледа крајот. Tоа што го 
гледаме сега се последните очајни напори 
на Сатаната пред да биде понижен. Ајде 
заедно да погледнеме некои стихови кои ја 
опишуваат борбата меѓу Сатаната и 
Господ Исус.

Метод: Повторување со помош 
на меч

Младите нека „ги извлечат мечовите“ (да 
ги подигнат Библиите високо над главата). 
Кажи ја библиската референца, на пример 
„1 Јован 3:8“. Тогаш гласно нека ја 
повторат референцата. Потоа заповедај 
им: „Напад!“ Тогаш тие се натпреваруваат 
кој побрзо ќе го најде стихот. Младинецот 

И
лустрација 6Gospod Isus go 

porazil Satanata

6И
лу

страција



ЛЕКЦИЈА

14

Ст р ат е гиј ата н а н е п р иј ат е л о т

2

кој прв ќе го најде нека се исправи и нека им 
даде неколку мигови време на другите 
учесници да го најдат стихот, а потоа 
победникот гласно нека го прочита стихот.

1 Јован 3:8 – Исус дојде на земјата за 
да ги уништи делата на ѓаволот.

Матеј 2:16 – Преку Ирод, Сатаната 
се обиде да го уништи Исус уште при 
раѓањето, но Исус беше заштитен.

Марко 1:13 – Исус беше искушуван во 
пустината и победи.

Евреите 4:15 – Преку целиот совршен 
живот на Исус, Тој го победи Сатаната 
со тоа што никогаш не згреши.

Колошаните 2:15 – На крстот Исус ги 
разоружа властите и силите.

Евреите 2:14 – Преку својата смрт 
Исус го уништи ѓаволот.

1 Петар 5:8 – Ѓаволот сè уште оди 
наоколу како лав што рика.

Откровение 20:10 – Ѓаволот ќе биде 
фрлен во огненото езеро каде што ќе 
биде мачен засекогаш.

Најголемиот пораз на Сатаната беше на 
крстот и на гробот. Кога Исус умре и кога 
ја пролеа својата скапоцена крв, а потоа 
воскресна од мртвите, гревот, смртта и 
Сатаната беа поразени. Исус е семоќен и 
Тој тоа го докажа на Голгота и преку 
празниот гроб. Истата таа сила може да ти 
помогне и да те спаси и тебе за да можеш 
да ја скршиш стегата што гревот и 
Сатаната го имаат над твојот живот. 
Истата сила може да ја добие и секој млад 
верник и да ја ползува во својот живот 
(Римјаните 8:11). Тоа значи дека можеш да 
бидеш победник над искушенијата и над 
сето тоа што Сатаната сака да го 
исползува за да те измами како верник – 
христијанин. Непријателот ќе ги напаѓа 
верните. Немој да побегнеш поразен, туку 
дозволи му на Бог да ти помогне да се 
противставиш на ѓаволот (Јаков 4:7) Немој 

никогаш да заборавиш дека Сатаната е 
ограничен во својата моќ и дека тој, а не 
христијаните е поразениот.

Заклучок
Добро забележи што ти нуди Божјиот 
непријател – Сатаната всушност не ти нуди 
ништо. Запамети дека тој е лажго, дека ги крие 
последиците од гревот, а сепак е победен! 
Наместо да го слушаш Сатаната, дојди кај 
Господ Исус Христос кој го победил тој 
непријател – ѓаволот. Господ Исус ти нуди 
многу добри работи – проштавање на 
гревовите, живот што вреди да се живее како 
и вечност на Небото. Нему можеш целосно 
да му веруваш, па зошто тогаш не поверуваш 
во Него уште денеска?

Метод: Пронаоѓање зборови
Фотокопирај го 
работниот лист 4 за 
сите присутни. Тие  за 
време на програмата, 
или подоцна дома. 
Тоа ќе им помогне да 
ја повторат лекцијата 
и да ги запаметат 
најважните точки.  

 

РАБОТЕН ЛИСТ 4: ОДГОВОРИ

Пополни ги 
празните 
места:
Заслепува;  
Краде;
Заробува;
Привлечен;
Возбудливи;
Популарност;
Лажливец; 
Последици;
Поразен.

Nekoi od lukavstvata na Satanata: Toj gi                              umovite na nevernite.

                              Toj go                      poseanoto Boæjo Slovo. 

                              Toj gi                              lueto.

©to nudi toj:                  grev.

                              iskustva.

Toj e                   i gi krie                   od grevot.

Toj e                              !

Neprija telotNeprija telot

Site zborovi ¯to treba da se napi¯at vo pravoagolnicite podolu, kako i tie koi se so 
pocrni bukvi, se naoØaat vo osumnasoËnikot gore. popolni gi pravoagolnicite, potoa 
najdi gi i zaokruÊi gi zborovite vo osumnasoËnikot.
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Придружување 
кон армијата

Лекција

3
Цели: Ние сакаме младите:
 Да разберат кој е Господ Исус и

 што Тој направил за нив.

 Да сфатат дека Тој е Врховниот   
 Заповедник на христијанската   
 војска.

 Да бидат блиски до Господ и да Му  
 бидат послушни.

 Да се придружат кон неговата   
 војска преку покајание и вера.

Вовед: Квиз со знамиња

На ЦД-то што е дел од ова 
упатство има неколку знамиња 

на различни земји. Можеш да 
ги отпечатиш  на хартија. Кога ќе 
ја претставиш лекцијава, покажи ги 
знамињата пред групата, едно по едно 
знаме. Младинецот кој ќе погоди на која 
земја ѝ припаѓа знамето, ќе го добие 
знамето како подарок. Победник е оној 
што собрал најмногу знамиња.

Знамињата имаат одредено значење: 
ѕвездите на американското знаме ги 
претставуваат државите, двете бои – 
сината и жолтата на украинското знаме го 
претставуваат небото и житото. Кога се 
води војна честопати се ползуваат знамиња. 
Откако ќе се придружат кон една војска, 
војниците се борат под знамето на таа 
земја. Во духовната борба, треба да му се 
придружиме на Бог и Неговата армија и да 
се бориме „под Неговото знаме“

Заповедникот
Заповедникот е Господ Исус Христос, затоа, 
ајде да се сосредоточиме на Него и што 
Тој направил. (Откако ќе го покриеш овој 

дел од илустра-
цијата, можеш 
да го користиш 
знамето од 
илустрацијата 
7, или, пак, да го  

    исползуваш методот „направи  
знаме“ што ќе биде објаснет подоцна).

Неговото раѓање

Господ Исус е Бог Синот. Се роди како 
бебе во Витлеем и доброволно го направи 
тоа за да може да биде Спасител на светот 
(Матеј 1:21). Пред да се роди Тој живееше 
на Небото, така што зборот „отелотворување“ 
е многу посоодветен од зборот „раѓање“.

Неговиот живот

Тој во животот правеше само добри дела 
(Дела 10:38). Тој никогаш не згреши (1 
Петар 2:22). Тој ни покажа каков е Бог 
(Јован 14:9б). Неговиот живот е пример за 
нас верните христијани. 

Неговата смрт

Тој ја зеде казната за гревот на крстот со тоа 
што стана наша замена (1 Петар 2:24). Тој 
доброволно го даде својот живот на крстот 
на Голгота, за тебе да може да ти се прости. 
Што си направил ти како одговор на тоа?

Неговото воскресение

Господ Исус Христос е денес жив (Матеј 
28:6). Само Тој ја има силата да го прости 
гревот (Марко 2:5). Тој е возвишен над 
сите. Еден ден секое колено ќе се поклони 
пред Него (Филипјаните 2:10-11).

НЕ

И
лустрација 77И
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Дали сфаќаш дека ти е потребен Господ 
Исус Христос како Заповедник во твојот 
живот? Тој ти е потребен за да те ослободи 
од моќта на Сатаната кој сака да го уништи 
твојот живот. Сатаната ќе сака да те одведе 
што подалеку од Бог, така што кога твојот 
живот ќе заврши, ти ќе бидеш вечно одвоен 
од Бог. Но не мора да биде така. Можеш да 
го имаш Господ Исус како твој заповедник 
и да се бориш „под Неговото знаме“.

Метод: Направи знаме

Подели ги 
младите во 
групи од по 
четири или 
пет. Дај ѝ на 
секоја група 
знаме 

(работен лист 5), различни симболи 
(работен лист 6), лепило и ножици. 
Побарај од младите да размислат кои 
симболи можат да ги постават врз 

„Господовото знаме“. 
Тие можат да 
изберат некои од 
симболите и да ги 
залепат на знамето. 
Кога знамињата се 
готови, побарај од 
секоја група да го 
претстави своето 
знаме и да објасни 

што ни кажуваат симболите за Господ 
Исус.Тогаш дозволи им да доцртаат и 
некои други симболи, или, пак, да напишат 
текст, ако сакаат да го направат тоа. 
Овој метод ќе ги поттикне младите да 
размислуваат на тоа кој е Христос и 
што направил Тој.

П Р Е К И Н  Н А  Л Е К Ц И Ј А Т А

Како да се придружиш кон 
Божјата војска?
Со тоа што ќе го признаам 
мојот грев: Римјаните 3:23, 
Исаија 59:2.

(Покажи ја 
илустрација-
та 8). Тоа 
значи да се 
понизиш и да 
признаеш 
пред Бог дека 

сите сме родени како грешници кои прават 
грешни нешта; дека нашиот грев нè 
одвојува од Бог. Дали си подготвен да го 
признаеш тоа и да го исповедаш својот 
грев пред Бог? Ти никогаш нема да го 
решиш проблемот со твојот грев сè додека 
не признаеш дека имаш проблем.

Со тоа што ќе се покаеш: Дела 
3:19

Тоа вклучува да се свртиш од грешните 
работи во животот. Да му кажеш „збогум“ 
на гревот. Тоа е промена во умот во врска 
со нашиот грев, менување на нашиот 
однос кон гревот, но најмногу од сè, 
сменување на правецот – подалеку од 
нашиот грев. Дали си подготвен да се 
покаеш?

Со тоа што ќе ја поставам 
мојата вера во Господ Исус 
Христос: Дела 16:31

Постои само еден начин за да ти бидат 
простени твоите гревови. Господ Исус 
Христос е единствениот кој може да ти 
прости.Твоите добри дела, семејната 
заднина, одењето в црква, ништо од тоа 
не е доволно да те спаси. Исус го зел 
твојот грев во Неговото тело и ја платил 
казната за него. Затоа мора да побараш од 
Господ Исус да ти прости, да поверуваш 
во Него Тој да те спаси и да му го 
предадеш целиот твој живот Нему. Дали 
си подготвен да поверуваш во Христос?

Работен лист 5

5Ра
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тен лист

Работен лист 6
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Што значи тоа да се биде 
војник за Бог?
Блиско заедништво

Тоа е почеток на живот во кој ќе имаш 
личен однос со заповедникот, Господ Исус 
Христос (2 Петар 3:18). Ти ќе растеш во 
твојата вера со тоа што ќе го запознаваш 
Господ преку читањето на Неговото Слово 
и со тоа што со Него ќе зборуваш преку 
молитва. Тоа се нарекува „тивко време“. 
Треба секогаш да сакаш да Го запознаваш 
Бог сè подобро. Треба да сакаш да го 
живееш твојот живот поблиску до Него. 
Привилегија е да се познава заповедникот 
на таков личен начин.

Потчинување

Ако си во војска, треба, исто така, да ги 
слушаш заповедите на заповедникот (1 
Јован 2:3). Тој има право од тебе да очекува 
постојано да му бидеш верен и послушен. 
Треба да направиш сè што Тој ќе ти каже 
да направиш (Јован 15:14). На пример, Тој 
ќе те испрати да кажеш за Евангелието на 
твоите пријатели на училиште, или на 
некои други кои треба да го слушнат. На 
нашиот следен состанок ќе ги откриеме 
другите мисии на кои Исус ги испраќа 
своите војници. Не е секогаш лесно да се 
служи под „знамето на Господ“. Мора да 
научиш да му веруваш и да си сигурен 
дека Неговата волја е тоа што е најдобро 
за твојот живот. Тогаш можеш да си 
сигурен за Неговото присуство и 
постојаната помош.

Метод: Сведоштво

Покани некој верник христијанин кој знае 
добро да комуницира со младите. Тогаш 
побарај од него да го сподели своето 
лично искуство и својата вера пред 
целата група. Однапред можеш на таа 
личност да ѝ дадеш листа на прашања на 
кои би сакал тој да одговори, на пример:

► Кажи ми нешто за твоето семејство.

► Како слушна за Господ?

► Како ти одговори на тоа?

► Какви промени се случија во твојот 
живот?

► Каков е твојот личен однос со Господ 
денес?

► Со кои предизвици се соочуваш во 
твојот духовен живот?

Дали си во Божјата војска?

Под чие знаме се бориш? Дали си во 
Божјата војска? Во неа нема ограничување 
за тоа на која возраст треба да бидеш за да 
се придружиш кон војската. Сепак, 
најдобро е што побрзо да му го предадеш 
својот живот, уште додека си млад. Нема 
никакви забрани за тие кои се болни, 
неспособни, ниту, пак, некој е 
привилегиран. Без оглед на тоа дали си 
писмен или неписмен, можеш да се 
придружиш кон таа армија. Во неа има 
луѓе од секој народ и нација. Најважното 
прашање кое ти како личност треба да си 
го поставиш е: „Дали се борам во 
Господовата војска“? Само ти можеш да 
одговориш за тоа за себе. Одговорот може 
да биде „да“ или „не“. Прашањето: „Како 
можам да се придружам кон Божјата 
армија?“ веќе е одговорено. Ти знаеш што 
треба да направиш – признај го својот 
грев, сврти се од него и сврти се кон 
Господ Исус. Побарај Тој да те спаси. Те 
поканувам тоа да го направиш уште 
денеска. Ако повикаш кон Господ за 
спасение, тогаш сигурно ќе можеш да 
кажеш: „Да, јас сум во Божјата армија и 
јас ќе живеам за Него“.

Метод: Азбучен квиз

Подели ги присутните во две екипи. Кога 
ќе кажеш една буква, првата личност 
која ќе ти донесе предмет што почнува 
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со таа буква (на пример М – за монета; П 
– пенкало; Ч – часовник) ќе добие право да 
одговори на прашањето што почнува со 
таа буква. Секој точен одговор носи 10 
бода. Кажувај ги буквите измешано. Ако 
присутните не можат да го најдат 
предметот, постави го прашањето пред 
двете екипи и дозволи ѝ на првата личност 
која ќе се исправи да одговори. Ако 
одговорот е погрешен, прашањето се 
поставува на другата екипа. Другата 
можност е само да ги поставиш 
прашањата, без присутните да треба да 
го најдат предметот чија почетна буква 
си ја кажал.

Кое „П“ мора да го направам во однос 
на гревот пред тој да ми биде простен 
(признај).

Кое „В“ кажува каде се родил Исус? 
(Витлеем).

Кое „З“ ми ја кажува титулата што Исус 
ја има во христијанската војска 
(Заповедник).

Кое „С“ дозволи Исус да му се случи за 
да може да добиеме проштавање за 
гревот (смрт).

Животот на Исус за нас е „П“ (пример).

Кое „П“ може да го добиеме, ако го 
побараме од Исус (проштавање).

Кој е „Б“ во чија армија треба да бидеме 
(Бог).

Кое „П“ треба да го направиме пред Бог 
? (понизни).

Кое „О“ го опишува доаѓањето на Исус 
на овој свет како бебе? 
(отелотворување).

Кое „И“ е единствениот кој може да 
спасува? (Исус).

Со кое „Г“ најчесто го нарекуваат Исус 
во Библијата? (Господ).

Во кое „М“ во Библијата читаме за тоа 
како Исус дошол на овој свет? (Матеј).

Кое „С“ е најдоброто време за 
спасение? (сега).

Кое „П“ го очекува Бог од секој 
христијански војник? (послушност).

Кое „К“ го поднел Исус за нашиот грев? 
(казна).

Кое „В“ е неопходно за христијанската 
порака и се случи веднаш по 
распнувањето? (воскресение).

Кое „Г“ го ползува непријателот за да 
нè контролира? (грев).

Кое „Д“ значи исто што и да се верува? 
(доверба). 
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Лекција

4Спремни за борба
Цели: Ние сакаме младинците:
 Да разберат дека христијанскиот  
 живот е тешка борба.

 Да сфатат дека можат во таа   
 борба да се надеваат на помошта  
 од Бог.

 Да истраат, да му веруваат на   
 Господ и да живеат живот што   
 ќе му даде чест.

 Да станат христијански војници

Вовед: Разгледај ја илустрацијата

Покажи ја илустраци-јата 9 на 
почетокот на оваа 
лекција. Покриј ги 
четирите коцки во 
кои има текст (ќе ги 
откриваш во текот 
на лекцијата). Поста-
ви неколку прашања 
што ќе им помогнат 
на младинците да го 
реконструираат 

историскиот настан во кој Павле напиша 
некои од неговите писма.

► Што мислиш кој е претставен на 
оваа илустрација?

► Каде се наоѓа тој?

► Зошто е в затвор?

► Што му дава тој на војникот?

► Кога се случи тоа во животот на 
апостол Павле?

Условите во затворите каде што бил затво-
ран Павле биле многу полоши отколку 
условите што ги гледаме на илустрацијата.

Војникот
Апостолот Павле бил чуван од римски 
војници. Тој многу добро знаел како 

изгледал војник. Кога тој му напишал 
писмо на еден млад човек по име Тимотеј 
тој ги споредил христијаните со војници. 
Тој сакал Тимотеј да сфати дека 
христијанскиот живот е тешка борба. 

1 Тимотеј 6:12: вера за време на 
борбата

Христијаните се како војници кои треба да 
се борат. Не треба да се бориме еден со друг 
туку „да ја водиме праведната борба“ против 
Сатаната и неговите тактики. Во оваа глава, 
Павле му пишува на Тимотеј да им се 
противстави на лажните поуки (3-5), да ја 
отфрли љубовта кон парите (8-10). Тимотеј 
требаше да им се противстави на опасните 
влијанија, исто како што ти и јас треба да го 
правиме тоа. Павле зборува за „борбата на 
верата“. Мора да продолжиш да му веруваш 
на твојот Заповедник. Запамети дека не се 
бориш сам. Господ ветил дека ќе биде со 
тебе на бојното поле секој ден (Матеј 28:20).

2 Тимотеј 2:3: Истрајност во 
целата борба.

Во едно друго писмо, Павле го потсетува 
Тимотеј дека христијаните се вклучени во 
тешка борба. Мора да си подготвен за 
тешкотиите и страдањата. Лошиот војник 
ќе побегне штом ќе се појави непријателот. 
Но добриот војник ќе остане верен на 
својот заповедник и ќе продолжи да се 
бори и покрај тешкотиите во борбата. 
Христијанскиот војник треба да биде 
издржлив на бојното поле.

2 Тимотеј 4:7-8: Награда по 
борбата

Кога Павле го напишал своето второ писмо 
до Тимотеј, тој знаел дека наскоро ќе умре и 
ќе замине да биде во присутноста на Бог.Тој 
се осврнува на својот живот, на тешкотиите 
што ги преживеал и знаел дека Господ му 
помогнал во сите нив. Сега Павле со радост 
можел да каже: „Добра борба водев“. И тој 

НЕ

Илустрација 9

1 Тим. 6:12

вера

Eфеш. 6:10-18

опрема

2 Тим. 4:7-8

награда

2 Тим. 2:3

Истрајност
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4
беше сигурен дека ќе ја прими својата 
награда: круната на праведноста (стих 8). 
Тој очекувал да влезе во Божјата Слава и 
да ја слави Божјата победа цела вечност. 
Тие награди можат да бидат и твои, ако ја 
водиш праведната борба.

Ефешаните 6:10-18: Оклоп за 
борбата

Павле во затворот бил чуван од војници. 
Постои дури можност дека со синџир бил 
врзан за некој од нив (Ефешаните 6:20). 
Тој ги гледал војниците и нивната борбена 
опрема секој ден. И затоа тој ја користи 
опремата како добар опис за тоа како 
христијаните треба да бидат подготвени за 
да излезат на бојното поле. Колку парчиња 
опрема се спомнуваат во овој текст? Дали 
се тие за одбрана или за напад? Господ ја 
обезбедил таа опрема за да те подготви за 
борба. Во наредните неколку недели ќе 
научиме за Божјата опрема што Тој ја 
обезбедил за секој христијанин.

Бојното поле
(Покажи ја 
илустрација 
10). Христијан-
скиот живот не 
е лесен – тој 
може да биде 
спореден со 

борба. На училиште ќе се соочиш со про-
тивставување, ако кажеш дека веруваш во 
Христос. Можеби ќе ти се смеат, ќе те 
избегнуваат, а можеби и ќе те измачуваат. 
Додека спортуваш, можеби другите играчи 
ќе те дразнат за да те налутат. Тие ќе сакаат 
да те исмеваат за тоа што си верник христи-
јанин. Домот е едно од најтешките места 
да се живее христијански живот, зашто 
таму најдобро нè познаваат тие околу нас. 
Другите области на бојното поле се 
црквата, младинските организации, кога сме 
заедно со пријатели, додека гледаме ТВ. 
Каде и да си, таму е твоето бојно поле.

Не заборавај, борбата му припаѓа на Господ 
(2 Kн. летописи 20:15), а ти си во неа само 

затоа што ти си Негово дете. Ти не си сам 
на бојното поле. Заповедникот е со тебе 
(Матеј 28:20), Тој се бори за тебе и Тој е 
многу посилен отколку непријателот. Не 
заборавај што му рече Павле на Тимотеј: 
мора да научиш да се потпреш на Господ и 
да издржиш, знаејќи дека Тој ќе ти ја 
донесе победата.

П Р Е К И Н  Н А  Л Е К Ц И Ј А Т А

Метод: Драма

Овој метод ќе им 
помогне на младинците 
да сфатат како може 
Сатаната да ги нападне 
на различни места и да 
размислуваат на тоа 
како да одговорат како 
христијански војници. 
Подели ги младите во 
четири групи и дај ѝ на 

секоја група мало сценарио што го има на 
работниот лист 7. Тие ќе треба да разми-
слат за тоа што треба да направи верник 
во таква состојба, да подготват скеч и 
да го играат пред целата група.

Група 1 – на училиште: На час, наставни-
кот зборува за еволуцијата како за најдобро 
објаснување за потеклото на човекот. 
Тој дури и вели: „Само некои христијани 
одбиваат да се соочат со фактите. Се 
надевам дека никој овде не верува дека Бог 
го создал светот!“ Еден ученик христија-
нин решава да проговори...

Група  2 – на игралиште: На тимот му 
треба победа во последниот натпревар на 
сезоната. Но на полувремето губат со два 
гола разлика. Соперничкиот тим има еден 
прекрасен играч кој е речиси невозможно да 
се сопре. Некои играчи предлагаат да го 
повредат. Изгледа дека тоа е единствени-
от начин да се победи! А еден од играчите, 
христијанин, не се согласува...

Група 3 – Дома: Двајца браќа играле 
видеоигри повеќе од два часа. Тогаш мајка 
им се враќа дома: „Се надевам дека не 
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За време на часот наставникот зборува за еволуцијата 
како за најдобро објаснување за потеклото на човекот. Тој 

дури и вели: „Само некои христијани одбиваат да се соочат 
со фактите. Се надевам дека никој овде не верува дека Бог го 

создал светот!“  Еден ученик христијанин решава да проговори...

Sportski teren:
На тимот му треба победа во последниот натпревар на

сезоната. Но на полувремето губат со два гола разлика. 
Соперничкиот тим има еден прекрасен играч кој е речиси 

невозможно да се сопре. Некои играчи предлагаат да го 
повредат. Изгледа дека тоа е единствениот начин да се

победи! А еден од играчите, христијанин, не се согласува...

Doma:
Двајца браќа играле видеоигри повеќе од два часа, и 

тогаш мајката се враќа дома. „Се надевам дека не игравте 
долго време. Ако сте играле подолго од еден час, сакам да 

прекинете, јасно?“ Еден од двајцата браќа вели: „Мамо само што 
почнавме!“ Другиот син е верник и постапува поинаку...

Crkva:
Завршила богослужбата и младите луѓе заедно разговараат 

пред вратата. Еден од нив се жали дека проповедта била 
здодевна. Друг смета дека песните што се пееле биле 

старомодни. Третиот кажува за нешто што го слушнал во врска 
со еден од старешините. Сепак, еден од младинците сфаќа дека 

таквиот став не е добар и се обидува да ги поттикне другите да 
престанат...

Работен лист 7
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игравте долго време. Ако игравте подолго 
од еден час, сакам да прекинете?“ Еден од 
браќата вели: „Мамо, само што почнав-
ме!“ Другиот син е верник и постапува 
поинаку...

Група 4 – Црква: завршила богослужбата 
и младите луѓе разговараат пред вратата. 
Еден од нив се жали дека проповедта 
била здодевна. Друг смета дека песните 
што се пееле биле старомодни. Третиот 
кажува за нешто што го слушнал во врска 
со еден од старешините. Сепак, еден од 
младинците сфаќа дека таквиот став не 
е добар и се обидува да ги поттикне 
другите да престанат...

Мисијата на војникот
Да се бориш со непријателот

Мора да се бориш со непријателот. 1 Петар 
5:8-9 пишува за ѓаволот како за непријател 
и нè охрабрува да стоиме цврсто и да му 
се противставиме. Внимавај! Тоа е борба. 
Се бориш со непријател кој е посилен од 
тебе. Но 1 Јован 4:4б нè охрабрува со една 
вистина: Исус, кој живее во христијанинот, 
е посилен од Сатаната. Тој ни ја дава силата 
која ќе ни помогне да победиме во борбата. 
Како што ќе откриеш, Бог ни обезбедил 
борбена опрема што можеме да ја облечеме. 
Ќе ги испитаме сите парчиња на оклопот: 
тие што служат за одбрана и тие што 
служат за напад, додека ја проучуваме 6 
глава од Посланието до Ефешаните во текот 
на следните состаноци.

Кажи за твојата вера

Дел од христијанскиот живот е кога 
кажуваш за својата вера во Христос пред 
другите (Римјаните 10:9). Ти си спасен не 
само за да имаш врска со Исус, туку и да 
му служиш. Има многумина кои се без 
Спасителот и се загубени во нивниот грев. 
Бог ти заповеда да го пренесеш Евангели-
ето. Треба да сакаш сите да ѝ се придружат 
на Божјата војска. Можеш да сведочиш за 
Исус со тоа што ќе живееш живот кој ќе 
му биде угоден на Бог. Тогаш, кога ќе 
имаш можности за тоа, кажи што Исус 

направил во твојот живот и кажи им на 
твоите пријатели колку многу и ним им е 
потребен Господ Исус. Треба да бараш 
можности да му служиш на Господ со 
други христијани, како, на пример, во 
евангелизација со месната црква, или, пак, 
да помогнеш во некоја мисија како што е 
Мисијата за евангелизација на деца.

Биди поинаков

Треба да живееш живот кој е поинаков од 
тој на тие околу тебе (Римјаните 12:2). 
Зборот „поинаков“ е зборот што треба да 
го објасни животот на верникот во овој 
свет.Треба да бидеш поинаков во твоите 
убедувања, твоите разговори, твоето одне-
сување, твоите цели во животот, па дури и 
во начинот на кој ти ги донесуваш твоите 
одлуки. Твојот живот како христијанин 
треба да биде забележан дома, на училиште, 
по тоа како постапуваш (ако ти треба 
време, поразговарај за ова, според потре-
бите на младите луѓе кои ги поучуваш – 
немој да ги спушташ нормите).

Заклучок
Ова е возвишен повик. Да се бориш против 
непријателот, да зборуваш за твојата вера 
и да бидеш поинаков не е лесно. Немој да 
заборавиш на охрабрувањето кое сето тоа 
може да го направи можно. На чудесен 
начин имаш врска со Заповедникот додека 
Тој живее во тебе преку вселувањето на 
Светиот Дух (1 Коринќаните 3:16). Верувај 
му да ти помогне секој ден.

Метод: Работен лист

Фотокопирај го работ-
ниот лист 8 за сите 
присутни. Тие треба да 
го пополнат во текот 
на програмата или 
подоцна дома. Ќе им 
помогне да ја повторат 
оваа лекција, како и 
претходната, и да ги 
запаметат најважните 
точки. 

Што знам за 
Заповедникот 

Исус? 

Matej 1:21 
Negovoto _______

Dela 10:38 
Negovoto  _______

1 Petar 2:24 
Negovoto  _______    

Matej 28:6 
Negovoto  _______

Што ми е 
потребно како 
христијански 

војник?

1 Timotej 6:12 
V ___________             

2 Timotej 2:3 
I ___________  

2 Timotej 4:7 
N ___________

Efe¯anite 6:10-18 
O ___________

Што вклучува да 
се биде војник за 

Него?

2 Petar 3:18 
 ____________

 ____________

1 Jovan 2:3 
 ____________

 ____________

Како можам да се 
придружам кон 

Неговата војска? 
Rimjanite 3:23 
 ___________
 ___________  
Dela 3:19 
 ___________
 ___________  
Dela 16:31 
 ____________
 ___________  

Dali si vo BoÊjata armija?

Работен лист 8

PrudruÊuvawe kon

armijata

Ne go pi¯uvaj tvojot odgovor, namesto toa, seriozno razmisli za toa ¯to 
Gospod Isus go napravil za tebe. Dali si poveruval vo Nego? 

Odgovorot e ili ◊da” ili ◊ne”. Nastojuvaj da bide ◊da”!

Која е мојата 
мисија како 

војник на Бог?

1 Petar 5:8-9 _____  
_____________

Rimjanite 10:9 _____  
_____________

Rimjanite 12:2 _____  
_____________

Кои места можат 
да бидат полиња 
за борба за мене?

ultË¯iie ________

ppeootlatronsot ___

amdo __________  

rcakv _________

8Ра
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4
Под готве ни з а бор ба

Нападите 
на Сатаната

Бог 
опремува

Морам да се 
борам

Појасот на 
вистината

Сатаната влијае 
врз мене преку 
лажните учења

Бог ми го дал 
Неговото 
вистинско Слово

Морам да верувам 
во Библијата и да 
живеам според неа

Оклопот на 
праведноста

Сатаната ме 
обвинува секогаш 
кога ќе згрешам

Бог ме покрил 
со Христовата 
праведност

Морам да го 
признаам својот 
грев и да признаам 
дека сум сигурен во 
Христос

Обувките на 
мирот

Сатаната се 
обидува да го 
раскине мојот 
однос со Бог

Бог ме помирил 
со себеси и ме 
исполнил со мир

Морам да одам и 
да го проповедам 
Евангелието на мирот 
пред другите

Штитот 
на верата

Сатаната ме 
прави налутен, 
уплашен, да се 
самосожалувам

Бог ветил да биде 
со мене и да ме 
заштитува

Не смеам да 
заборавам колку е 
велик Бог и да се 
потпрам на Неговите 
ветувања

Шлемот на 
спасението

Сатаната ми го 
полни умот со 
краткотрајни 
грижи и желби

Бог ќе ме одведе 
до Небото и ќе 
ме ослободи од 
гревот

Мора да го имам 
мојот ум насочен кон 
последниот ден на 
моето Спасение

Мечот на 
духот

Сатаната ме 
обиколува како 
лав што рика

Бог ми го дал 
Неговото 
безгрешно Слово

Мора да ги запаметам 
клучните стихови, да 
ги цитирам и да се 
потпирам врз нив

Божјата опрема

РАБОТЕН ЛИСТ 8: ОДГОВОРИ

Што знам за Заповедникот Исус?
•  Матеј 1:21 - Неговото раѓање.
•  Дела 10:38 - Неговиот живот.
•  1 Петар 2:24 - Неговата смрт.
•  Матеј 28:6 - Неговото воскресение.

Како можам да се придружам кон Неговата 
војска?
•  Римјаните 3:23: со тоа што ќе го признаам   
 мојот грев.
•  Дела 3:19: со тоа што ќе се покајам. 
•  Дела 6:31: Со тоа што ќе поверувам во Христос.

Што значи тоа – да се биде Негов војник?

•  2 Петар 3:18  - Близок однос со Христос . 
•  1 Јован 2:3 - потчинување на Неговите заповеди.

Што ми е потребно за да бидам војник 
христијанин?
•  1 Тимотеј 6:12 - Вера за време на борбата.
•  2 Тимотеј 2:3 - Издржливост во текот на   
 борбата.
•  2 Тимотеј 4:7-8 - Награда по борбата.
•  Ефешаните 6:18 - Оклоп за борбата.

Кои места можат да бидат бојно поле? 
•  Училиштето 
•  Игралиштето 
•  Домот 
•  Црквата

Која е мојата мисија како војник на Бог? 

•  1 Петар 5:8-9 - Да се борам со  непријателот.
•  Римјаните 10:9 - Да ја споделам својата вера.
•  Римјаните 12:2 - Да бидам поинаков.

Следните неколку лекции ние ќе ги испитуваме различните делови на Божјата воена 
опрема. Овој графикон ги сумира најважните вистини и примени што ќе ти дадат 
идеја за тоа за кое ќе се поучува.
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5Појасот  на 
вистината

Цели: Ние сакаме младите:
 Да разберат дека Божјото Слово  
 е вистина.

 Да сфатат дека Сатаната се   
 обидува да влијае врз нив преку   
 лажни учења.

 Да веруваат во Словото, да живеат  
 чесен живот и да стануваат сѐ   
 послични на Господ Исус.

 Да го читаат Божјото Слово и да  
 дознаат како навистина да бидат  
 спасени.

Вовед: Тешко или лесно

Со големи букви на два постери напиши 
„ТЕШКО“ и „ЛЕСНО“. Постави ги 
постерите на ѕидовите: еден на едната 
страна на собата, а другиот на другата 
страна. Постави прашање: „Дали е лесно 
или тешко да се жонглира со три топки?“ 
Сите млади христијани ќе треба да 
станат и да решат каде ќе застанат, 
според одговорот што сакаат да го 
дадат: поблиску до „ТЕШКО“ или поблиску 
до „ЛЕСНО“. Некои можеби ќе сакаат 
да застанат на средина.

Продолжи со следниве прашања: „Дали е 
лесно или тешко да станеш рано наутро 
за да одиш на училиште? Да изедеш пет 
хамбургери еден по еден?...“ Тогаш 
постави неколку прашања поврзани со 
денешната лекција – вистината: „Дали е 
лесно или тешко да се каже вистината 
кога знаеш дека таа ќе ти предизвика 
проблеми со родителите? Кога сакаш да 
бидеш вистински христијанин на 
училиште? Кога сакаш да го читаш 
вистинското Божјо Слово секој ден?“ 

Во нашите животи ни треба вистината. Не 
е лесно да ја знаеш вистината, да ја 
кажуваш вистината и да живееш според 
вистината. Бог сака да ни помогне да го 
направиме тоа. Во минатата лекција од 
Ефешаните, од 6 глава научивме дека Бог 
на христијаните им обезбедил борбена 
опрема што можат да ја облечат пред 
борбата. Денес ќе почнеме со разгледува-
њето на различните делови на таа опрема:

Појасот што го носел римскиот 
војник

(Покажи ја 
илустрацијата 11). 
Првото парче опрема е 
појасот на вистината 
(Ефешаните 6:14).

Појасот не бил само 
парче платно или 
тенок ремен. Тој бил 
како кожена престилка 

што помагала да се заштитат долните 
делови на телото. Исто така, кога луѓето 
сакале брзо да се движат од едно место до 
друго, тие ги собирале своите облеки и 
краевите ќе ги ставеле во појасот, така што 
нозете им биле слободни за да не им 
пречат долгите облеки додека трчаат. Кога 
работник ќе си ја опашел облеката, тој бил 
подготвен за работа. Кога војник ќе ставел 
појас на својата облека, тој бил подготвен 
да се бори.

Христијанскиот појас на 
вистината

И тебе, исто така, ти треба заштита, зашто 
Сатаната, непријателот, ќе те нападне и ќе 
се обиде да повлијае врз тебе. Твојот ум и 
живот треба да бидат препашани, цврсто 
стегнати. Мора да си подготвен да се бориш. 

Илустрација 11

Ефешаните 6:14

Pojasot na vistinata
о п р е м а

Божјата
б о р б е н а

е ф е ш а н и т е  6
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5
Појасот на в ис тината

Бог го обезбедува „Појасот на вистината“ 
што можеш да го носиш. Кој е тој? Тоа е 
Божјото Слово, вистината. Како можеме 
да го носиме? Мора да го примаш поучу-
вањето од Божјото Слово и да дозволиш 
тоа да го измени твојот живот. Во Псалм 
51:6 пишува дека Бог ја сака вистината во 
секој дел на нашите животи. Кога твојот 
живот е заситен со Божјата вистина, тогаш 
твоите мисли, мотиви и дејства ќе бидат 
водени од неа. Со други зборови, твојот 
живот треба да биде контролиран од висти-
ната на Божјото Слово. Тоа е значењето на 
појасот на вистината, но како тој влијае 

врз тебе како верник? 
Ајде да го откриеме 
тоа. Ставањето на 
појасот на вистината ќе 
повлијае врз твоите 
верувања, однесување, 
па дури и на целото 
твое битие. (Исечи ги 
четирите делови од 
илустрацијата 12).

Верување во вистината
(Покажи ја илустрацијата 12 – девојката 
која го гледа патоказот). Појасот на 
вистината ќе те чува од лажните учења. Во 
Ефешаните 4:14, Павле им кажува на 
верниците дека не смеат да бидат 
заведувани од разни учења. Наместо тоа, 
тој сака тие да бидат јасно определени за 
тоа што го веруваат. Единствен начин да 
се направи тоа е да знаеш и да веруваш во 
тоа што се поучува во Библијата – да се 
опашеш со појасот на вистината. 
Христијаните кои не се сигурни во тоа 
што го веруваат се во голема опасност да 
бидат одведени настрана од лажни учители. 
Еден пример на лажно учење е „Исус не е 
навистина Бог – Тој е само добар човек“. 
Некои луѓе во ова веруваат искрено, но 
тие искрено не се во право. Ако ја знаеш 
вистината на Божјото Слово, тогаш нема 
да бидеш заведен од погрешни поуки.

Метод: Вистина или лага
Подели ги младите во 
групи од по четири или 
пет. Дај им го горниот 
дел од работниот 
лист 9. Дали следниве 
искази се точни или 
лажни? Ќе треба да 
ги проверат библиски-
те стихови за да 
откријат.

►  Бог ги сака сите – Тој никого нема да 
го испрати во пеколот – Римјаните 
6:23: Лага.

►  Ако Господ Исус бил вистинска 
личност, Тој морал да згреши – 
Евреите 4:15: Лага.

►  Овој свет и сè што е на него се 
создал при процесот на еволуција – 
Битие 1:1: Лага.

►  Господ Исус имал вистинско тело 
откако воскреснал од мртвите – 
Лука 24:37-39: Вистина.

►  Ако живеам добар  живот, Бог ќе 
ми дозволи да отидам на Небото – 
Ефешаните 2:8-9: Лага.

Како може еден службеник во банка да 
научи да ги открива лажните банкноти? 
Најдобриот начин е кога точно знае како 
навистина изгледа вистинската банкнота. 
Да знае сè за неа. Колку повеќе ја знаеш 
вистината, толку повеќе ќе си подготвен 
да ги откриеш лажните учења.

П Р Е К И Н  Н А  Л Е К Ц И Ј А Т А

Живеење според вистината

(Покажи ја илустрацијата 12 – девојката 
која гледа на маските). Појасот на 
вистината ќе ти помогне да не бидеш 
лицемер. Зборот „лицемер“ буквално 
значи „да правиш лице, да се преправаш“ 

Илустрација 12

ПРАВИЛНО ПОГРЕШНО
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❏	❏  Bog go qubi sekogo-Toj ne bi gi ispratil luØe vo pekolot   Rimjanite 6:23

❏	❏  Ako Gospod Isus bil vistinska liËnost, Toj sigurno gre¯el  Evreite 4:15

❏	❏  Ovoj svet e sozdaden pri procesot na evolucija     Bitie 1:1

❏	❏  Gospod Isus imal vistinsko telo otkako voskresnal od mrtvite  Luka 24:37-39

❏	❏  Ako jas Êiveam dobar Êivot, Bog Œe me pu¯ti na Neboto  Efe¯anite 2:8-9 

?ili
Dali ovie iskaÊuvawa se vistina ili laga? 

Proveri gi bibliskite referenci za da doznae¯.

„Мамо, тргнувам!“ – рече Бранко, кој има 
14 години, кога излезе од вратата.

„Бранко, каде одиш?“ – го праша мајка му.

Одговорот на Бранко беше добро 
подготвен, точно како што беше 
секоја сабота навечер:

„Мамо, не грижи се, ќе одам в кино 
со пријатели од црква“.

Мајка му веруваше дека Бранко не ја лаже. 
Но тогаш Бранко тргнуваше на друго место. 
Секоја сабота неговите пријатели од училиште се среќаваа на паркиралиштето 
пред еден супермаркет покрај реката и таму се натпреваруваа со нивните мопеди. 
Бранко немаше мопед, но сакаше да ги гледа трките. Ако го прашаше дали му е жал 
што се крие од мајка му, сигурно ќе ти кажеше: „Не, мислам дека така е најдобро, ако 
ѝ кажам, можеби, нема да ме пушти. Или, ако ме пушти, ќе се грижи цела вечер. За 
нејзино и за мое добро подобро е, ако не знае каде сум. Јас само ги гледам трките – 
што има лошо во тоа?

Работен лист 9

ToËno

1.  Dali Branko te ubedi deka negovata laga e dobra laga? Objasni zo¯to.
2.  Kako moÊe eden den da zavr¯i ovaa prikazna? Razmisli za site posledici.
3.  MoÊe¯ li da se seti¯ na drugi sostojbi vo Êivotot koga sme isku¯uvani da 

izlaÊeme?
4.  Ako hristijaninot laÊe, kako toa ¿e vlijae vrz negovoto svedo¯tvo?
5.  Zo¯to Bog ni zapovedal sekoga¯ da ja kaÊuvame vistinata?
6.  Ako se bori¯ so lagata, kako moÊe¯ da go stavi¯ pojasot na vistinata?

SluËaj za prouËuvawe

SluËaj za prouËuvawe
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односно „да носиш маска“. Многу христи-
јани денес се обидуваат да живеат двоен 
живот, да го имаат најдоброто од двата 
света со тоа што ќе го имаат Божјото 
спасение, но и грешните задоволства 
истовремено. Тоа е лицемерие и е обратно 
од тоа да се биде чесен и вистинољубив.

Метод: Во двојки

Кажи им на младите да почнат да 
разговараат со личноста покрај нив. Тие 
ќе треба:

►  Да откријат два начини како 
христијанин може да биде лицемер 
во неговиот живот.

►  Да разговараат како тоа може да 
влијае врз нивното сведоштво кон 
оние кои не се спасени.

По неколку минути, дај им на младите 
можност да го споделат откриеното со 
целата група.

Грешни задоволства се нешта како одење 
во диско или други места кои можат да те 
повредат како христијанин, да бидеш 
нечесен со твоите пријатели, да си себичен 
со твоето време, пари или амбиции. Други 
нешта, како спорт или компјутери, стануваат 
грешни кога почнуваат да земаат толку 
многу време што стануваат за тебе поважни 
отколку да живееш за Бог. Христијаните 
не треба да имаат двојни мерила. Не 
можеш да му служиш на Бог и веднаш 
потоа на Сатаната. Не можеш да го 
излажеш учителот на училиште, а веднаш 
потоа да тврдиш дека си верник христија-
нин. Ваквиот живот го раздвојува твоето 
битие, наместо да го држи заедно со 
појасот на вистината. Единственото 
решение за овој двоен живот е да бидеш 
наполно посветен на Господ.

Да станеш како Исус

(Покажи ја илустрацијата 12 – девојката 
како гледа на стапки). Господ Исус е 

нашиот совршен пример во сè, вклучувајќи 
го и овој живот со вистината. Тој секогаш 
ја кажувал вистината, дури и кога тоа не 
било омилено. Господ Исус живеел да му 
угоди на Бог Таткото, а тоа треба да го 
направиш и ти. Ако сакаш цврсто да 
застанеш против Сатаната, мора да ја 
докажеш својата потчинетост на Христос 
и да ја кажуваш вистината во сè. Биди 
личност која постојано ја зборува вистината 
пред Бог и пред другите луѓе. Живеј 
според вистината, а не според лагата. 
Запомни, не секој ќе живее според истите 
високи норми за кои ние зборуваме. Ќе 
има противставување на тие кои се чесни.

Метод: Случај за проучување

Дај им го на младите 
долниот дел од 
работниот лист 9. 
Прочитај ја случката 
за лагата на Бранко. 
Потоа разговарај за 

неа со помош на прашања. Текстот за 
работниот лист 9 е следниот:

„Мамо, тргнувам!“ – рече Бранко, кој 
има 14 години, кога излезе од вратата.

„Бранко, каде одиш?“ – го праша 
мајка му.

Одговорот на Бранко беше добро 
подготвен, точно како што беше 
секоја сабота навечер:

„Мамо, не грижи се, ќе одам в кино 
со пријатели од црква“.

Мајка му веруваше дека Бранко не ја 
лаже. Но тогаш Бранко тргнуваше 
на друго место. Секоја сабота 
неговите пријатели од училиште се 
среќаваа на паркиралиштето пред 
еден супермаркет покрај реката и 
таму се натпреваруваа со нивните 
мопеди. Бранко немаше мопед, но 
сакаше да ги гледа трките. Ако го 

T Н
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❏	❏  Ovoj svet e sozdaden pri procesot na evolucija     Bitie 1:1

❏	❏  Gospod Isus imal vistinsko telo otkako voskresnal od mrtvite  Luka 24:37-39

❏	❏  Ako jas Êiveam dobar Êivot, Bog Œe me pu¯ti na Neboto  Efe¯anite 2:8-9 
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„Мамо, тргнувам!“ – рече Бранко, кој има 
14 години, кога излезе од вратата.

„Бранко, каде одиш?“ – го праша мајка му.

Одговорот на Бранко беше добро 
подготвен, точно како што беше 
секоја сабота навечер:

„Мамо, не грижи се, ќе одам в кино 
со пријатели од црква“.

Мајка му веруваше дека Бранко не ја лаже. 
Но тогаш Бранко тргнуваше на друго место. 
Секоја сабота неговите пријатели од училиште се среќаваа на паркиралиштето 
пред еден супермаркет покрај реката и таму се натпреваруваа со нивните мопеди. 
Бранко немаше мопед, но сакаше да ги гледа трките. Ако го прашаше дали му е жал 
што се крие од мајка му, сигурно ќе ти кажеше: „Не, мислам дека така е најдобро, ако 
ѝ кажам, можеби, нема да ме пушти. Или, ако ме пушти, ќе се грижи цела вечер. За 
нејзино и за мое добро подобро е, ако не знае каде сум. Јас само ги гледам трките – 
што има лошо во тоа?

Работен лист 9

ToËno

1.  Dali Branko te ubedi deka negovata laga e dobra laga? Objasni zo¯to.
2.  Kako moÊe eden den da zavr¯i ovaa prikazna? Razmisli za site posledici.
3.  MoÊe¯ li da se seti¯ na drugi sostojbi vo Êivotot koga sme isku¯uvani da 

izlaÊeme?
4.  Ako hristijaninot laÊe, kako toa ¿e vlijae vrz negovoto svedo¯tvo?
5.  Zo¯to Bog ni zapovedal sekoga¯ da ja kaÊuvame vistinata?
6.  Ako se bori¯ so lagata, kako moÊe¯ da go stavi¯ pojasot na vistinata?
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5
Појасот на в ис тината

прашаше дали му е жал што се крие 
од мајка му, сигурно ќе ти кажеше: 
„Не, мислам дека така е најдобро, 
ако ѝ кажам, можеби, нема да ме 
пушти. Или, ако ме пушти, ќе се 
грижи цела вечер. За нејзино и за мое 
добро подобро е, ако не знае каде сум. 
Јас само ги гледам трките – што 
има лошо во тоа?

1. Дали Бранко те убеди дека неговата 
лага е добра лага? Објасни зошто.

2. Како може оваа случка да заврши 
некој ден? Размисли за сите последици.

3. Можеш ли да се сетиш на некоја 
друга состојба во животот кога сме 
искушувани да лажеме?

4. Ако еден христијанин лаже, како 
тоа влијае врз неговото сведоштво?

5. Зошто Бог ни заповеда секогаш да 
ја кажуваме вистината?

6. Ако се мачиш со лажењето, како 
можеш да го ставиш појасот на 
вистината?

Ако не си бил чесен кон родителите, тогаш 
охрабри се и признај дека си ги лажел и 
вети им дека во иднина ќе се обидеш да 
бидеш сличен на Христос. Тоа Бог го сака 
за тебе – Тој сака да стануваш сè посличен 
на Исус (Римјаните 8:29). Ако во животот 
на еден верник влезе лагата, сè ќе почне да 
се распаѓа и тоа ќе го посрами името Божјо.

Заклучок
Појасот на вистината е вистината која Бог 
ни ја кажал во Неговото Слово. Затоа, 
употреби ја за да ти помогне...

►  Да веруваш во вистината. Таа ќе те 
штити против лажните учења.

►  Живеј чесно. Тоа ќе ти помогне да не 
бидеш лицемер.

►  Станувај сѐ посличен на Господ Исус. 
Тој е твојот совршен пример.

Употреби го појасот на вистината да му 
донесеш чест на Божјото име со тоа што 
ќе бидеш Божји човек кој ја знае Божјата 
вистина и кој живее според неа во секоја 
област од својот живот. 
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6Оклопот на 
праведноста

Цели: Ние сакаме младите...
 Да разберат дека Исусовата   
 праведност му се припишува на   
 верникот.

 Да сфатат дека таа заштита   
 останува дури и тогаш кога   
 верникот христијанин ќе згреши и  
 кога Сатаната го обвинува за тоа.

 Да сметаат на Христовата   
 праведност. Ако згрешат, да го   
 признаат гревот пред Бог.

 Да престанат да се надеваат на   
 својата праведност и да    
 поверуваат во Исус.

Вовед: Потребна заштита

Побарај двајца доброволци да излезат 
напред. Кажи му на првиот дека тој ќе 
треба да го удри другиот по стомакот. 
Прашај го дали е подготвен да го направи 
тоа, а потоа прашај го и вториот 
доброволец што мисли за таа идеја. Тогаш, 
извади парче метал или дрво, доволно 
големо да го заштити стомакот. 
Вториот доброволец може да го стави 
тоа под својата блуза, за да се заштити. 
Сега, кој ќе се повреди од ударот?

Кога има безредија, каква заштитна облека 
носат полицајците? Многу важен дел од 
опремата е панцирот кој од куршуми го 
штити горниот дел на телото. Бидејќи во 
овој дел на телото се наоѓаат виталните 
органи, како што се срцето и белите 
дробови, многу е важно тие да бидат 
добро заштитени.

Оклопот на римскиот војник
(Покажи ја 
илустрацијата 13). 
Римскиот војник имал 
потреба од слична 
заштита. Во битките во 
старо време, кога 
повеќето од борбите се 
воделе гради в гради, 
војниците имале 
потреба добро да го 

заштитат горниот дел од телото. Делот од 
оклопот користен за таа цел се нарекувал 
„градна плоча“. Тоа била тешка плоча од 
месинг која го покривала телото од вратот 
сè до бутовите. Било невозможно таа да се 
пробие. Војникот, пешак кој војувал бил 
добро заштитен од мечови, ножови и 
стрелите на непријателот. Павле продолжува 
со сликата на оружјето кое  Бог им го дал 
на христијаните, и тогаш зборува за оклопот 
на праведноста (Ефешаните 6:14).

Христовата праведност

За да разбереме што е тоа оклоп на 
праведноста, треба да се вратиме назад на 
тоа што се случува откако еден човек ќе се 
спаси. Знаеме дека сите сме грешници и 
не можеме да ги исполниме Божјите норми. 
Само еден можел да ги исполни: соврше-
ниот Господ Исус. Кога Тој умрел на крстот 
Тој бил казнет за твоите гревови, а не за 
Неговите. Кога ќе поверуваш во Него, 
твоите гревови се целосно простени.

Оклопот на праведноста се однесува на 
нешто прекрасно што се случило во тој 
миг. Христовата праведност била припиша-
на на твоја сметка. Како ти самиот да си 
покриен со Христовата праведност. Од тој 
миг натаму, кога  Бог ќе те погледне Тој не 

НЕ

Илустрација 13

о п р е м а

Божјата
б о р б е н а

е ф е ш а н и т е  6

Ефешаните 6:14

na pravednostaOklopot
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гледа грешник, туку ја гледа праведноста 
на Неговиот Син.Тој те прогласува за 
праведен во Христос.

Мора да разбереш дека таа праведност не 
е во тебе. Кога поверува во Христос ти не 
стана совршен. Но Христовата праведност 
е ставена на твоја сметка наместо твојот 
грев (Римјаните 3:21-22). Исус ја зел казната 
за твојот грев и го платил твојот долг во 
целост. Проблемот со твојот грев е решен 
еднаш засекогаш. Ти си прогласен за 
праведен во Христос. Кога Бог ќе те 
погледне, Тој ја гледа совршената добрина 
на Господ Исус Христос. Таа совршена 
добрина (односно „праведност“) е тоа што 
Павле го споредува со оклопот на римскиот 
војник.

Бог во своето Слово дал десет заповеди 
што треба да ги исполнуваш. Дали сме ги 
исполниле? Да претпоставиме дека ќе 

добиеме оцена 
за секоја од 
нив. Како ќе 
изгледаат 
твоите оцени? 
(Направи две 
копии од 

илустрацијата 14. На првата напиши 
„Јас“ и таму ќе го напишеш името на 
детето. Кога ќе оценуваш запишувај 
„паднал“, „честопати паѓам“, „добро“, 
„паднал“ итн.). Ти не можеш да бидеш во 
Божјото свето присуство со толку слаби 
оцени.

Што мислиш, какви се оцените на Господ 
Исус? (На втората копија на илустраци-
јата 14, напиши „Исус Христос“ на место-
то предвидено за името на ученикот. 
Тогаш на местото на секоја оценка напиши 
„совршен“). Што се случува кога ќе 
поверуваш во Христос? Тој ги зема твоите 
оценки – тој плати за твоите гревови на 
крстот. Но Тој, исто така, ти ги дава и 
Неговите оценки – неговата праведност се 
става на твоја сметка. Тоа е измената што 
се случува кога ќе поверуваме во Христос.

Обвинувањата на Сатаната

Не заборавај: Христовата праведност не е 
во тебе – туку на сметка на твојот грев. Сѐ 
уште ќе има мигови во твојот живот кога 
ќе грешиш и кога ќе го изневериш Господ. 
Важно е да го разбереш тоа, зашто често-
пати Сатаната ќе те нападне со тоа што ќе 
те потсетува на твоите гревови.Тој може 
да го направи тоа со тоа што ќе те принуди 
самиот да се обвинуваш, или, пак, да те 
обвинуваат твоите пријатели со тоа што ќе 
ти речат: „Ако беше вистински верен 
христијанин, немаше да го направиш тоа“. 
Таа е една од омилените лукавства на 
Сатаната. Тој сака да се сомневаш во твоето 
спасение, зашто знае дека никогаш не 
можеш да бидеш полезен за Бог, ако се 
сомневаш за тоа дали си или не си спасен.

Ползување на оклопот

Како можеме да бидеме 
заштитени против 
нападите како овој од 
Сатаната? (Покажи ја 
илустрацијата 15). 
Апостол Павле вели 
дека Христовата 
праведност е оклоп што 
може да нè заштити. Тоа 
што тој го вели е дека, 

кога Сатаната ќе се обиде да нè натера да 
се сомневаме во нашето спасение, мораме 
да се сетиме дека, затоа што сме поверувале 
во Христос, Бог никогаш нема да нè казни 
за нашиот грев. Можеби Сатаната ќе нè 
потсети на нашиот грев, или пак некои 
други луѓе ќе го направат тоа; можеби и 
ние самите ќе се потсетуваме на него. Но 
кога Бог ќе нè погледне, Тој не го гледа 
нашиот грев. Наместо тоа Тој ја гледа 
совршената праведност на Господ Исус (2 
Коринќаните 5:21).

Ако навистина си поверувал во Господ, 
нема потреба да се сомневаш дека си спасен. 
Кога Сатаната ќе се обиде да те натера да 
се сомневаш, употреби го оклопот на 
праведноста. Кога тој ќе те нападне со 

6
Ок лопот на праведноста
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З а п о в е д  7  

З а п о в е д  8  

З а п о в е д  9  

З а п о в е д  1 0  

 

И
лустрација 14

14И
лу

страција

Илустрација 15

Isus
исполни 

сè!
           Римјаните 5:1

15И
лу

страција
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погрешни мисли и се чувствуваш дека си 
недостоен за името „христијанин“, мора 
да погледнеш на Христос и Неговата 
совршена добрина која е припишана на 
твоја сметка. Потсети го Сатаната, а и 
себеси, дека сите гревови ти се простени, 
дека си оправдан со Бог преку Господ 
Исус (Римјаните 5:1). Потпри се на Божјите 
ветувања запишани во Неговото Слово 
затоа што тие никогаш нема да бидат 
прекршени.

П Р Е К И Н  Н А  Л Е К Ц И Ј А Т А

Се разбира, ако си свесен за гревот во 
твојот живот, тогаш мора да го решиш тој 
грев. Твојот однос со Бог не е раскинат, ти 
не го губиш спасението, но твојот однос е 
сериозно нарушен. Твојата врска со Бог е 
полна со пречки. Можеби имаш тешкотии 
да го читаш Божјото Слово. Твоите молитви 
не се исти. Веројатно, ќе немаш мир. 
Можеби ќе има и други сериозни последи-
ци. Признај го твојот грев пред Бог и 
отстрани се од него. Кога ќе го направиш 
тоа, Тој ти ветува дека ќе ти прости.

(Покажи ја 
илустраци-
јата 16). Во 
зима, многу е 
убаво кога 
имаме сончеви 
денови. 

Можеме да шетаме и да уживаме во 
сончевите зраци. Но само еден облак, кога 
ќе помине пред сонцето, може да расипе 
сè. Станува уште полошо, ако неколку 
облаци се појават на небото. Тогаш почнува 
да студи. Околината не изгледа така како 
што изгледала порано. Сонцето е сè уште 
на своето место, но веќе не можеме да му 
се радуваме. На сличен начин гревот во 
нашиот христијански живот влијае на 
нашиот однос со Бог. Не дозволувај ништо 
да се појави меѓу тебе и Него. Ако си му 
бил непослушен, моли се и веднаш барај 
проштавање. Биди решен да не згрешиш 

РАБОТЕН ЛИСТ 10: ОДГОВОРИ

Одговори за Давид
•  Грев: 2 Самуил 11:1-4, 14-15:

  Не отиде во борба

  Гледаше како се капе жената 

  Изврши прељуба

  Ја подготви смртта на Урија

•  Последици: 2 Самуил 12:7-12:

  Бог го осуди преку пророкот Натан

  Во неговиот дом ќе има смрт и проблеми

•  Исповед: Псалм 51:1-4

  Го молеше за милост

  Бараше да биде измиен

  Го призна својот грев

•  Обновување: 2 Самуил 12:13-14, 18:24-25:

  Бог го отстрани неговиот грев

  Неговото дете умре

  Се роди Соломон

Одговори за Петар
•  Грев: Лука 22:54-60

  Трипати се откажа од Исус

•  Последици: Лука 22:61

  Исус го погледна

  Петар се сети на Исусовите зборови

•  Исповед: Лука 22:62:

  Тој излезе

  Тој горчливо плачеше

•  Обновување: Јован 21:15-17:

  Тој пак воспостави близок однос со Исус

  Трипати му беше кажано да го храни     
  Исусовото стадо

И
лустрација 16

Ne dozvoluvaj                       da 
zastane pomeØu tebe i Bog.

pebot   t i

16И
лу

страција
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пак. Тогаш повторно ќе можеш целосно да 
уживаш во твоето заедништво со Него.

Метод: Пополнување графикон

Подели ги 
младите во 
две групи со по 
еден водач на 
секоја група. 
Дај им го 
работниот 

лист 10. Едната група треба да го проу-
чува животот на Давид, а другата група 
животот на Петар. Ќе треба да го 
пополнат графиконот, а потоа да дадат 
извештај за тоа што го забележале.

Како што ќе растеш во твојот христијански 
живот, ќе сакаш да стануваш сѐ посличен 
на Исус. Иако ти никогаш нема да бидеш 
совршен, сè до денот додека не отидеш на 
Небото, предај му го на Бог секој дел од 
твојот живот и барај од Него да ти помогне 
и да ти ја покаже Христовата праведност 
во сè што правиш, во твоите мотиви и во 
твоите дела.

Дали го носиш оклопот?

Прекрасно е да се знае дека ти никогаш 
нема да бидеш казнет за твојот грев зашто 
праведноста на Господ Исус е припишана 
на твоја сметка (Римјаните 8:1). Ти не 
зависиш од твојата добрина – наместо тоа, 
ти си заштитен со оклопот на праведноста, 
совршената добрина на Господ Исус.

Сепак, можеби овде има некој кој не е 
верник христијанин. Наместо да се потпи-
раш на совршената праведност на Господ 
Исус, ти веруваш во твојата праведност.Ти 
велиш: „Јас сум добар, се обидувам да 
бидам добар, Бог нема да ме казни“. Но 
прочитај што пишува во Божјото Слово за 
твојата праведност (Исаија 64:6). Во 
Божјите очи сите твои напори да бидеш 
добар се како валкани партали. Бог е свет 
и совршен. Ти никогаш не можеш да ги 
исполниш Неговите норми (Римјаните 3:23). 

Радосната вест е дека, иако ти си згрешил 
и не си ги исполнил Божјите норми, сепак 
може да ти биде простено. Господ Исус 
умрел за да ја земе казната за твојот грев 
(1 Петар 3:18). Бог го воскреснал од 
мртвите и Тој е денес жив. Ако побараш 
од Него да ти прости за твоите гревови, 
тогаш „Оклопот на праведноста“ ќе стане 
твој. Совршената добрина на Господ Исус 
ќе биде припишана на твоја сметка наместо 
твојот грев и Бог никогаш веќе нема да си 
спомне за твоите гревови (Евреите 8,12).

Биди сигурен дека си поверувал во Христос 
и прими го оклопот на Неговата праведност. 
Ако продолжиш да се обидуваш да му 
угодиш на Бог со свои напори, еден ден ќе 
мора да се соочиш со Него како со твој 
судија. Ти ги имаш само твоите валкани 
партали да те заштитат од Божјиот праведен 
гнев поради твојот грев. Тоа нема да е 
доволно. Наместо тоа, поверувај во Господ 
Исус и стави го врз себе оклопот на 
праведноста уште денес.

Метод: Превртени зборови

Фотокопирај го 
работниот лист 11 за 
сите присутни. Тие 
можат да го пополнат 
во текот на програма-
та или подоцна дома. 
Тоа ќе им помогне да 
ја повторат 
лекцијата.

6
Ок лопот на праведноста

РАБОТЕН ЛИСТ 11: ОДГОВОРИ

Откриј ги зборовите: Христијани; Сатана; 
Добрина; Спасен; Покажува; Живот; Вера; Грев; 
Сметка; Оклоп; Сомневање; Праведност.
Пополни ги празнините: Оклоп; Праведност; 
Добрина; Сметка; Грев; Вера; Христијанин; 
Покажи; Живот; Сатана; Сомневање; Спасен.

G r a d n i o t  o k l o p  n a 

Работен лист 10

Grev Posledici Ispovedawe VraŒawe
David 2 Samuil 11:1-4, 14-15 2 Samuil 12:7-12 Psalm 51:1-4 2 Samuil 12:13-14, 18, 24-25

 

Petar Luka 22:54-60 Luka 22:61 Luka 22:62 Jovan 21:15-17

10Ра
бо

тен лист
Gradniot oklop 
na pravednosta

            na                                               e sovrπenata                                  

                             na Gospod Isus πto e pripiπana na tvojata                              

nemasto                    koga Œe ja staviπ tvojata                      vo Hristos. Koga 

Bog Œe pogledne na eden                                 , Toj ja gleda sovrπenata dobrina 

na Gospod Isus. Togaπ hristijaninot treba da ja                          Hristovata 

pravednost vo svojot                       . Koga                          se obiduva da gi 

natera da se                                    dali navistina se                                 , 

hristijanite treba da se setat deka Hristos e nivnata pravednost. 

Praπaweto e: ◊Dali si poveruval vo Gospod Isus Hristos”?

iithjnsinra ______________

asnata _________________

arondib _________________

epsnasi _________________

aoavkupÊ ________________

vioÊt __________________

evar ___________________

verg ___________________

emkats _________________

tdgairon koopl ___________

atnsmeoav _______________

raepvstdon ______________

Otkrij gi zborovite podolu i popolni gi praznite mesta so niv.

Работен лист 11

zbor o viPrevrte ni

11Ра
бо

тен лист

Ок лопо т на правед нос та
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Лекција

7Обувките на 
Евангелието на 

мирот
Цели: Ние сакаме младите:
 Да го разберат Евангелието и како  
 Бог го помирил човекот со себеси.

 Да сфатат дека човекот може да 
 има мир со Бог.

 Цврсто да стојат врз тоа Еванге- 
 лие на мирот, но, исто така, и да  
  им кажат на другите за Него.

 Да ја прифатат Божјата понуда  
 за помирување и мир.

Вовед: Натпревар на обувки

Подели ги младите на две групи. На секоја 
група дај ѝ лист хартија и молив. За една 
минута ќе мора да запишат колку што 
можат повеќе видови обувки, (патики, 
сандали, влечки, чизми...). Потоа секоја 
група нека избере по еден говорник. Тогаш 
говорниците меѓу себе ќе играат „пинг-
понг“. Eден по друг тие ќе читаат по едно 
име од нивните списоци. Смеат да ги 
кажуваат само обувките што ги запишале 
на листот. Не може двапати да се спомне 
ист вид обувки. Групата која прва ќе 
остане без имиња, губи.

Неверојатно е да се види колку различни 
видови обувки постојат! Секој вид обувки 
се ползува во одредени услови. На пример, 
гумени чизми за дожд, патики за трчање, 
чизми за планинарење или одење по лош 
терен ... Како христијанин и ти треба да 
имаш соодветни обувки. Местата каде што 
одиш може да бидат многу опасни и ти се 
потребни добри обувки за да можеш да 
стоиш цврсто за време на борбата и лесно 
да се движиш наоколу.

Обувките на римските војници

(Покажи ја илустра-
цијата 17). Римските 
војници имале одлични 
обувки за борба. Тие 
носеле пар сандали, а 
со кожени врвци 
цврсто ги стегале 
сандалите за ногата. 
На секој ѓон имало 
неколку мали шилци 

кои помагале војникот цврсто да стои на 
земјата. Сандалите биле доволно лесни за 
да не му пречат додека трча, а сепак 
доволно цврсти да му ги заштитат стапалата 
од разни опасности. Тие биле направени 
да му помогнат на војникот да може да се 
движи – ако тој застанел на едно место 
предолго време, можел да биде убиен!

Какви се обувките на христијаните? Во 
Ефешаните 6:15 го наоѓаме одговорот: 
обувките на Евангелието на мирот. Тие 
помагаат за христијанинот цврсто да 
застане против непријателот во тешки 
околности и искушенија.

Евангелието на мирот

Зборот „Евангелие“ 
значи „радосна вест“. 
Евангелието на мирот 
е добрата вест на 
спасението кое Бог ти 
го нуди преку Господ 
Исус Христос. 
(Зголеми ја 

илустрацијата 18. Исечи ги парчињата 
на сложувалката од илустрацијата 18 и 
ставај ги едно по едно на таблата).

НЕ

Илустрација 17

Ефешаните 6:15

Evangelieto naObuvkite

mirotna

о п р е м а

Божјата
б о р б е н а

е ф е ш а н и т е  6
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Кога Бог го создал 
човекот, тие живееле 
во совршена хармонија.

Но овој мирен однос 
бил нарушен од Адам 

и Ева. Тие му биле 
непослушни на својот 
Создател. Во својата 
светост Бог морал да ги 
осуди и да ги отфрли од 

своето присуство (Колошаните 1:21). Од 
тој миг гревот се пренесува до сите 
генерации. Сите луѓе се родени грешници 
зашто Адам и Ева му станале непријатели 
на Бог. Тие или го отфрлаат Бог, или го 
занемаруваат.

Бог не бил одговорен за 
тоа што се случило. Тој 
толку многу го сакал 
човештвото што 
обезбедил начин преку 
кој овој однос може да 
се обнови. Тој го 

испратил својот син, Господ Исус кој дошол 
на земјата и умрел на крстот за нашите 
гревови да не бидат веќе пречка меѓу Него 
и нас (Колошаните 1:19-22, 2 Коринќаните 
5:19). Божјата рака сега е подадена кон 
секој човек.

Но сложувалката не е 
завршена. За да се има 
мир со Бог сега ти 
треба да ја подадеш 
твојата рака кон Него. 
Помири се со Бог ( 2 
Коринќаните 5:20б). 

Тоа значи дека треба да признаеш дека си 
ги прекршил Божјите закони и да го 
прифатиш тоа што Господ Исус го направил 
за тебе на крстот. Тој однос нема да се 
обнови сè додека не го направиш  твојот 
дел. Ти мора да ја прифатиш Божјата 
понуда и да му дозволиш да те исполни со 
Неговата љубов и мир. Дали си се помирил 
со твојот Создател?

Метод: Сложувалката на 
Евангелието

Овој метод може да се примени сега или 
подоцна во делот „Споделување на 
Евангелието на мирот“. Фотокопирај ја 
илустрацијата 18 за секој присутен. Дај 
им ножици за да можат да ги исечат 
деловите на сложувалката. Тогаш подели 
ги во групи од по двајца и поттикни ги 
еден на друг да го објаснат Евангелието 
со помош на сложувалката. Овој метод 
ќе им помогне на младите да ја повторат 
Евангелската порака и да ги подготви да 
ја кажат на некој друг. Ќе биде подобро 
прифатена, ако повеќето од младите 
присутни се верници. 

Стоење врз Евангелието на мирот

Ако си го прифатил Евангелието, тогаш, 
како и римските војници во нивните чевли, 
и ти мора цврсто да стоиш врз него. Не 
смееш да слушаш, ниту да прифатиш 
некакво друго „Евангелие“. Во Галатите 
1:6-8 пишува дека има само едно Евангелие. 
Кога стоиш врз Евангелието и кога целосно 
се потпираш врз патот на спасението, 
тогаш Исус ќе ти даде сигурност во 
христијанскиот живот и ќе ти помогне да 
не се слизнеш и да паднеш во грев кога ќе 
бидеш искушуван.

Ако цврсто стоиш на Евангелието, тогаш 
ќе го знаеш мирот со Бог (Римјаните 5:1). 
Ние имаме мир со Бог затоа што знаеме 
дека никогаш нема да бидеме казнети за 
нашиот грев. Ние, исто така, имаме и мир 
во срцето, умот и совеста.

Луѓето можат да бараат мир на многу 
начини. Тој не се наоѓа во алкохолот, 
дрогата, грешните сексуални искуства, 
материјалната сопственост, академските 
постигања и спортот. Лажните вери нудат 
лесен мир преку нивните обреди и добри 
дела, но ништо од тоа нема да даде 
вистински мир. Вистинскиот мир се наоѓа 
само во Евангелието. Само Евангелието се 

7
Обувк ите на Евангелие то на мирот
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бори со гревот и вината пред светиот Бог. 
Христијанскиот војник е во војна, но во 
неа тој (таа) е свесен за Божјиот мир. 
Меѓутоа, мора да бидеме внимателни да 
не дозволиме гревот да се зацврсти во 
нашите животи, зашто тоа ќе ни го украде 
мирот што Бог сака да ни го даде.

Знаеш дека ги носиш чевлите на мирот 
кога цврсто стоиш врз темелот на 
Евангелието и кога го имаш мирот Божји 
кој владее во твојот живот.

П Р Е К И Н  Н А  Л Е К Ц И Ј А Т А

Споделување на Евангелието на 
мирот

Луѓето кои ги носат обувките на Евангели-
ето можат не само да стојат цврсто во 
борбата, туку и да се движат напред по 
заповед од својот заповедник. Откако сме 
го примиле Евангелието на мирот, треба 
да се подготвиме да го пренесеме натаму. 
Господ им заповеда на сите верни христи-
јани да одат и да го проповедаат Евангели-
ето на секое создание (Марко 16:15).

Како христијанин, тебе ти е од Бог 
доверено словото на помирување (2 
Коринќаните 5:19). Ти си се помирил со 
Бог, но како ќе можат членовите на твоето 
семејство и пријателите да го искусат тој 
мир? Како тие ќе поверуваат во Господ 
Исус? Прво треба да слушнат. Господ 
Исус те опремил и те испратил тебе кај 
нив. Во Римјаните 10:14-15 пишува дека 
нозете на тие кои го проповедаат 
Евангелието на мирот се прекрасни. 
Сакаш ли да имаш прекрасни нозе?

(Покажи ја 
илустрацијата 19). 
Има разни видови 
христијани. Некои се 
како влечки: тие 
сакаат удобно да си 
седат дома и не сакаат 
да се вклучат во тешки 

евангелизации. Некои се како кломпи: 
уживаат во забавите и шетањето, но не 
сакаат да ги измачуваат своите пријатели 
со сериозни нешта како што е Евангелието. 
Некои се како патики: кога некој ќе им 
каже дали веруваат во Бог, тие бегаат 
колку што можат побрзо од разговорот. 
Некои се како бебешки чевли: постојано 
мислат дека не се доволно духовно зрели 
за на другите да им кажуваат за Бог. Некои 
се како чевли со високи топуци: тие се 
горди што се христијани и зборуваат за 
неверните од високо. Некои се како 
фудбалски копачки: многу се прави и 
цврсти во начинот на кој тие им 
пристапуваат на неверните. Каков си ти? 
Обуј ги обувките на Евангелието на мирот. 
Побарај од Бог да ти помогне да бидеш 
добар сведок.

Метод: Избирање чевли

На подот нацртај голем триаголник со 
помош на јаже или обоена лента. На секој 
агол стави парче хартија на кое ќе бидат 
напишани броевите 1,2 и 3. Младите нека 
седнат околу триаголникот. Кога ќе 
поставиш прашање, сите заедно треба 
да извадат еден од чевлите и да го стават 
некаде на триаголникот: на 1, ако 
нивниот одговор е 1 итн. Исто така, 

Илустрација 19
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можат да го стават чевелот на линијата 
меѓу два броја, ако не се сигурни за 
одговорот. Чевлите можат да ги стават 
и во средина на триаголникот, ако не 
можат да се решат. Кога се собуени сите 
чевли, разговарајте со нив за тоа како 
одговориле и како може да бидат добри 
сведоци. Тогаш кажи им да си ги земат 
повторно чевлите, постави го второто 
прашање итн.

►  Да претпоставиме дека еден 
пријател неверник те поканува да 
се вклучиш во некоја активност во 
недела наутро. Како ќе постапиш?

1. Кажи му дека не можеш да    
  дојдеш, без многу да постапиш.

2. Објасни му дека во недела одиш в  
  црква и зошто.

3. Прифати ја понудата.

►  Да претпоставиме дека од тебе се 
бара да помогнеш во делење 
христијански трактати на улица 
следната сабота. Што ќе направиш?

1. Ќе се обидеш да најдеш добар   
  изговор за да не одиш.

2. Ќе се молиш и ќе бараш од Бог да 
  те подготви за тоа.

3. Ќе поттикнеш некои други да се  
  вклучат во поделбата.

►  Да претпоставиме дека твојот 
пријател неверник забележал дека 
имаш Библија во својата соба. Што 
ќе направиш?

1. Ќе го прашаш дали некогаш    
  читал Библија.

2. Ќе му предложиш да ја позајми   
  од тебе.

3. Ќе бараш начин да го смениш    
  разговорот.

Метод: Квиз

Фотокопирај го 
работниот лист 12 
за сите присутни 
млади луѓе. Тие 
можат да го 
пополнат за време на 
програмата или 
подоцна дома. Тоа ќе 

им помогне да ја повторат лекцијата. 

Обувк ите на Евангелие то на мирот

7

РАБОТЕН ЛИСТ 12: ОДГОВОРИ

Откриј ги зборовите: решение, мир, 
непријател; обувки; никогаш; добрина; доверба; 
грев; оправдан; сметка; евангелие; сврти 
се; спасен; воскресна; обувки; спаси; казна; 
христијанин.

Пополни ги празнините: чевли; евангелие; 
мир; обувки; христијанин; непријател; спасение; 
казна; грев; воскресна; спаси; сврти; верува; 
спасен; никогаш; оправдан; добрина; сметка.

 te na  to na  ot se  te 
πto Bog gi obezbedil za da mu pomogne na  ot za 
da zastane cvrsto protiv  ot.  Evangelieto 
na mirot e radosnata vest za  . Isus umre za 
da ja zeme  ta za  ot, no po tri dena 

 od mrtvite. Toj e Êiv denes i moÊe da te 
 , ako se  od grevot i  vo 

Nego. Onie koi se  imaat mir so Bog i  
nema da bidat kazneti za nivnite grevovi. Tie se 
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       na mirot 
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spasenie ___________________

mir ____________________________

neprijatel ________________

obuvki _______________________

nikoga[ _____________________

poveruva[ __________________

poveruva[ __________________

grev __________________________

opravdani __________________

smetka ______________________

evangelie __________________

svrti[ ______________________

spaseni _____________________

voskresna _________________

;evli _________________________

spasi ________________________

kazna _________________________

hristijanin ______________

    Ispolzuvaj gi simbolite za da gi otkrieπ zborovite. 
   Koga Œe gi otkrieπ site, popolni gi praznite mesta podolu.

Работен лист 12
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8Штитот на 
верата

Цели: Ние сакаме младите:
 Да разберат како ги напаѓа Сата- 
 ната преку лутината, стравот,   
 самосожалувањето и осаменоста.

 Да сфатат дека само верата им  
 овозможува да го победат   
 Сатаната и тие грешни чувства.

 Да се потсетат колку е велик Бог  
 и да се потпрат врз Неговите  
 ветувања.

 Да поверуваат во Бог и да искусат 
 радост и мир.

Вовед: Нападната!

Ќе ти бидат потребни пет топки од 
хартија, или меки топки од сунѓер што 
можат да бидат фрлени врз некого без да 
го повредат. Побарај 6 доброволци. Еден 
од нив ќе застане пред ѕид. Другите пет 
ќе земат по една топка и ќе се наредат 
во линија неколку метри подалеку од ѕидот. 
Тие ќе треба одеднаш да ги фрлат топки-
те на тој што стои до ѕидот. Тој може 
да се движи за да ги одбегне топките. 
Другите од групата треба да кажат 
колку од топките ја погодиле целта. 
Потоа, повтори го истото, но на тој што 
стои пред ѕидот дај му големо парче 
картон (како штит) што тој ќе може да 
го употреби за да се заштити. Групата 

треба да ти каже 
колку е успешна таа 
заштита.

Штитот на 
римскиот војник

(Покажи ја 
илустрацијата 20). 
Штитот што го носел 
римскиот војник бил 

многу важен дел од неговата опрема. 
Штитот бил со димензии приближно 120 
цм х 75 цм. Бил направен од дрво и покриен 
со кожа и платно. Огнените стрели кои ги 
ползувал непријателот имале материјал кој 
бил цврсто завиткан околу врвот. Тогаш 
материјалот бил потопуван во запалива 
течност и го палеле во мигот пред да ја 
истрелаат стрелата кон целта. Тоа можело 
да предизвика страшни повреди. За да 
предизвика збунетост, непријателот ги 
фрлал тие стрели од сите страни и војниците 
морале да бидат подготвени со штитовите 
за да се заштитат од нив. Штитот служел 
не само за да го заштити војникот, туку и 
да ги угасне огнените стрели.

Огнените стрели на Сатаната

Во Ефешаните 6:16 ние сме предупредени 
дека Сатаната има „огнени стрели“ со кои 
ги напаѓа верните христијани. Кога ќе се 
појават проблеми или тешкотии во нашиот 
живот, Сатаната сака да ја искористи таа 
состојба и се обидува да нè погоди со 
огнените стрели како што се лутина, 
страв, самосожалување или осаменост.

Метод: Случај за проучување

На сите младинци дај 
им го работниот лист 
13. Побарај доброволец 
да го прочита првиот 
параграф во однос на 
Андреј. Тогаш постави 
неколку прашања да им 
помогнат на младите да 
се поистоветат со него. 
Направи го истото и со 

другите делови.

► „Се викам Андреј. Барам работа со 
скратено работно време. Господинот 

НЕ

Илустрација 20

Ефешаните 6:16

verata naòtitot

о п р е м а

Божјата
б о р б е н а

е ф е ш а н и т е  6
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■ „Се викам Андреј. Барам работа со скратено работно време. Господинот Велковски 
од месната бензинска пумпа ми вети дека ќе ми даде работа, но сега наместо мене, 
тој ја дал работата на некој друг. Се чувствувам многу лут и огорчен. Знам дека како 
христијанин не би требало да се чувствувам така, но јас не можам да ги извадам од умот 
овие лоши чувства кон господинот Велковски“.

■ „Се викам Сузана. Мајка ми не се чувствува добро. Следната недела таа треба да оди в 
болница за да направи тестови. Јас сум многу загрижена. Се обидов да се молам, но не 
можам да мислам на ништо друго и се чувствувам навистина уплашена“.

■ „Се викам Јован. Се чувствувам многу бесполезен. Напорно се подготвував за мојот испит, 
но не го положив, а сите мои другари го положија со навистина добар успех. Моите другари 
се обидуваат да ме охрабрат, но бесполезно е. Навистина се само сожалувам“.

■ „Се викам Елена. Сабота вечер е, а јас сум сама дома. Моите другари отидоа в кино. Тие ме 
поканија да отидам со нив, но јас знам дека филмот што тие го избрале не е таков што јас 
како христијанка би требало да го гледам. Моите другари ми се смееја кога јас одбив да 
одам. Знам дека ја направив вистинската работа, но сега се чувствувам многу осамена“

Работен лист 13

SluËaj za prouËuvawe

SluËaj za prouËuvawe
■ „Се викам Андреј. Барам работа со скратено работно време. Господинот Велковски 

од месната бензинска пумпа ми вети дека ќе ми даде работа, но сега наместо мене, 
тој ја дал работата на некој друг. Се чувствувам многу лут и огорчен. Знам дека како 
христијанин не би требало да се чувствувам така, но јас не можам да ги извадам од 
умот овие лоши чувства кон господинот Велковски“.

■ „Се викам Сузана. Мајка ми не се чувствува добро. Следната недела таа треба да оди в 
болница за да направи тестови. Јас сум многу загрижена. Се обидов да се молам, но не 
можам да мислам на ништо друго и се чувствувам навистина уплашена“.

■„Се викам Јован. Се чувствувам многу бесполезен. Напорно се подготвував за мојот 
испит, но не го положив, а сите мои другари го положија со навистина добар успех. 
Моите другари се обидуваат да ме охрабрат, но бесполезно е. Навистина се само 
сожалувам“.

■„Се викам Елена. Сабота вечер е, а јас сум сама дома. Моите другари отидоа в кино. Тие ме 
поканија да отидам со нив, но јас знам дека филмот што тие го избрале не е таков што јас 
како христијанка би требало да го гледам. Моите другари ми се смееја кога јас одбив да 
одам. Знам дека ја направив вистинската работа, но сега се чувствувам многу осамена“
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8
Штитот на ве рата

Велковски од месната бензинска пумпа 
ми вети дека ќе ми даде работа, но 
сега наместо мене, тој ја дал работа-
та на некој друг. Се чувствувам многу 
лут и огорчен. Знам дека како 
христијанин не би требало да се 
чувствувам така, но јас не можам да 
ги извадам од умот овие лоши чувства 
кон господинот Велковски“.

► „Се викам Сузана. Мајка ми не се 
чувствува добро. Следната недела 
таа треба да оди в болница за да 
направи тестови. Јас сум многу 
загрижена. Се обидов да се молам, но 
не можам да мислам на ништо друго 
и се чувствувам навистина уплашена“.

► „Се викам Јован. Се чувствувам многу 
бесполезен. Напорно се подготвував 
за мојот испит, но не го положив, а 
сите мои другари го положија со 
навистина добар успех. Моите другари 
се обидуваат да ме охрабрат, но 
бесполезно е. Навистина се само 
сожалувам“.

► „Се викам Елена. Сабота вечер е, а јас 
сум сама дома. Моите другари отидоа 
в кино. Тие ме поканија да отидам со 
нив, но јас знам дека филмот што 
тие го избрале не е таков што јас 
како христијанка би требало да го 
гледам. Моите другари ми се смееја 
кога јас одбив да одам. Знам дека ја 
направив вистинската работа, но 
сега се чувствувам многу осамена“

Овие четворица млади луѓе имале проблем 
со лутината, стравот, самосожалувањето и 
осаменоста. Со кое чувство се бориш ти? 
Размисли за тоа. Христијанскиот живот не 
е лесен. Запамети, Павле го споредува со 
борба! Ние сме поверувале во Господ Исус, 
но сè уште ќе се соочуваме со проблеми и 
тешкотии. Сатаната честопати ја ползува 
можноста што му ја даваат тие тешкотии 
за да направи нештата да изгледаат полоши 
отколку што се. Најмногу од сè тој сака да 

нè натера да почнеме да се сомневаме во 
Бог. Сатаната се надева дека со тоа што ќе 
нè погоди со огнените стрели на стравот, 
лутината, осаменоста или самосожалува-
њето, тој ќе може да нè натера да ја 
изгубиме верата во Бог. Треба да се 
заштитиме од нападите на Сатаната. 
Заштитата која Бог ни ја дал за тоа е штитот 
на верата.

Заштитен со штитот на 
верата

(Покажи ја 
илустрација-
та 21. Можеш 
да го покриеш 
текстот и да 
ја отстраниш 
хартијата 

секогаш кога ќе ги поучуваш точките што 
се запишани). Верата ни помага да го 
победиме Сатаната. Преку вера ние може 
да му се противставиме на Сатаната (1 
Петар 5:9) и да извојуваме победа (1 Јован 
5:4). Но тоа не е вера во самите нас. Тоа е 
вера во Бог. Мора да веруваме дека Бог 
знае, се грижи и ги разбира тешкотиите со 
кои се соочуваме, дека Тој нè сака и ќе ни 
помогне да ги пребродиме. Кога си 
нападнат, верата во Бог е твојот штит. 
Прекрасното нешто е дека можеш целосно 
да му веруваш на Бог. Може да имаме 
целосна вера во Него поради ... (покажи го 
првиот ред од текстот).

Неговата личност

Бог е насекаде (Јеремија 23 и 24) и знае сè, 
дури и твоите зборови и мисли (Псалм 
139:2-4). Ништо не може да го изненади! 
Тој точно знае со што се соочуваш и се 
грижи зашто те сака (1 Јован 4:8). Добро е 
да се проучува Библијата и да се открие 
каков е Бог, зашто кога знаеш повеќе за 
Него како личност, тоа ќе ти помогне да 
Му веруваш. Прекрасното е дека Бог 

И
лустрација 21

Божјаталичностветувамоќ
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никогаш не се менува (Малахија 3:6). Кога 
ќе ја поставиш твојата вера во Него, 
никогаш нема да се разочараш.

Неговите ветувања

Во Божјото Слово има многу прекрасни 
ветувања за христијаните. Тој ветува дека 
никогаш нема да те напушти (Евреите 
13:5). Тој ветува дека никој или ништо не 
може да те одвои од Него (Јован 10:28). 
Тој ветува дека Тој ќе биде со тебе за да те 
води и упатува (Поговорки 3:6). Тој ветува 
дека ќе ги исполни сите твои потреби 
(Филипјаните 4:19). Можеш ли да му 
веруваш на Бог дека Тој ќе ги одржи тие 
ветувања? Да, со сигурност – Бог не може 
да лаже (Евреите 6:18).

Неговата сила

Нашиот Бог е силен (Псалм 147:5). Ништо 
не е премногу тешко за Него (Јеремија 
32:17). Кога ќе се соочиме со противење 
од Сатаната, добро е да се сетиме дека Бог 
е поголем од него (1 Јован 4:4б). Бог може 
да ни помогне при тешкотиите. Додека 
живееме да му служиме на Господ, Неговата 
моќ е достапна за нас (Филипјаните 4:13).

Сети се на тоа што Господ Исус направи 
за тебе на крстот и преку гробот. Тој го 
победи Сатаната. Сети се на Таткото, 
Синот и Светиот Дух и што тие направиле 
и прават за тебе. Кога Сатаната ќе те 
нападне со неговите огнени стрели, твојата 
заштита доаѓа од тоа цврсто да се држиш 
на твојата вера во Бог. Верата е дејство врз 
основа на тоа што го веруваш, дури и кога 
се сомневаш.

П Р Е К И Н  Н А  Л Е К Ц И Ј А Т А

Mетод: Поштенски картички

Подели ги младите во четири групи. На 
секоја група дај ѝ пенкало и поштенска 
картичка. Потсети ги на тоа што 
напишале Андреј, Сузана, Јаков и Елена 
(работен лист 13) и побарај од нив да 

испратат поштенска картичка до еден 
од нив. Со неколку зборови тие треба да 
се обидат да го кажат своето сочувство, 
да им дадат некој совет и да цитираат 
стих.

Се разбира, картичката е измислена и 
нема да биде испратена. Овој метод 
може да им помогне на младите да 
размислуваат за тоа како да веруваат во 
Бог кога се налутени, нервозни и уплашени, 
обесхрабрени или осамени. Откако ќе 
завршат со пишувањето, секоја група 
нека ја прочита гласно нивната картичка. 
Оваа активност е посоодветна за спасени 
млади луѓе.

Метод: Интервју

Покани некој кој може да го каже своето 
сведоштво. Тоа може да биде некој кој ја 
изгубил работата, или, пак, има сериозни 
здравствени проблеми, но успеал да ги 
надмине тешкотиите со Божја помош. 
Можете на таа личност да ѝ ги 
поставите следните прашања: „Со какви 
тешкотии се соочи? Како се чувствуваше? 
Што направи за да ги совладаш тие 
чувства? Како тоа влијаеше врз твојот 
однос со Бог? Дали тие испитувања ти ја 
засилија твојата вера во Него? Која 
посебна вистина во однос на Бог ти 
помогна за да можеш да ги совладаш тие 
тешкотии? Додека размислуваш за 
минатото, што научи од сето тоа?“

Сатаната е добро вооружен со неговите 
огнени стрели. Понекогаш ги испраќа како 
силно бомбардирање, но тој, исто така, 
може брзо да го прекине нападот. Зошто 
мислиш дека тој го прави тоа? Се обидува 
да те направи горделив и сигурен. 
Понекогаш ти ги знаеш Божјите благослови 
и наеднаш ќе дојде ненадеен напад. Едно 
друго негово лукавство е да ги нападне 
твоите најслаби места, каде што може да 
направи најголема штета.
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8
Штитот на ве рата

Заклучок
Штитот на верата те заштитува на тој 
начин што ги спречува огнените стрели на 
Сатаната да те повредат. Тогаш тој го 
гасне и нивниот оган, така што дејството 
на стрелите нема да се прошири. Забележи 
го запишаното во Ефешаните 6:16 – таму 
ни се вели да го „земеме штитот“. Ти го 
имаш појасот, оклопот и обувките. Сега 
мора да го земеш штитот и да го употребиш. 
Без оглед на тешкотиите со кои ќе се 
соочиш, верувај во Бог. Сети се на Неговата 
личност – Тој може да ти помогне во 
секоја состојба. Сети се на Неговите 
ветувања – тие се вистинити и затоа можеш 
да се охрабриш од нив. Сети се на Неговата 
сила – ништо не е премногу тешко за 
Него. Ако го ползуваш штитот на верата, 
огнените стрели на Сатаната нема да 
можат да те повредат.

Метод: Барање скриени зборови

Фотокопирај го 
работниот лист 14 
за сите присутни. Тие 
треба да го пополнат 
во текот на програма-
та или подоцна дома. 
Тоа ќе им помогне да 
ја повторат 
лекцијата. 

РАБОТЕН ЛИСТ 14: ОДГОВОРИ

Пополни 
ги 
празните 
места: 
Ветува;
Сатана;
Огнени;
Војник.

A П А Ж O C H Љ O Њ С T
Д И Н А Џ A S Ф И К В C
C T А С В Н E T Н Ј О М
A T Т А Ч Ќ O Н М E С Н
E Р Ѓ Ш Л Ш Т O Г Н Ж Е
H T A П T Т И С B T A C
Д C М E Н О Т P К В С T
Р И П О A Њ Т Ч И Н А E
Ж T С Д Т T В У T У Л Е
Н Г О Г Ф Љ А В Е Ј И Р
Е Н И З Г Е Р А В E С Т
P Њ Љ A В В А Т H Ф Р O

©titot 
na verata

Pronajdi gi zborovite

СТРЕЛИ    НАПАДИ    ГОСПОД    СОМНЕЖ    ВЕРАТА    ЛУТИНА

В  _  _  _  _ А     С  _  _  _  _  А      О  _  _  _  _  И     В  _  _  _  _  К

Работен лист 14

Најди уште десет зборови споменати во проучувањето „штитот на верата“. Тие не се 
напишани во права линија, но во облик на штит како што е дадено во примерот. Штитот 
може да биде поставен право или странично и буквите можат да бидат во насока на 
движењето на стрелките на часовникот или во обратна насока. Дадени се шест зборови, 
но само првата и последната од другите четири!

14Ра
бо

тен лист
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9Шлемот на 
спасението

Цели: Ние сакаме младите:
 Да ги разберат лукавствата на 
  Сатаната; Тој сака да живееме  
 во сегашнината и го полни нашиот 
 ум со различни грижи и желби.

 Да сфатат дека верниците треба  
 да гледаат напред: еден ден тие ќе 
 бидат прославени.

 Да се насочат кон таа „жива  
 надеж“ и да живеат според неа.

 Да побараат од Бог да ги спаси.

Вовед: Делумно откриено

Кога ќе дојдеш на состанок, донеси два 
или три предмети со себе. Најди начин да 
покриеш голем дел од нив. Младите ќе 
треба да откријат што се тие преку 

испитувања на видливите делови. Тоа 
може да биде многу тешко, ако 
успееш да најдеш некои необични 
предмети, на пример, бришач за 

возило, стап за скијање, седло за 
коњ, антена или слично. Како замена, 
можеш да употребиш некои од фотогра-
фиите што ќе ги најдеш на ЦД-то кое е 
дел од ова упатство.

Слични тешкотии можеме да имаме кога 
ги гледаме нашите животи. Има многу 
нешта што не ги гледаме и не ги разбираме. 
Исто така, има нешта што сме ги загубиле 
од вид. Треба да размислиме за нашето 
минато, за нашата сегашнина и за нашата 
иднина. Ми треба поцелосен поглед на 
христијанскиот живот.

Спасение

Во Библијата се поучува дека секој кој ќе 
се покае од гревот и ќе ја стави својата вера 
во Исус е спасен. (Полека покажувај го 

дијаграмот 
што го имаш 
на илустраци-
јата 22). 
Спасението е 
нешто што ти 

се случило во еден миг во минатото. Ти си 
се спасил во мигот кога си се свртел од 
гревот и си поверувал во Христос. Тоа е 
оправдувањето –Христовата праведност 
ти била припишана тебе наместо твојот 
грев.

Но спасението вклучува многу повеќе (а и 
христијанскиот живот) отколку само тоа. 
Ние не сме совршени и сега Бог дејствува 
во нашите животи. Тоа го нарекуваме 
посветување, растење за да се биде посли-
чен на Исус. А тогаш, нашето спасение 
има и иднина – доаѓа денот кога 
христијанинот ќе биде сосема совршен. 
Тоа го нарекуваме прославување. Кога 
Христос ќе се врати, ќе бидеме како Него. 
Ќе бидеме прославени. Тогаш нашето 
спасение ќе биде целосно.

Оправдувањето нè ослободува од 
казната за гревот;

Осветувањето нè ослободува од 
моќта на гревот;

Прославувањето нè ослободува од 
присуството на гревот.

Шлемот на 
римскиот војник

Сакаме да се потсетиме 
на овој дијаграм кога ќе 
се вратиме на нашето 
проучување на 
христијанската борбена 
опрема. Денес ќе 
зборуваме за уште еден 

НЕ

Spasenie

Opravduvawe

Posv
et

uvawe

Proslavuvawe

Opravduvawe: Bog n¡ osloboduva od kaznata na grevot.
Posvetuvawe:  Bog n¡ osloboduva od silata na grevot.
Proslavuvawe: Bog n¡ osloboduva od prisustvoto na grevot.

И
лустрација 22

22И
лу

страција

Ефешаните 6:17

Илустрација 23

о п р е м а

Божјата
б о р б е н а

е ф е ш а н и т е  6

spasenietona
òlemot

23И
лу

страција
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9
Ш ле мот на с п асе ние т о

дел од оружјето (покажи ја илустрацијата 
23). Шлемот што го носел римскиот војник 
бил кожена капа заштитена со метални 
делови. Сигурно ти е јасно дека тоа бил 
многу важен дел од заштитата на главата 
на војникот. Ударот по главата можел 
лесно да биде смртоносен. Шлемот бил 
неопходен при борбата. Немало меч што 
можел да го пресече. Римскиот војник 
можел да се бори со извесна сигурност.

На што мисли Павле кога зборува за шлемот 
на спасението (Ефешаните 6:17)? За да си 
помогнеме и да одговориме на прашањето 
ќе погледнеме во друг дел од Словото. Тоа 
е неопходно кога се проучува Божјото 
Слово. Во 1 Солунците 5:8 пишува дека 
шлемот е „надежта на спасението“. Тоа не 
е надеж каква што е: „се надевам дека утре 
нема да врне“. Тоа е нешто кон кое се 
стреми христијанинот и го очекува како 
нешто сигурно. Павле ни вели да го ставиме 
шлемот на спасението, што значи да го 
очекуваме времето кога ќе бидеме 
прославени.

Напад на нашиот ум

Како што непријателот се обидува да го 
удри по главата војникот и Сатаната се 
обидува да го нападне нашиот разум. Мора 
да запаметиме дека сме во војна. Сатаната 
не сака да размислуваме за Бог, за нашето 
спасение и за нашата прекрасна иднина. 
Затоа тој се обидува да го наполни нашиот 
ум со стари гревови, стравови, сомневања, 
лош јазик, па дури и со богохулни мисли. 
Тој се обидува да го наполни нашиот ум 
со грешни желби, страсти и слично.

Бог сака да ја играш својата улога со тоа 
што нема да му дадеш муниција на неприја-
телот. Внимавај какви списанија читаш, 
какви програми гледаш на телевизија, каква 
музика слушаш. Многу од нив имаат 
содржини што ќе им пречат на христијаните. 
Сатаната го напаѓа нашиот ум и се обидува 
да нè натера да имаме грешни убедувања 
или да правиме грешни нешта. Според 

Филипјаните 4:8, мора да размислуваме за 
тоа што е вистина, чесно, праведно, чисто 
итн.

Да го ставиме шлемот на 
спасението

Треба да го ставиш шлемот на спасението 
што Бог ти го обезбедил за да го чуваш 
својот ум од нападите на Сатаната. Запамети 
што направил Бог за тебе (оправдување), 
што Тој прави (осветување), но и што Тој 
ќе направи (прославување). Исполни се со 
„надежта на спасението“. Погледни на 
твојот живот од друга гледна точка и 
дејствувај врз основа на тоа што го веруваш.

П Р Е К И Н  Н А  Л Е К Ц И Ј А Т А

Ајде да размислиме за неколку идеи што 
Сатаната се обидува да ги стави во нашиот 
ум, за да видиме како може да нè заштити 
шлемот на спасението.

„Сите го прават тоа“: Световност

Многу млади луѓе уживаат во животот 
и не им е многу грижа за моралот. 
Сатаната сака да те убеди и ти да 
бидеш како нив. Многу е лесно да ги 
намалиш твоите христијански норми 
само затоа што сите други го прават 
тоа. Тогаш стануваш задоволен со 
пониски норми и ќе се сплеткаш  со 
световните нешта. Стави го шлемот 
на спасението и не заборавај ги 
Божјите ветувања. Во Тит 2:11-13 
читаме дека нашата блажена надеж 
треба да ни биде мотив да живееме 
побожен живот. Треба да се обидуваш 
да живееш на начин што ќе му биде 
угоден на Господ Исус, ако Тој се 
врати денес. Ако го немаш тоа како 
твоја цел, тогаш само ќе се загубиш 
во истите активности како и сите 
други на училиште и ќе заборавиш на 
црквата и младинските состаноци. Па 
дури и другите верници, можеби, 
нема да ни дадат добар пример и ќе се 

Ш ле мот на с п асе ние т о
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обидат да ги снижат твоите норми. Не 
смееш да гледаш на светот или на 
другите луѓе, туку треба цврсто да го 
следиш Бог. Мора да го ставиш шлемот 
на спасението и да си ги средиш 
најважните работи во светлината на 
Христовото второ доаѓање.

„Само ако имав“: Незадоволство

Честопати гледаме на другите луѓе 
кои не се верни и што имаат тие. 
Веројатно, си искушуван да тргнеш 
по нивниот пат и да ги имаш истите 
нешта како и другите. Сатаната ужива 
во тоа што ќе те потсети колку им е 
добро на другите. Во Псалм 73:1-6 
многу јасно пишува за ова. Можеби 
ти, од друга страна, си добил послаба 
оценка на писмена работа затоа што 
не си сакал да лажеш и да препишуваш 
како другите. Сатаната ќе ти каже 
дека, ако сакаш да успееш во овој 
свет, ќе мора да се откажеш или барем 
да ги снижиш твоите христијански 
норми. Во Псалм 37:1-5 пишува дека 
тоа не треба да е така. Господ ти 
кажува да го ставиш шлемот. Што 
значат дипломите, напредувањето и 
имотот во светлината на Христовото 
доаѓање? Шлемот ќе ти помогне да го 
бараш тоа што има трајна вредност. 
Собери си богатства на Небото (Матеј 
6:19-20). Ти имаш прекрасни нешта 
кои те очекуваат во иднината!

„Не ми е грижа“: Себичност

Исто така, ти треба заштита против 
искушението да не ти е грижа за 
потребите на луѓето околу тебе. 
Сатаната се обидува да те убеди дека 
грижата за тебе ти е доволна. Немаш 
време за други! Нема да им се каже 
Евангелието на неспасените! Сатаната 
не сака да имаш визија за мисиска 
работа – остави им го тоа на 
„професионалците“! Кога ќе го 
ставиш шлемот и кога ќе помислиш 

на Божјото враќање, ќе имаш грижа за 
тие кои не се подготвени – во твоето 
семејство, меѓу твоите пријатели, во 
твоето соседство или во училиштето, 
за тие кои се во други земји и кои 
никогаш не ја слушнале вистината. Во 
Дела 1:8 се запишани упатствата за 
твојата сè поголема одговорност. 
Можеш, исто така, да престанеш да се 
грижиш за твојот христијански живот, 
да заборавиш на молитвата, 
проучувањето на Библијата, одењето в 
црква и слично. Не дозволувај во 
твојот живот да дојде до такво нешто. 
Барај го Господ и служи му. Ќе бидеш 
награден на Небото.

Метод: Тестирај си го умот

Подели го работниот 
лист на сите присутни. 
Кажи им дека 
резултатите на овој 
тест ќе бидат 
доверливи и поттикни 
ги чесно да одговорат 
на прашањата. Тогаш 
дај им ги следните 
оценки за да можат 

самите да го најдат крајниот резултат. 
Посебно оцени ги резултатите за првите и 
вторите мисли.

Ситуација 1: Еден другар си купил за себе 
нешто убаво и многу скапо, пр. најнов 
модел на мобилен телефон …

А. Мило ми е за него! 0

Б. И мене ми треба таков! -1

В. Повеќе би сакал да ги употребам    
  моите пари на начин што му е    
  угоден на Бог! +2

Г. Ќе им побарам на моите родители 
  да ми купат таков!  -2

1 Eden prijatel si kupil za sebe neπto ubavo i mnogu 
skapo, pr. najnov model na mobilen telefon ...

A. Milo mi e za nego!   

B.  I mene mi treba takov! 

V.  Pove}e bi sakal da gi upotrebam moite pari na

  na~in {to mu e ugoden na Bog!

G.  ]e im pobaram na moite roditeli da mi kupat takov!

D. Ne mi e potreben tolku dobar telefon!

2 Ti sluπna deka tvojot nastavnik si ja skrπil nogata 
i Êe bide otsuten izvesno vreme ...

A. Verojatno, utre nema da imam ~asovi, ura!   

B.  Sakam da najdam na~in za da go ohrabram! 

V.  Mislam deka toj go dobi toa {to go zaslu`uva{e!

G.   Ne bi sakal toa da mi se slu~i mene!

D. Jas treba da se molam za nego!

3  Slednata sabota se organizira evangelizacija i ti si 
zamolen da uËestvuvaÈ ...
A. Jas bi odel so radost!   

B.  Ne bi mi pre~elo da se razbolam! 

V.  Treba da im se javam na drugarite i da proveram koj  

  doa|a!

G.   Veruvam deka Bog mo`e da me ispolzuva!

D. Se nadevam deka vremeto }e bide dobro!

Мојата прва 
мисла би била:

 =___ поени

Мојата втора 
мисла би била:

 =___ поени

Мојата прва 
мисла би била:

 =___ поени

Мојата втора 
мисла би била:

 =___ поени

Мојата прва 
мисла би била:

 =___ поени

Мојата втора 
мисла би била:

 =___ поени

–6
 –5 

–4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 
+4 

+5 
+6

Ти си во опасност! 
Преземи акција!

Ти настојуваш да ги 
заборавиш важните работи. 

Пренасочи се кон Бог!

Добар си. Продолжи да 
го носиш шлемот на 

спасението.

Работен лист 15
Размисли како твојот ум
би реагирал во следните 
околности. Која би била 
првата мисла, што би 
поминала низ твојот ум? 
Која би била твојата втора 
мисла по неколкуминутно 
размислување? Биди искрен. 
Овој мал тест е доверлив – 
никој друг нема да го види.

15Ра
бо

тен лист
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Ш ле мот на с п асе ние т о

Д. Не ми треба толку добар     
 телефон! +1

Ситуација 2: Ти слушна дека твојот 
наставник си ја скршил ногата и ќе биде 
отсутен извесно време …

А. Веројатно, утре нема да имам    
  часови, ура! -1

Б. Сакам да најдам начин за да го    
  охрабрам! +2

В. Мислам дека тој го доби тоа што 
  го заслужуваше! -3

Г. Не би сакал тоа да ми се случи    
  мене! 0

Д. Јас треба да се молам за него! +2

Ситуација 3: Следната сабота се 
организира евангелизација и ти си замолен 
да учествуваш …

А. Јас би одел со радост! +2

Б. Не би ми пречело да се разболам! -2

В. Треба да им се јавам на другарите  
  и да проверам кој доаѓа! -1

Г. Верувам дека Бог може да ме    
  исползува! +2

Д. Се надевам дека времето ќе биде   
  добро! 0

Едно од лукавствата на Сатаната е да нè 
направи „кусогледи“ за ние да можеме да 
се сосредоточиме само на сегашнината. 
Божјата заштита е шлемот на спасението. 
Наместо главата да ти биде надолу и 
шлемот изваден, мора да го земеш шлемот, 
да го ставиш на главата и високо да ја 
подигнеш главата подготвен за борба. 
Кога ќе го земеме шлемот нашите очи ќе 
гледаат кон таа сигурна надеж на Неговото 
доаѓање. Тогаш ќе бидеме сигурни во 
победата.

Метод: Квиз

Фотокопирај го 
работниот лист 16 за 
сите присутни. Тие 
можат да го пополнат 
во текот на програмата 
или подоцна дома.  

РАБОТЕН ЛИСТ 16: ОДГОВОРИ

Пополни ги празните места: Исус; Небо; 
решение; Павле; сатана; осветување; Ефешаните; 
оправдување; училиште; шлем; Библија; враќање; 
вина; напад; мисли; оклоп; ум; грев.

Пополни ги празните места: Исус доаѓа 
повторно.

Na ¯to treba da se potseti¯ koga borbata e te¯ka?
 _  _  _  _      _  _       _  _  _  _  _        _  _  _  _  _  _  _

Работен лист 16

Ползувајќи ги податоците, пополни ги одговорите во 
дадените празни места. Круговите кога ги читаш 
вертикално го даваат одговорот на прашањето подолу.

©lemot 
na spasenieto

Командатот на Божјата армија

Месија или . . .

Првата македонска црква била во?

Непријателот на христијаните

Напредок во сличноста со Исус

Книга каде што читаме за 
Божјото оружје

Христовата праведност ставена 
на нашата сметка за грев

Еден од плодовите на Светиот Дух

Што ќе направи Исус еден ден?

Не е торба за пари, туку ...

Основата на сето христијанско 
верување

Откако ќе поверуваш, ти си . . .?

Што им прави непријателот на 
христијаните?

Тие поминуваат во нашите умови

Војниците го носат заради 
заштита

Ти треба да го изостриш својот . 
. .
Што сака Сатаната да те натера 
да направиш?

Стави го . . . на спасението16Ра
бо

тен лист
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Цели: Ние сакаме младите:
 Да разберат дека Божјото Слово  
 е вдахновено и е моќно оружје  
 против непријателот.

 Да сфатат дека Светиот Дух му  
 помага на христијанинот да го   
 разбере, да го слуша и да го  ползува  
 Словото во борбата.

 Да научат напамет клучни стихови  
 што можат да ги цитираат и од  
 кои ќе се поучуваат кога ќе бидат  
 нападнати.

 Да го читаат Словото и да го  
 пронајдат патот на спасението.

Вовед: Купување

Можеш ли да ми кажеш 
за кои пет делови од 
борбената опрема веќе 
зборувавме? Што друго 
ни треба за борба? 
(Покажи ја илустраци-
јата 24). Мечот на 
духот е шестото парче 
опрема што ќе го 
разгледаме. Мечот е 

поинаков од другите нешта, зашто тој не 
обезбедува заштита на некој дел од телото, 
туку се користи да го одбие непријателот. 

Овој дел од нашето 
оружје се користи не 
само за одбрана, туку 
и за напад.

(Покажи ја 
илустрацијата 25).

Нема потреба да 
погодувате што точно 

е мечот на духот. Во Ефешаните 6:17 јасно 
пишува дека тоа е Божјото Слово. Овој 
дел од нашата опрема што го проучуваме 
се ползува за напаѓање на непријателот и 
за одбрана на нашиот нов живот во Господ 
Исус. Сатаната не само што оддалеку фрла 
стрели кон нас, туку со нас се впушта и во 
блиска борба. Затоа е неопходно да се 
ползува мечот заедно со целиот друг 
оклоп. Како верници, ние сме повикани од 
Бог да ги исполнуваме Неговите закони, 
Неговото Слово, Неговите норми и да го 
претставиме Неговиот план за спасение. 
За да нè опреми, нашиот Небесен Татко ни 
ја дал Библијата.

Божјото Слово
Вистината дека Библијата е Божјо Слово е 
темелот на нашата вера. Без неа нашата 
вера е празна. Дали некогаш си помислил 
како би било, ако не сме го добиле Божјото 
Слово? Помисли само на беспомошноста, 
бедата и збрканоста во која би биле, ако ја 
немавме Библијата. Ќе бевме без Бог, без 
надеж, сопкајќи се од нашите идеи, 
несигурни за тоа кој е Бог и дали воопшто 
Тој има план за нас. Немаше да знаеме 
ништо за крстот, ниту, пак, за надежта за 
вечниот живот.

Библијата е книга чија вистинитост е 
потврдена. Вистините запишани во 
Библијата се неверојатни. Оваа книга е 
целосна повеќе од 1600 години. Тие години 
беа најсложенте и најпроменливите во 
светската историја, а, сепак, и покрај сите 
тие промени, Библијата остана силна и 
веродостојна. Библијата е совршена, свежа 
и сеопфатна. Таа може да се примени за 
секое срце.

Илустрација 24

Оружја за НаПаД

24И
лу

страција

Ефешаните 6:17

о п р е м а

Божјата
б о р б е н а

е ф е ш а н и т е  6

Илустрација 25

na

MeËot

Duhot
25И
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Светиот Дух и Словото

Метод: Вежба со меч

Побарај младите да ги „извлечат 
мечовите“ (да ги подигнат Библиите 
високо во воздух). Дај им библиски текст, 
на пример „2 Петар 1:21“. Нека ја повто-
рат референцата. Тогаш заповедај им: 
„Напад“! Тие се натпреваруваат кој прв 
ќе го најде стихот. Првиот кој ќе го најде 
нека се исправи. Причекај малку за и други-
те да го најдат стихот, а потоа побарај 
од победникот гласно да го прочита 
стихот. Можеш да го употребиш истиот 
метод кога ќе ги споменуваш другите 
клучни стихови во текот на лекцијата.

(Покажи ја илустрацијата 26 полека како 
што ја предаваш лекцијата). Библијата 

не е збирка од човечки 
идеи (2 Петар 1:21). 
Светиот Дух вдахнал 
луѓе да ја напишат оваа 
книга. Тоа значи дека 
Тој точно им кажал 
што да напишат. Целата 
Библија е вдахновение 
(2 Тимотеј 3:16). 
Вдахновението е чудо 

и, како и со секое чудо, не можеме целосно 
да го разбереме. Знаеме дека Исус зел пет 
лебови и две риби и нахранил 5000 луѓе, 
плус жените и децата. Иако не можеме да 
го сфатиме тоа, ниту пак можеме да го 
објасниме, веруваме во тоа. Светиот Дух 
го ползува разумот на човекот, неговиот 
интелект, неговиот начин на размислување 
и пишување, така што секоја книга во 
Библијата е поинаква од другите. А, сепак, 
Библијата не е збирка од човечки идеи, 
туку Божјо Слово, како што било диктирано 
од Светиот Дух. Секој збор во оригиналот 
е вдахнат од Бог. Тоа е мечот што Бог им 
го дал на христијаните. Не можеш да се 
бориш со непријателот со својата сила и 
моќ. Мора да го исползуваш Словото на 
живиот Бог.

Светиот Дух ни помага да го разбереме 
Божјото Слово (1 Коринќаните 2:12) и ни 
помага да го прифатиме. Светиот Дух ќе 
нè поучува (Јован 14:26) и ќе нè води 
(Јован 16:13), ако ние само одвоиме време 
да слушаме и да учиме. Библијата е 
единствената книга во светот каде што 
авторот е достапен во секој миг преку 
Неговиот Дух кој нè води.

Светиот Дух никогаш нема да биде во 
спротивност, ниту пак ќе го прескокне, 
Божјото Слово кое Тој го вдахнал. Тој 
никогаш нема да те натера да направиш 
нешто што е забрането во Божјото Слово. 
Светиот Дух и Библијата не можат да 
бидат одвоени. Можеби ќе слушнеш како 
некој пријател ти вели: „Верувам дека Бог 
ми рекол оти треба да се дружам со Стефан, 
иако тој не е верник“. Тоа не е вистина, 
зашто е против тоа што се тврди во 
Библијата (на пр. 2 Коринќаните 6:16). 
Светиот Дух никогаш нема да оди против 
поуките кои Тој ги вдахнал.

Светиот Дух ни помага правилно да го 
ползуваме Божјото Слово. Ние сме во 
војна против Сатаната и погрешните идеи 
на луѓето (Колошаните 2:8). Нашето 
најдобро оружје е Божјото Слово. Светиот 
Дух ни помага да ги запаметиме клучните 
стихови, да ги цитираме и да се потпреме 
на нив. Со Негова помош можеме да го 
победиме гревот, да растеме и да живееме 
за Божја Слава. Можеме да се потпреме на 
Светиот Дух за да живееме така како што 
тоа го бара Словото во нашиот живот и да 
му се противставиме на ѓаволот (Јаков 4:7).

Метод: Предметна лекција

Во Ефешаните 6, Павле ја споредува 
Библијата со меч. Библијата може да се 
спореди и со други предмети. Стави 
различни предмети на масата пред 
групата: огледало; лупа за зголемување, 
глина за моделирање, метар, географска 
карта, компас, шамиче, часовник итн. 

Svetiot 
Duh:

Go vdahnal Slovoto
Ni pomaga da go razbereme Slovoto
Nikoga¯ ne protivreËi na Slovoto
Ni pomaga da go polzuvame Slovoto

»itaj»itaj  ja

BoriBori se so nea
SpodeluvajSpodeluvaj  ja

poslu¯en
 Bidi ‹ 

poslu¯en

Илустрација 26

26И
лу

страција
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Побарај да дојдат неколку доброволци да 
земат некој предмет и да објаснат накусо 
пред целата група зошто Библијата 
може да биде споредена со тој предмет. 
Кога групата веќе нема нови идеи, 
учителот може да зборува за другите 
предмети. Огледало: кога ја читаме 
Библијата откриваме многу работи за 
себеси. Лупа: Библијата може да ни 
открие нешто што не е правилно во 
нашите животи. Глина за моделирање: 
Бог ја ползува Библијата за да нè обликува 
според подобието на Господ Исус. Метар: 
Библијата поставува правила и норми кон 
кои мора да се придржуваме. Географска 
карта: Бог ја ползува Библијата да нè 
води по Неговата совршена волја. Компас: 
кога ќе го загубиме правецот во животот, 
Библијата нè потсетува на патот по кој 
треба да одиме. Шамиче: Библијата и 
нејзините ветувања нè тешат кога ни е 
тешко. Часовник: Библијата ќе остане 
вечна. 

П Р Е К И Н  Н А  Л Е К Ц И Ј А Т А

Ползување на мечот на Духот
Читај ја 

Библијата е Божјо Слово – затоа читај ја и 
моли се Светиот Дух да те поучува низ 
неа. Голема предност е да се има пишаното 
Божјо Слово на наш јазик. Замисли некој 
да ти испрати текстуална порака на 
мобилниот телефон, а ти да ја избришеш 
уште пред да ја прочиташ! Библијата е 
Божја порака кон тебе, затоа не смееш да 
ја занемаруваш. Немој да го занемариш 
твоето секојдневно тивко време. Додека ја 
читаш Библијата, Господ ќе ти зборува 
преку неа. Божјото Слово има нешта што 
сака да ти ги каже кои се важни за твојот 
живот. Тој сака повеќе да те поучува за 
Себеси и да ти покаже како можеш да 
живееш како христијанин. Треба да го 
проучуваш Божјото Слово за да ги откриеш 
тие вистини.

Слушај го

Библијата е Божјо Слово – затоа треба да 
ја слушаш. Важно е да се чита Библијата, 
но тоа не е доволно. Кога Словото ти 
покажува нешто што треба да го направиш, 
тогаш направи го! Не заборавај, кога Исус 
стана твој Спасител, Тој, исто така, стана и 
твој Господ. Вистинскиот тест на љубовта 
за Него е твојата волја да постапуваш како 
што вели Тој (Јован 14:15). Тоа ќе значи да 
бидеш подготвен да бидеш поинаков од 
твоите пријатели и да живееш на начин кој 
му е угоден на Бог. Нема секогаш да биде 
лесно, но вреди, зашто Божјиот пат 
секогаш е најдобар (Псалм 18:30). 

Кажи го на друг

Библијата е Божјо Слово, па затоа за неа 
кажи им и на другите. Основната порака 
на Библијата е прекрасната вистина за тоа 
што Исус го направи на крстот. Стариот 
завет покажува кон крстот, Новиот завет 
зборува за крстот. Пораката за тоа како 
Божјиот совршен син умрел за да ја земе 
казната за гревот и потоа воскреснал е 
пораката која треба да ја слушнат многу 
луѓе во нашиот свет. Со тоа што ќе 
престанат да грешат и ќе поверуваат во 
Христос тие можат да бидат оправдани со 
Бог. Но како ќе ја слушнат таа прекрасна 
порака, ако некој не го сподели Божјото 
Слово со нив (Римјаните 10:14)? Ако си 
верен христијанин, тогаш имаш обврска 
не само да ја читаш Библијата и да му 
бидеш послушен на Божјото Слово, туку и 
да им кажеш на другите за Него. Дали си 
сведок пред твоите пријатели на училиште, 
или, пак, пред неспасените членови на 
семејството? Ако си подготвен да го 
ползуваш мечот на духот, Бог може да 
направи прекрасни нешта во животот на 
други преку твоето сведоштво.

Бори се со него
Исто така треба да научиш да ја ползуваш 
Библијата кога си нападнат. Мечот на 
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Мечот на Ду хот

10
духот е оружје со кое можеш да се бориш. 
Кога Исус беше искушуван во пустината, 
Тој го цитираше Словото за да му се 
противстави на ѓаволот (Матеј 4:1-11). 
(Види го методот подоцна во оваа лекција). 
Тој ги збуни фарисеите, книжевниците и 
познавачите на законот со тоа што го 
ползуваше Словото (Јован 10:34). Тие луѓе 
се обидоа да докажат дека Тој не знае за 
што зборува, но Господ Исус им одговори 
со тоа што го цитираше Божјото Слово. 
Ако Тој го ползувал, колку повеќе треба да 
го ползуваме ние? Треба да научиш 
клучни стихови напамет кои можат да ти 
помогнат во борбата. На пример, стихови 
во врска со создавањето, гревот, 
спасението и христијанскиот живот. Тие 

треба да ги имаш запаметено така што ќе 
можеш да ги ползуваш. Не е доволно само 
да можеш да ги цитираш. Треба да се 
потпреш на нив и да дејствуваш врз нив со 
помош на твојот Заповедник.

Метод: Стихови за борба

Фотокопирај го 
работниот лист 17 за 
сите присутни. Подели 
ги во групи од по пет 
верници. Тие ќе го 
прочитаат првиот дел 
од работниот лист за 
тоа како Сатаната го 
нападнал Исус и како 
Исус одговорил со 

Божјото Слово. Тогаш тие ќе треба да 
размислат за тоа кои стихови ќе можат 
да ги исползуваат кога Сатаната ги 
напаѓа нив. Тогаш ќе го пополнат вториот 
дел од работниот лист. Има список на 
стихови кој може да се ползува.

Заклучок
Божјото Слово, Мечот на Духот е моќно 
оружје (Евреите 4:12). Вооружени со такво 
оружје можете да одите во борба со цврста 
доверба, тоа ќе ви помогне цврсто да стоите 
зад вашата вера и ќе ви овозможи да 
зборувате за вашата вера со другите. Бидете 
сигурни, не тргнувајте во борба без меч!

Метод: Крстозбор

Фотокопирај го 
работниот лист 18 
за сите присутни. 
Тие можат да го 
пополнат во текот 
на програмата или 
подоцна дома. 

РАБОТЕН ЛИСТ 17: ОДГОВОРИ

Можам да ги цитирам стиховите:
Штотуку го излажав учителот: 
Поговорки 12:22
Обиди се само еднаш: 1 Коринќаните 
6:19-20
Остани денеска дома:  Евреите 10:24-25

Сатаната го искушувал Исус Исус го цитирал Писмото

„Ако си Божји Син, заповедај им на овие 
камења да станат лебови!“

„Човекот не живее само од леб, но човекот 
живее и од секој збор што излегува од 
устата на Господа“. (5 Мојсеј 8:3).

„Ако си Божји Син, фрли се долу; зашто 
напишано е: ‘Ќе им заповеда на Своите 
ангели за Тебе…‘

„Не искушувајте Го Господа, вашиот Бог“. (5 
Мојсеј 6:16).

„Ќе Ти го дадам сето ова, ако паднеш и ми се 
поклониш“.

„Бој се од Господа, твојот Бог, и само Нему 
служи Му“. (5 Мојсеј 6:13, 10:20).

Во мојот живот
Сатаната ме искушува Јас можам да го цитирам Писмото

Само излажи го учителот и ќе се извлечеш 
од неволја!

Пробај малку; ако земеш малку тоа нема да 
те направи зависник од дрога!

Остани дома денеска, не мачи се да одиш в 
црква!

1 Korinœanite 6:19-20

1 Jovan 1:9 Poslovici 12:22

Rimjanite 1:12

Jakov 1:12

1 Timotej 6:20 Evreite 10:24-25

Работен лист 17

meËot na Duhot
Bori se so

Матеј 4

17Ра
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тен лист

РАБОТЕН ЛИСТ 18: ОДГОВОРИ
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11Моли се 
постојано

Цели: Ние сакаме младите:
 Да разберат дека молитвата има  
 четири аспекти: славење,    
 исповедање, благодарност и барање.

 Да ја сфатат потребата да се  
 молат во сите околности со вера  
 во срцето.

 Да се молат постојано и да го  
 ползуваат молитвениот диск кога  
 посредуваат за своето семејство,  
 пријатели итн.

 Да побараат Господ да ги спаси.

Вовед: Нешто недостасува

(Покажи ја 
илустраци-
јата 27). 
Гледам едно 
семејство како 
се подготвува 
да тргне на 

одмор. Сите се во автомобилот и се 
подготвени да тргнат. Недостасува нешто 
неопходно: гумата сè уште е во гаражата!

Ги проучувавме шесте делови на нашата 
борбена опрема од Ефешаните 6:14-17. Но 
недостасува нешто многу важно. Во 
стиховите 18-20 има уште едно упатство 
што треба да го исполнуваме: војникот 
христијанин мора да се моли! (Еден од 
присутните нека го прочита Ефешаните 
6:18-20 гласно). Да видиме што можеме да 
научиме од овој текст во врска со молитвата.

Кога треба да се молиме?

Во стихот 18 Павле вели дека треба да се 
молиме во секакви околности. Види, исто 
така, во Лука 21:26 и 1 Солунците 5:17. Ќе 

речеш: „Тоа е невозможно, не можам да се 
молам постојано“. Бог ни дал пример во 
Дела 10:2 за еден човек кој се молел 
постојано. Бог нема да ти даде заповед 
што не можеш да ја исполниш со помош 
на Неговата сила. „Да се молиш постојано“ 
значи да живееш на таков начин што 
секогаш ќе бидеш свесен за Бог. Нашата 
молитва ќе биде како и нашето дишење. 
Ќе видиме некоја убава глетка и ќе се 
молиме: „Господе, Ти благодарам“. Кога 
сме во искушение се молиме нашиот штит 
на верата да биде доволно силен за да 
успееме да му се противставиме на ѓаволот 
и неговите огнени стрели. Кога имаме 
можност да сведочиме се молиме Бог да 
нè засили да им кажеме на другите за 
Неговата љубов.

Немој да заборавиш да им кажеш на другите 
дека Господ Исус ветил оти Тој секогаш ќе 
биде со тие кои го љубат (Матеј 28:20). 
Тоа значи дека не мора да бидеш на некое 
посебно место за да се молиш. Можеш да 
се молиш секаде. Моли се на почетокот на 
денот, моли се додека играш, работиш, 
брзаш за на училиште, пред да јадеш, моли 
се на крајот на денот ... моли се постојано.

Метод: Дневна програма

Подели го работниот 
лист 19 на сите 
присутни и зголеми 
еден примерок на А3 
формат за да го 
ползуваш како 
илустрација на 
таблата. Дај им на 
младите верници две 
минути за да ја 

НЕ

И
лустрација 2727И

лу

страција

Dnevna  

Михеј 7:19  Црвеното станува бело како снег.

Псалм 103:12  Ги одалечува толку колку што е далеку исток  

 од запад.

Исаија 1:18  Никогаш повторно не се сеќава.

Евреите 10:17  Ги фрла во морските длабочини.
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запишат својата типична секојдневна 
програма. На пример: станување во 7 
часот, туширање – 7,15, облекување – 
7,30; појадок – 7,45 часот, чекање автобус 
... Како учител и ти можеш да го запишеш 
својот секојдневен план на хартијата А3 
формат. Кога сите ќе завршат прашај ги 
младите верници: „Што мислите, кога 
би било поволно време за молитва? Како 
можеме да се потсетиме да се молиме во 
вакви околности? Со кои тешкотии 
можеме да се соочиме?“ Сподели го своето 
искуство. Дај им практична помош, која 
ќе биде во согласност со одговорите на 
младите верници.

Како треба да се молиме?

Во Ефешаните 6:18-20, исто така, пишува 
за односот што мора да го имаме. Не 
смееме да се молиме по навика, туку да 
бидеме будни, истрајни и со итност во 
нашите молитви. Нашиот однос кон Бог и 
кон молитвата треба да бидат правилни. 
Треба да дојдеме кај Бог во молитва со 
срце кое верува (1 Јован 5:14). Запамети, 
Бог повеќе се интересира за твоето срце 
отколку за твоите зборови. Тој ќе ги 
процени нашите мотиви, нашите желби и 
нашата љубов кон Него пред да ги слушне 
зборовите со кои се молиме.

Павле им кажал на 
Ефешаните дека треба 
да се молат со секакви 
молитви. Има четири 
нешта од кои треба да 
се состои нашето 
време на молитва. 
(Покажи ја 
илустрацијата 28).

Славење

Кога се молиме треба да почнеме со тоа 
што ќе го славиме Бог за тоа што е Тој 
(Псалм 29:2). Слави го Бог за Неговиот 
карактер, на пример, Неговото величие, 
светост, љубов и сила. Има многу нешта за 

кои можеме да го славиме Бог. Тој е 
Создател на сè, Цар над царевите, 
Заповедник на војската. Правилно е да ги 
почнеме нашите молитви со изразување 
благодарност (Псалм 92:1).

Метод: Славење со помош на 
псалмите

Подели ги младите во групи од по четири 
или пет верници. Дај им лист хартија, 
Библија и пенкало. Побарај од нив да го 
прочитаат Псалм 103 (дел од Псалмот 
или целиот Псалм во зависност од 
времето) и да направат листа на Божјите 
особености. Кога ќе завршат со 
проучувањето, собери ги сите групи заедно 
и поминете заедно време на славење. 
Поттикни ги да се молат според тоа 
што го откриле во Псалмот.

Исповедање

Честопати кога ќе дојдеме во Божјо 
присуство преку молитва, ќе бидеме многу 
свесни за нашите грешки. Гревот треба да 
биде признаен, ако сакаме да добиеме 
проштавање од Бог (1 Јован 1:9). Биди 
искрен пред Бог. Невозможно е нешто да 
се скрие од Него. Чесно признај го твојот 
грев пред Него, барај го Неговото 
проштавање и помош да ти помогне веќе 
да не грешиш. Ќе откриеш дека Бог е 
милостив и е подготвен да ти прости 
(Псалм 103:12).

Метод: Како Бог се соочува со 
моите гревови

Дај им го 
работниот 
лист 19 на 
младите. 
Побарај од 
нив да ги 

поврзат библиските референци одлево со 
изјавата оддесно. Тие ќе откријат еден 

обожавање

Исповедање

Исповедањ
е

барања
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Псалм 103:12  Ги одалечува толку колку што е далеку исток  

 од запад.

Исаија 1:18  Никогаш повторно не се сеќава.

Евреите 10:17  Ги фрла во морските длабочини.
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чудесен начин на кој Бог го решава 
проблемот на исповеданиот грев. 

П Р Е К И Н  Н А  Л Е К Ц И Ј А Т А

Благодарност

Помини време во благодарење на Бог за сè 
што Тој направил за тебе. Освен што ќе му 
благодариме за Господ Исус и за сè што 
Тој  направил, да се сетиме да му 
благодариме на Бог за секојдневните 
благодати што ни ги дава. Храна, дом, 
семејство, здравје – имаме многу нешта за 
кои можеме да му бидеме благодарни. 
Сите знаеме дека е културно да кажеме 
„благодарам“ кога добиваме подарок. 
Затоа е правилно да му благодариме на 
Бог за сè што тој ни дал нам.

Метод: Кажи нешто за кое си 
благодарен

Побарај од младите да се сетат за 
нешто во нивните животи за кое можат 
да му благодарат на Бог. По неколку 
минути тишина, дај му на секој од нив 
можност да го каже тоа што го мислел.

Барање

Ние, исто така, можеме пред Бог да ги 
кажеме нашите барања. Некои луѓе сметаат 
дека основната причина за молитва е да се 
бараат нешта од Бог. Сепак, само кога сме 

го славеле Бог, кога сме го признале својот 
грев пред Него и кога сме му благодареле 
за сета добрина што Тој ни ја дал, имаме 
право да бараме од Него нешто. Тоа е 
правилниот редослед. Сепак, не треба да 
бидеме уплашени или да се срамиме на 
Бог да му ги кажеме нашите желби. Тој 
сака да ги слушне своите деца кога се 
молат и ветува дека ќе ги исполни сите 
наши потреби (Филипјаните 4:19).

За кого треба да се молиме?

Во Ефешаните 6:18-20, Павле, исто така, 
кажува за тоа за кого треба да се молиме. 
Според стихот 18, мора да се молиме за 
христијаните во семејството, нашите 
соборци со кои се бориме. Сети се да се 
молиш за мисионерите, пасторите, 
младинските водачи и другите млади 
христијани. Молитвата ќе ѝ помогне на 
Христовата армија во сите нејзини борби. 
Ние сме во војна и честопати се чувствуваме 
сами. Кога се молиме за други и кога тие 
се молат за нас ние се засилуваме и 
охрабруваме во борбата. Дали редовно се 
молиш за други? Нека биде така.

Метод: Молитвен диск

Фотокопирај го 
работниот лист 20 и 
21 на потврда хартија 
и дај им го на младите. 
Тие ќе треба да ги 
исечат трите круга. 
Потоа ќе треба да ги 
напишат имињата на 
луѓето за кои сакаат 
да се молат. На 
„седмичниот круг“ (7 
делови) можат да ги 
напишат имињата на 
луѓето за кои сакаат 
да се молат еднаш 
неделно, како, на 
пример, за семејството 
и блиски пријатели. На 

РАБОТЕН ЛИСТ 19: ОДГОВОРИ

 Михеј 7:19 Црвеното е преобразено во бело како снег.

 Псалм 103:12 Отстрането како што е исток далеку од запад.

 Исаија 1:18 Нема веќе да се сети на него.

 Евреите 10:17 Фрлено во морските длабочини.
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“So sekakva molba i prosba molete se 

so Duhot vo sekoe vreme.”
Efe¯anite 6:18
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„месечниот круг“(31 дел) можат да ги 
напишат имињата на луѓето за кои 
сакаат да се молат еднаш месечно. 
Можеби ќе немаат време веднаш да ги 
пополнат сите места, но можат тоа да 
го направат дома. Ако ги пишуваат 
имињата со молив, подоцна ќе имаат 
можност да направат измени. Тогаш 
младите ќе ги поврзат трите кругови 
заедно со нитна. Секој ден ќе го свртат 
седмичниот круг за да видат за кого 
треба да се молат. Тоа ќе им помогне да 
го организираат своето посредување. 
Можеби ќе сакаш да ја завршиш лекцијата 
со време на молитва во мали групи. 
Младите можат првпат да го употребат 
својот молитвен диск.

Заклучок
Без молитва oд нашата духовна опрема 
нема да имаме полза. Мора да го ползуваме 
секое парче од опремата со молитва. Моли 
се секојдневно за потребите на твоите 
соборци и преку молитвата Христовата 
војска ќе маршира сѐ до конечна победа.
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Цели: Ние сакаме младите:
 Да размислуваат за однесувањето 
 на различни војници кои живееле во 
 времето на Исус.

 Да ја сфатат цената што Господ 
 Исус ја платил на крстот.

 Да му благодарат на Бог за   
 нивното спасение.

 Искрено да ги бараат Божјите  
 патишта.

Вовед: Кратка проповед

Зголеми ја 
илустрацијата 
29 и покажи ја 
пред групата. 
Тогаш пополни 
ги празните 
места по 
редослед, со 
црн маркер, 
како што ја 
поучуваш 
лекцијата. 
Илустрација-
та 30 ти 

покажува како треба 
да изгледа кога сè ќе 
биде пополнето. 
Фотокопирај го 
работниот лист 22 и 
дај им го на младите 
заедно со пенкало. 
Исто така, дај им 
нешто врз кое ќе 
можат да пишуваат. 

Тие ќе се обидат да го пополнат својот 
работен лист додека те слушаат тебе.

Ќе завршиме со оваа низа лекции за хрис-
тијанскиот војник со тоа што ќе проучиме 
неколку војници и нивниот одговор кон 
Господ Исус. Овие војници од вистинскиот 
живот навистина живееле во времето кога 
Господ Исус бил овде, на Земјата.

Една група беше слична на обичните 
војници во денешната војска. Другите 
двајца беа послични на денешните 
команданти. Тие биле наречени  стотници, 
затоа што командувале над сто војници.

Војниците кај крстот: Јован 
19:23-24

Обиди се да си ја замислиш следнава 
сцена. Тројца луѓе висат на три крста. 
Околу нив има толпа од различни луѓе. 
Војниците чуваат стража. Таму се еврејските 
водачи и сакаат да се уверат дека Исус ќе 
умре. Таму се, исто така, и некои од 
следбениците на Исус. Таму има групи 
заинтересирани луѓе кои се таму поради 
љубопитство. На средниот крст е Господ 
Исус Христос, Бог Синот, кој страда и 
умира како жртва за гревот. Тој ја зема 
казната за гревот што ти и јас ја 
заслужуваме. Тој умира доброволно.

Различните луѓе собрани таму имаат 
различен однос кон Исусовата смрт. Некои 
се радуваат што гледаат дека умира. Некои 
се очајни од тага. Некои се потсмеваат. За 
чудо, среде оваа неверојатна сцена има 
група војници на кои воопшто не им е 
грижа за Исус и Неговата смрт. Всушност, 
тие меѓу себе ја делат Исусовата облека. 
Тогаш доаѓаат до Исусовата наметка која 
нема рабови, туку е ткаена од едно парче, 
од горе до долу. Тие не можат да престанат 
да се караат за тоа кој да ја земе. И што 
прават додека Исус страда и умира? Тие 
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фрлаат ждрепка (се коцкаат) за да видат 
кој ќе ја добие оваа убава облека. Како 
можеа да направат такво нешто додека 
Исус висеше на крстот? Бидејќи не им 
беше грижа за Исус. Тие живееја за себеси. 
Беа свирепи и бесчувствителни војници 
кои си ја вршеа својата работа – ги 
распнуваа луѓето на крстови, а потоа меѓу 
себе ја делеа облеката на жртвите.

Можно ли е и ти да си незаинтересиран 
како и тие? Знаеш за Исус и за тоа што Тој 
направил за тебе. А, сепак, не ти е грижа 
за Господ и Неговото спасение. Никогаш 
не си побарал од Господ Исус да ти прости. 
Постојано го отфрлаш. Ти не си војник во 
Божјата армија и не ти е грижа за тоа. Тоа 
е трагедија. Ти си во голема опасност да 
бидеш засекогаш одвоен од Господ – за 
целата вечност.

Стотникот кај крстот: Марко 
15:37-39

Над Земјата наеднаш се стемнило и тоа 
траело три часа. Господ Исус викнал со 
силен глас: „Боже Мој, Боже Мој, зошто 
ме заборави?“ Потоа Исус умрел. Затоа 
Тој дојде на Земјата – да живее и да умре 
за ти и јас да бидеме спасени. Колку голема 
цена плати Тој за да може да ти биде 
простено за твојот грев, за да живееш живот 
угоден на Бог и еден ден да отидеш на 
Небото. Сето тоа Тој го направи за тебе. 
Многумина околу крстот не ги интереси-
раше тоа. Но еден човек беше. Тоа беше 
стотникот кој стоеше пред крстот. Тој 
гледаше како Исус страдаше. Тој слушаше 
кога Исус побара прошка за Неговите 
непријатели. Стотникот разбра што се 
случува и тогаш јасно и гласно го рече ова: 
„Навистина, овој човек беше Божји Син“. 

Ние не знаеме дали стотникот вистински 
го прифатил  Христос како Спасител, 
зашто тоа не го пишува во Библијата. Но 
тој сигурно тргна во вистинската насока. 
Тој призна дека Исус навистина беше Бог. 
На другите војници не им беше грижа за 
Исус, но тој гледаше и беше уверен во тоа 
кој беше Исус. Да знаеш не е доволно. 

Има многумина кои знаат, но не го 
прифатиле Исус како Спасител. Немој да 
застанеш тука. Дознај што сè е потребно 
за твоето спасение. Уште денеска побарај 
од Господ да ти прости. Дејствувај врз 
основа на тоа што го знаеш. Не дозволувај 
Божјиот непријател, Сатаната, да те спречи 
да дојдеш кај Господ Исус.

Стотникот кој истражуваше: 
Дела 10:1-48 

Корнелиј беше добар човек, кој имаше 
стравопочит кон Бог. Тој бил дарежлив 
кон луѓето кои имаат потреби и редовно се 
молел. Тој барал начин да дојде до Бог. Но 
немал слушнато за жртвата на Господ Исус 
на крстот. Преку видение и покана од 
слугите на Корнелиј, Петар првпат сфатил 
дека треба да го пренесе Евангелието и до 
тие кои не биле Евреи. Кога Петар дошол 
во Цезареја, таму видел група луѓе кои во 
куќата на Корнелиј одвај чекале да слушнат 
што Бог му заповедал да им каже. Кога 
Петар почнал да проповеда за животот, 
смртта и воскресението на Господ Исус, 
како и за потребата да се поверува во Него, 
дошол Светиот Дух и Корнелиј и сите луѓе 
во куќата биле спасени. Корнелиј навистина 
барал пат кон Бог и го нашол преку Исус. 
Тогаш вистински почнал да живее за Бог.

На кој од тие војници личиш ти?

Дали си како тие кои фрлале ждрепка 
покрај крстот додека Исус умирал, 
покажувајќи дека за Него воопшто не им е 
грижа? Дали си како стотникот крај крстот 
кој сфатил кој е Исус? Или, пак, си како 
оној кој го барал патот кон Бог? Јас сакам 
ти да си како Корнелиј –  да поверуваш во 
Заповедникот, Господ Исус Христос. Биди 
сигурен дека си во Божјата армија, а не во 
сатанската. Кој е твојот одговор на овој 
последен предизвик од Божјото Слово?

П Р Е К И Н  Н А  Л Е К Ц И Ј А Т А

Можеш да завршиш со оваа серија лекции 
за христијанскиот војник со време за 
повторување. Еве неколку можности од 
кои можеш да избереш некоја.

12
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Метод: Направи војник

Подготовка:

►  Направи четири копии од илустрација-
та 31 и исечи ги различните делови 
на оклопот.

►  Направи четири копии од илустрација-
та 32 и исечи ги различните натписи.

►  Стави ги сите делови од оклопот и 
сите текстови заедно во кутија во 
средината на собата.

►  Нареди ги столовите во круг на 
средината на собата околу кутијата.

►  Стави четири празни А3 листови на 
четирите агли на собата.

►  Стави лепило и фломастери на секој 
од постерите во аглите на собата. 

►  Земи зар и една мала отворена  кутија 
во која ќе го тркалаш зарот.

Како да играте:

►  Подели ги младите во четири групи и 
на секоја група дај ѝ по еден постер.

►  Побарај од младите да седнат каде и 
да било во кругот.

►  Зарот и кутијата ќе се подаваат во 
кругот и младите ќе фрлаат ждрепка 
еден по друг.

►  Ако некој фрли 1, 2, 3, 4 или 5, ќе 
остане да седи и ќе му го даде зарот 
на следниот млад човек.

►  Ако добие 6 ќе отиде до кутијата во 
средината, ќе земе парче од опремата, 
или текст по свој избор, ќе отиде до 
постерот на својата група и ќе го 
залепи таму. Потоа треба да се 
врати, да седне на слободното столче 
и да чека зарот повторно да се врати 
до него за да продолжи да игра.

►  Секое парче од опремата на постерот 
(на пример појасот) мора да биде 
поврзано со правилниот клучен збор 
(„вистина“) и со правилниот опис 
(„верувај во вистинското Божјо Слово 
и живеј според него, како Господ Исус“).

►  Целта е да се заврши постерот и сè 
да биде на своето место.

Дополнителни правила:

►  Тие кои чекаат да го фрлат зарот 
мора да останат да седат.

►  Не е важно дали неколку луѓе од иста 
група се истовремено кај постерот. 
Тоа може да се случи, ако неколку од 
нив добијат шестка.

►  Не можеш да си го смениш столот, 
освен кога ќе се вратиш од постерот 
назад.

►  Имаш право да разговараш со другите 
од твојата група.

►  Ако видиш грешка на твојот постер, 
можеш да ја поправиш пред да се 
вратиш назад на столчето.

►  Ако дојдеш кај постерот и забележиш 
дека парчето кое си го зел е веќе на 
постерот, мора да го вратиш назад 
во кутијата среде собата и пак да 
седнеш на место.

Илустрација 31
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Vistina
Veruvaj vo vistinitoto 

BoÊjo Slovo i Êivej spored 
nego, kako Gospod Isus.

Pravednost
Znam deka sum siguren 
vo Hristos i pokraj 

obvinuvawata na Satanata.

Mir
Propovedaj go Evangelieto 
za mnogumina da moÊat da 

se pomirat so Bog.

Vera
Potseti se koj e Bog, 

veruvaj vo Nego i potpri se 
na Negovite vetuvawa.

Spasenie
SosredotoËi se na 
posledniot den na 

spasenieto, a ne na 
dene¯niot den.

Duh
UËi napamet kluËni 

bibliski stihovi i potpri 
se na niv vo borbata.

Илустрација 32
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Кога ќе заврши играта, имај доволно време 
да разговараш за важноста на секое 
парче од опремата и тогаш потсети ги 
младите на неопходноста од молитва.

Метод: Пластични чаши

Ќе ти бидат потребни 30 пластични 
чаши. Подели ги младите во две групи и 
постави прашања прво на едната, а 
потоа на другата група (види го списокот 
со прашања подолу). Личноста која ќе 
одговори на прашањето на масата става 
две пластични чаши една врз друга и така 
прави кула од пластични чаши за време на 
квизот. Двете групи се натпреваруваат 
да видат кој ќе изгради повисока кула. На 
крајот на квизот, секоја чаша носи десет 
бода. Ако во еден миг групата смета дека 
нивната кула е во опасност од паѓање, 
тие можат да почнат со градење втора 
кула. Меѓутоа, чашите во втората кула 
вредат само пет поени.

1.  Кој дел од оклопот го штити 
христијанинот од огнените стрели 
на Сатаната? (Штитот на верата).

2.  Од што нè чува појасот на 
вистината? (Лажните учења).

3.  Според 1 Солунци 5:17, кога треба да 
се молат христијаните? (Постојано).

4.  Кој дел од оклопот го заштитува 
христијанскиот ум од нападите на 
Сатаната? (Шлемот на спасението).

5.  Што треба да направат христијани-
те кога се свесни за гревот во нивниот 
живот? (Да го признаат пред Бог).

6.  Кажи две нешта за кои научивме 
дека христијанинот треба да ги 
направи со Божјото Слово. (Да го 
чита, да му биде послушен, да каже 
за него на друг).

7.  Кој дел од оклопот нè потсетува 
дека совршената добрина на Господ 
Исус му е припишана на секој 
христијанин наместо неговиот грев? 
(Оклопот на праведноста).

8.  Кажи две нешта што треба да 
бидат дел од нашето време за 
молитва. (Славење, исповедање, 
благодарност, барање).

9.  Кажи по име две „огнени стрели“ 
што Сатаната ги ползува. (Лутина, 
страв, самосожалување, осаменост).

10. Кој дел од оклопот ни помага да не 
бидеме лицемерни? (Појасот на 
вистината).

11. Кои две нешта треба да ги направиш 
за да ти бидат простени гревовите? 
(Да се свртиш од гревот и да 
поверуваш во Христос).

12. Која е прекрасната надеж што ја 
имаат христијаните и која ја 
очекуваат? (Исус ќе дојде повторно).

13. Како луѓето кои ја напишале Библија-
та знаеле што да напишат? (Биле 
водени, вдахновени од Светиот Дух).

14. Кои се трите збора што се причина 
да му веруваме на Бог? (Личност, 
ветување, сила).

15. Кое парче од опремата се споменува 
како трето? (Обувките на 
Евангелието на мирот).

16. Кажи ми барем два вида христијани 
за кои треба да се молиме? 
(мисионери, пастори, младински 
водачи, други христијани).

Метод: Време за молитва и 
работен лист за дома

Фотокопирај го работниот лист 20 за 
сите присутни. Побарај од младите 
гласно да ги прочитаат различните 

делови. Потоа молете 
се врз основа на 
прочитаното. Тогаш 
тие ќе го земат 
работниот лист дома 
за да им биде како 
потсетник. 

12
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Bog cataha

Dali ja polzuva¯ 
molitvata kako oruÊje? Ti 

moÊe¯ da se moli¯ vo sekoe vreme 
upotrebuvajŒi:

slavewe
ispovedawe
blagodarewe

barawa

Dali ja koristi¯ celata 
BoÊja oprema?

• појасот на вистината

• градниот оклоп на праведноста

• обувките на Евангелието на мирот

• штитот на верата

• шлемот на спасението

• мечот на Духот

Efe¯anite 6:10-18

Seti 
se na odgovorite ¯to mu gi dadoa razliËnite vojnici na Isus. Na   nekoi ne im be¯e griÊa;     eden sfati koj be¯e Isus; a drug kako Kornelij, mu go dade svojot Êivot na 

Isus Hristos.

Kako koj vojnik si ti?
Bidi kako Kornelij.

Sega e na tebe!

Дали си сфатил дека се случува духовна борба меѓу Бог и Сaтaната?

С
aт

aнат
а бил поразен на крстот и во гробот

Создател
Семоќен
Многу ангели
Треба да го има првото место

Паднат ангел
Ограничена моќЗли духови 

Го сака Божјото место

Dali si se pridruÊil 
kon BoÊata armija?

Odgovorot e ili “da” ili “no”.
Kako da se pridruÊi¯?
• priznaj go svojot grev

• pokaj se
• stavi ja tvojata vera vo 
Hristos
Potoa Êivej 
za Isus!
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Нагледни помагала

Borbata
• Duhovna borba
• Strategijata na
 neprijatelot
• Pridruæuvawe kon
 armijata
• Podgotven za borbata 

Opremata
 • Pojas - Graden oklop

• Obuvki - •{òtit 
• [òlem •-MeË-Molitva

Posleden 
predizvik



Илустрација 1

Stoj! 
Go poËuvstvuva 

li toa?!

Da! Mislam deka 
ne sme sami 
na svetot!



Илустрација 2

Треба да го 
има првото 

место

Семоќен

Создател

Бог Cataha

Многу
ангели
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v
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otpah    heha 
mok

n
'

k
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       xob
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Илустрација 3

Toj go graba 
poseanoto 
Boæjo Slovo. 

Matej 13:19

Toj gi zaslepuva umovite na 
nevernicite za porakata na 
Evangelieto. 

2 Korinœanite 4:4

Toj gi zarobuva lu‡eto. 
2 Timotej 2:26



Ba
rawe

Илустрација 4

7
Погледни во  

2 Коринќаните 4:4 
и запши едно од 

сатанските лукавства 
со неверниците.

8
Провери во Матеј 

13:19 за да го 
откриеш лукавството 

на непријателот.

9
Третото лукавство на 
Сатаната се наоѓа во 
2 Тимотеј 2:26. Кое е 

тоа?

4
Кој беше Божјиот 

одговор на 
горделивите 
стремежи на 

Сатаната? Види Јуда 6.

5
Од овие референци 
запиши две имиња 

на Сатаната:
Матеј  4:3
Јован 3:8

6
Запиши две имиња 
за Сатаната што го 

покажуваат неговиот 
карактер . 

Види Јован 8:44

Инфо

Инфо

Инфо

Инфо

Инфо

Инфо

1
Кои беа двете 

опасности кога 
размислуваме за 

Божјиот непријател, 
Сатаната?

2
Наброј некои работи 
што се опасни за да 

се занимаваме со нив 
- на пример гатање 

на дланка.

3
Колку пати се 

појавува изразот 
„Јас те” во Исаија 

14:13-14?

Инфо

Инфо

Инфо

informacii
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Илустрација 6

Go
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Илустрација 7



Илустрација 8



Илустрација 9

1 Тим. 6:12

ВЕРА

Eфеш. 6:10-18

ОПРЕМА

2 Тим. 4:7-8

НАГРАДА

2 Тим. 2:3

ИСТРАЈНОСТ



Илустрација 10



Илустрација 11

Ефешаните 6:14

Поjасот на вистинатаО П Р Е М А

БОЖЈАТА
б о р б е н а

Е ф е ш а н и т е  6



Илустрација 12

ПРАВИЛНО ПОГРЕШНО



Илустрација 13

О П Р Е М А

БОЖЈАТА
б о р б е н а

Е ф е ш а н и т е  6

Ефешаните 6:14

на праведностаОклопот
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Илустрација 15

Isus
исполни 

сè!
           Римјаните 5:1
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Илустрација 17

Ефешаните 6:15

Евангелието на

миротна

Обувките
О П Р Е М А

БОЖЈАТА
б о р б е н а

Е ф е ш а н и т е  6
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Илустрација 20

Ефешаните 6:16

верата на
Штитот

О П Р Е М А

БОЖЈАТА
б о р б е н а

Е ф е ш а н и т е  6
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БОЖЈАТА
ЛИЧНОСТ

ВЕТУВА
МОЌ
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Ефешаните 6:17

Илустрација 23

О П Р Е М А

БОЖЈАТА
б о р б е н а

Е ф е ш а н и т е  6

спасениетона
Шлемот



Илустрација 24

ОРУЖЈА ЗА НАПАД



Ефешаните 6:17

О П Р Е М А

БОЖЈАТА
б о р б е н а

Е ф е ш а н и т е  6

Илустрација 25

на

Мечот

Духот



Светиот
Дух:

Го вдахнал Словото
Ни помага да го разбереме Словото 
Никогаш не противречи на Словото
Ни помага да го ползуваме Словото

ЧитаjЧитаj  ja

БориБори се со неа
СподелуваjСподелуваj  ja

послушен
 Биди ѝ 

послушен

Илустрација 26
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ОБОЖАВАЊЕ

ИСПОВЕДАЊЕ

ИСПОВЕДАЊ
Е

БАРАЊА

Илустрација 28
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!
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Илустрација 31



Вистина
Веруваj во вистинитото 

Божjо Слово и живеj според 
него, како Господ Исус.

Праведност
Знам дека сум сигурен 
во Христос и покраj 

обвинувањата на Сатаната.

Мир
Проповедаj го Евангелието 
за многумина да можат да 

се помират со Бог.

Вера
Потсети се коj e Бог, 

веруваj во него и потпри се 
на Неговите ветувања.

Спасение
Сосредоточи се на 
последниот ден на 
спасението, а не на 

денешниот ден.

Дух
Учи напамет клучни 

библиски стихови и потпри 
се на нив во борбата.

Илустрација 32



Христијанскиот војник

89

Работни 
лис тови

2П
ри

лог



Работен лист 1

M
is

ij
at

a 
na

 

an
ge

li
te

2 Ц
ар

.
19

:35
Пс

ал
м

91
:11

-1
3

Де
ла

12
:5-

11

Лу
ка 1:3

5

Ма
те

j
28

:5-
6

1.
 

Ги
 ос

ло
бо

ду
ва

ат
 

ил
и з

аш
ти

-

ту
ва

ат
 

Бо
жj

ит
е л

уѓе
.

3.
 

Го
 из

вв
р-

шу
ва

ат
  

Бо
жj

ио
т 

су
д

2.
 

Об
jав

ув
аа

т 
по

ра
ка

 од
 

Бо
г.

M
is

ij
at

a 
na

 

an
ge

li
te

2 Ц
ар

.
19

:35
Пс

ал
м

91
:11

-1
3

Де
ла

12
:5-

11

Лу
ка 1:3

5

Ма
те

j
28

:5-
6

1.
 

Ги
 ос

ло
бо

ду
ва

ат
 

ил
и з

аш
ти

-

ту
ва

ат
 

Бо
жj

ит
е л

уѓе
.

3.
 

Го
 из

вв
р-

шу
ва

ат
  

Бо
жj

ио
т 

су
д

2.
 

Об
jав

ув
аа

т 
по

ра
ка

 од
 

Бо
г.



1. ________________________  

__________________________

2. ________________________  

__________________________

3. ________________________  

__________________________

4. ________________________  

__________________________

5. ________________________  

__________________________

6. ________________________  

__________________________

7. ________________________  

__________________________

8. ________________________  

__________________________

9. ________________________  

__________________________

1. ________________________  

__________________________

2. ________________________  

__________________________

3. ________________________  

__________________________

4. ________________________  

__________________________

5. ________________________  

__________________________

6. ________________________  

__________________________

7. ________________________  

__________________________

8. ________________________  

__________________________

9. ________________________  

__________________________

Работен лист 2

Следи ги картичките на sидот
според правилен редослед. 
Пополни ги одговорите подолу.

Барање информации
Лист со информации

Следи ги картичките на sидот
според правилен редослед. 
Пополни ги одговорите подолу.

Барање информации
Лист со информации



Случаj за проучувањеСлучаj за проучување

Пријателите на Деби решија да излезат и да се напијат по фудбалскиот натпревар. Иако Деби не 
беше таква девојка која сака да останува доцна навечер, не сакаше пријателите да помислат дека 
таа не е „ин“, и затоа отиде со нив. На еден напуштен селски пат сите млади се опија со вино и коњак. 

Тогаш некој предложил да играат „плашливец“. Веројатно ја знаеш таа луда игра: два автомобили возат 
еден кон друг со многу голема брзина. Првиот возач кој ќе сврти настрана е плашливецот и тој губи. Таа 
вечер никој не скршнал настрана. Во големиот судир, загинале сите пријатели на Деби, а таа била целата 
искршена и останала инвалид цел живот. По нејзините образи течеа солзи кога ми раскажуваше за тоа 
колку многу се кае што не ја напуштила забавата. Неколкупати во текот на вечерта сакала да побара од 
некој од пријателите да ја однесе дома, но се плашела од тоа што ќе помислат нејзините пријатели за неа. 
Дури и кога почнала играта, иако била преплашена, едноставно, не можела да собере храброст само да 
каже дека сака да се симне од автомобилот. Само помисли на тоа колку е силен притисокот од врсниците. 
Автомобилите за малку не се судриле двапати пред најпосле да се судрат. Деби можела да види дека 
животот ѝ е во опасност, имала неколку можности да излезе. А, сепак, избрала да го ризикува животот 
наместо да ризикува да ги изгуби пријателите. Жалното е дека повеќето млади луѓе во тие автомобили 
веројатно не сакале да бидат таму, исто така, но и тие се плашеле гласно да го кажат тоа. Кога избрале да не 
кажат ништо, сами си ја потпишале својата смртна пресуда. Тие не биле лоши младинци, биле пријателски 
расположени деца кои му подлегнале на притисокот на врсниците и направиле погрешен избор.

1.  Koja била неjзината прва грешка?   3.  Ако таа одбиела да им се придружи, што можело да се случи? 
2.  Зошто таа не побарала да излезе?   4.  Каква девоjка била Деби?

Случка од Кен Дејвис

Работен лист 3

Случаj за проучувањеСлучаj за проучување

Пријателите на Деби решија да излезат и да се напијат по фудбалскиот натпревар. Иако Деби не 
беше таква девојка која сака да останува доцна навечер, не сакаше пријателите да помислат дека 
таа не е „ин“, и затоа отиде со нив. На еден напуштен селски пат сите млади се опија со вино и коњак. 

Тогаш некој предложил да играат „плашливец“. Веројатно ја знаеш таа луда игра: два автомобили возат 
еден кон друг со многу голема брзина. Првиот возач кој ќе сврти настрана е плашливецот и тој губи. Таа 
вечер никој не скршнал настрана. Во големиот судир, загинале сите пријатели на Деби, а таа била целата 
искршена и останала инвалид цел живот. По нејзините образи течеа солзи кога ми раскажуваше за тоа 
колку многу се кае што не ја напуштила забавата. Неколкупати во текот на вечерта сакала да побара од 
некој од пријателите да ја однесе дома, но се плашела од тоа што ќе помислат нејзините пријатели за неа. 
Дури и кога почнала играта, иако била преплашена, едноставно, не можела да собере храброст само да 
каже дека сака да се симне од автомобилот. Само помисли на тоа колку е силен притисокот од врсниците. 
Автомобилите за малку не се судриле двапати пред најпосле да се судрат. Деби можела да види дека 
животот ѝ е во опасност, имала неколку можности да излезе. А, сепак, избрала да го ризикува животот 
наместо да ризикува да ги изгуби пријателите. Жалното е дека повеќето млади луѓе во тие автомобили 
веројатно не сакале да бидат таму, исто така, но и тие се плашеле гласно да го кажат тоа. Кога избрале да не 
кажат ништо, сами си ја потпишале својата смртна пресуда. Тие не биле лоши младинци, биле пријателски 
расположени деца кои му подлегнале на притисокот на врсниците и направиле погрешен избор.

1.  Koja била неjзината прва грешка?   3.  Ако таа одбиела да им се придружи, што можело да се случи? 
2.  Зошто таа не побарала да излезе?   4.  Каква девоjка била Деби?

Случка од Кен Дејвис



Некои од лукавствата на Сатаната:  Toj ги з  умовите на неверните.

                                 Toj го k  посеаното Божjо Слово. 

                                 Toj ги з  луѓето.

Што нуди тоj:         П  грев.

             В  искуства.

        П

Toj e  л  и ги крие  п  од гревот.

Toj e  п  !

НЕПРИJА ТЕЛОТНЕПРИJA ТЕЛОТ

Сите зборови што треба да се напишат во правоаголнците подолу, како и тие кои се со 
поцрни букви, се наоѓаат во осумнасочникот горе. Пополни ги правоаголниците, потоа 
наjди ги и заокружи ги зборовите во осумнасочникот.

Работен лист 4
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Ск
еч

Ск
еч

 1 Училиште:
За време на часот наставникот зборува за еволуцијата 

како за најдобро објаснување за потеклото на човекот. Тој 

дури и вели: „Само некои христијани одбиваат да се соочат 

со фактите. Се надевам дека никој овде не верува дека Бог го 

создал светот!“  Еден ученик христијанин решава да проговори...

Спортски терен:
На тимот му треба победа во последниот натпревар на

сезоната. Но на полувремето губат со два гола разлика. 

Соперничкиот тим има еден прекрасен играч кој е речиси 

невозможно да се сопре. Некои играчи предлагаат да го 

повредат. Изгледа дека тоа е единствениот начин да се

победи! А еден од играчите, христијанин, не се согласува...

Дома:
Двајца браќа играле видеоигри повеќе од два часа, и 

тогаш мајката се враќа дома. „Се надевам дека не игравте 

долго време. Ако сте играле подолго од еден час, сакам да 

прекинете, јасно?“ Еден од двајцата браќа вели: „Мамо само што 

почнавме!“ Другиот син е верник и постапува поинаку...

Црква:
Завршила богослужбата и младите луѓе заедно разговараат 

пред вратата. Еден од нив се жали дека проповедта била 

здодевна. Друг смета дека песните што се пееле биле 

старомодни. Третиот кажува за нешто што го слушнал во врска 

со еден од старешините. Сепак, еден од младинците сфаќа дека 

таквиот став не е добар и се обидува да ги поттикне другите да 

престанат...

Работен лист 7
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Што знам за 
Заповедникот 

Исус? 

Матеj 1:21 
Неговото _______

Дела 10:38 
Неговото  _______

1 Петар 2:24 
Неговото  _______    

Матеj 28:6 
Неговото  _______

Што ми е 
потребно како 
христијански 

војник?

1 Тимотеj 6:12 
В ___________             

2 Тимотеj 2:3 
И ___________  

2 Тимотеj 4:7 
Н ___________

Ефешаните 6:10-18 
О ___________

Што вклучува да 
се биде војник за 

Него?

2 Петар 3:18 
 ____________

 ____________

1 Jован 2:3 
 ____________

 ____________

Како можам да се 
придружам кон 

Неговата војска? 
Римjаните 3:23 
 ____________
 ____________ 
Дела 3:19 
 ____________
 ____________ 
Дела 16:31 
 ____________
 ____________ 

Дали со во Божjата армиja?

Работен лист 8

Придружување кон

армиjата

Не го пишуваj твоjoт одговор, наместо тоа, сериозно размисли  за тоа што Господ Исус го направил 
за тебе.  Дали си поверувал во Него?

Одговорот e или “да” или “не”. Настоjуваj да биде “да”!

Која е мојата 
мисија како 

војник на Бог?

1 Петар 5:8-9 _____  

_____________

Римjаните 10:9 ____  

_____________

Римjаните 12:2_____  

_____________

Кои места можат 
да бидат полиња 
за борба за мене?



T Н

❏	❏  Бог го љуби секого -Toj не би испратил луѓе во пеколот    Римjaните 6:23

❏	❏  Ако Господ Исус бил вистинска личност, Toj сигурно грешел  Евреите 4:15

❏	❏  Овоj свет е создаден при процесот на еволуциjа      Битие 1:1

❏	❏  Господ Исус имал вистинско тело откако воскреснал од мртвите  Лука 24:37-39

❏	❏  Ако jaс живеам добар живот, Бог ќе ме пушти на небото  Ефешаните 2:8-9 

?или
Дали овие искажувања се вистина или лага? 

Провери ги библиските референци за да дознаеш.

„Мамо, тргнувам!“ – рече Бранко, кој има 
14 години, кога излезе од вратата.

„Бранко, каде одиш?“ – го праша мајка му.

Одговорот на Бранко беше добро 
подготвен, точно како што беше 
секоја сабота навечер:

„Мамо, не грижи се, ќе одам в кино 
со пријатели од црква“.

Мајка му веруваше дека Бранко не ја лаже. Но тогаш Бранко тргнуваше на 
друго место. Секоја сабота неговите пријатели од училиште се среќаваа на 
паркиралиштето пред еден супермаркет покрај реката и таму се натпреваруваа 
со нивните мопеди. Бранко немаше мопед, но сакаше да ги гледа трките. Ако го 
прашаше дали му е жал што се крие од мајка му, сигурно ќе ти кажеше: „Не, мислам 
дека така е најдобро, ако ѝ кажам, можеби, нема да ме пушти. Или, ако ме пушти, ќе се 
грижи цела вечер. За нејзино и за мое добро подобро е, ако не знае каде сум. Јас само 
ги гледам трките – што има лошо во тоа?

Работен лист 9

Точно

1.  Дaли Бранко те убеди дека неговата лага е добра лага? Обjасни зошто.
2.  Како може еден ден да заврши оваа приказна? Размисли за сите последици.
3.  Можеш ли дa се сетиш на други ситуации во животот кога сме искушувани 

да излажеме? 
4.  Ако христиjанинот лаже, како тоа ќе влиjае врз неговото сведоштво?
5.  Зошто Бог ни заповедал секогаш да ja кажуваме вистината?
6.  Ако се бориш со лагата, како можеш да го ставиш поjасот на вистината?

Случаj за проучување

Случаj за проучување
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Градниот оклоп 
на праведноста

 на  е совршената  

на Господ Исус што е припишана  на твоjaта  наместо 

 кога ќе jа ставиш твоjата  во Христос. Koгa Бог ќe 

погледне на еден , Toj ja гледа совршената добрина на Господ 

Исус. Тогаш христиjанинот треба да jа  Христовата 

праведност во своjот . Кога  се обидува да ги 

натера да се  дали навистина се 
христиjаните треба да се сетат дека Христос е нивната праведност. 

Прашањето е: ”Дали си поверувал во Господ Исус Христос“?

иитхjнсинра _____________

асната _________________

арондиб _________________

епснаси _________________

aoaвkупж ________________

виожт __________________

евар ___________________

верг ___________________

емкатс _________________

тдгаирон коопл ___________

атнсмеоав_______________

раепвстдон ______________

Откриj ги зборовите подолу и пополни ги празните места со нив.

Работен лист 11
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 те на  то на  от се  те 
што Бог ги обезбедил за да му помогне  от за да 
застане цврсто против  от.  Евангелието на 
мирот e радосната вест за . Исус умре за да ja 
земе  та за  от, но по три дена  
од мртвите. Toj е жив денес и може да те  , ако се 

 од гревот и  во Него. Оние кои се 
 имаат мир со Бог и  нема да бидат 

казнети за нивните гревови. Тие се , што значи 
дека совршената  на Исус е внесена на нивна

 за грев.

Oбувките на Евангелието 
       на мирот

a
A

b
Б

v
В

g
Г

d
Д

]
Ѓ

e
E

`
Ж

z
З

x
S

i
И

j
J

k		
K

l
Л

q
Љ

m
M

n
Н

w
Њ

o
O

p
П

r
Р

s
С

t
Т

'
Ќ

u
У

f
Ф

h
Х

c
Ц

;
Ч

y
Џ

[
Ш

spasenie ___________________

mir ____________________________

neprijatel ________________

obuvki _______________________

nikoga[ _____________________

poveruva[ __________________

poveruva[ __________________

grev __________________________

opravdani __________________

smetka ______________________

evangelie __________________

svrti[ ______________________

spaseni _____________________

voskresna _________________

;evli _________________________

spasi ________________________

kazna _________________________

hristijanin ______________

   Исползуваj ги симболите за да ги откриеш зборовите. 
   Кога ќе ги откриеш сите, пополни ги празните места подолу.

Работен лист 12



■ „Се викам Андреј. Барам работа со скратено работно време. Господинот Велковски 
од месната бензинска пумпа ми вети дека ќе ми даде работа, но сега наместо мене, 
тој ја дал работата на некој друг. Се чувствувам многу лут и огорчен. Знам дека како 
христијанин не би требало да се чувствувам така, но јас не можам да ги извадам од умот 
овие лоши чувства кон господинот Велковски“.

■ „Се викам Сузана. Мајка ми не се чувствува добро. Следната недела таа треба да оди в 
болница за да направи тестови. Јас сум многу загрижена. Се обидов да се молам, но не 
можам да мислам на ништо друго и се чувствувам навистина уплашена“.

■ „Се викам Јован. Се чувствувам многу бесполезен. Напорно се подготвував за мојот испит, 
но не го положив, а сите мои другари го положија со навистина добар успех. Моите другари 
се обидуваат да ме охрабрат, но бесполезно е. Навистина се само сожалувам“.

■ „Се викам Елена. Сабота вечер е, а јас сум сама дома. Моите другари отидоа в кино. Тие ме 
поканија да отидам со нив, но јас знам дека филмот што тие го избрале не е таков што јас 
како христијанка би требало да го гледам. Моите другари ми се смееја кога јас одбив да 
одам. Знам дека ја направив вистинската работа, но сега се чувствувам многу осамена“

Работен лист 13

Случаj за проучување

Случаj за проучување
■ „Се викам Андреј. Барам работа со скратено работно време. Господинот Велковски 

од месната бензинска пумпа ми вети дека ќе ми даде работа, но сега наместо мене, 
тој ја дал работата на некој друг. Се чувствувам многу лут и огорчен. Знам дека како 
христијанин не би требало да се чувствувам така, но јас не можам да ги извадам од 
умот овие лоши чувства кон господинот Велковски“.

■ „Се викам Сузана. Мајка ми не се чувствува добро. Следната недела таа треба да оди в 
болница за да направи тестови. Јас сум многу загрижена. Се обидов да се молам, но не 
можам да мислам на ништо друго и се чувствувам навистина уплашена“.

■„Се викам Јован. Се чувствувам многу бесполезен. Напорно се подготвував за мојот 
испит, но не го положив, а сите мои другари го положија со навистина добар успех. 
Моите другари се обидуваат да ме охрабрат, но бесполезно е. Навистина се само 
сожалувам“.

■„Се викам Елена. Сабота вечер е, а јас сум сама дома. Моите другари отидоа в кино. Тие ме 
поканија да отидам со нив, но јас знам дека филмот што тие го избрале не е таков што јас 
како христијанка би требало да го гледам. Моите другари ми се смееја кога јас одбив да 
одам. Знам дека ја направив вистинската работа, но сега се чувствувам многу осамена“



A П А Ж O C H Љ O Њ С T
Д И Н А Џ A S Ф И К В C
C T А С В Н E T Н Ј О М
A T Т А Ч Ќ O Н М E С Н
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H T A П T Т И С B T A C
Д C М E Н О Т P К В С T
Р И П О A Њ Т Ч И Н А E
Ж T С Д Т T В У T У Л Е
Н Г О Г Ф Љ А В Е Ј И Р
Е Н И З Г Е Р А В E С Т
P Њ Љ A В В А Т H Ф Р O

Штитот на верата
Пронаjди ги зборовите

СТРЕЛИ    НАПАДИ    ГОСПОД    СОМНЕЖ    ВЕРАТА    ЛУТИНА

В  _  _  _  _ А     С  _  _  _  _  А      О  _  _  _  _  И     В  _  _  _  _  К
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Најди уште десет зборови споменати во проучувањето „штитот на верата“. Тие не се 
напишани во права линија, но во облик на штит како што е дадено во примерот. Штитот 
може да биде поставен право или странично и буквите можат да бидат во насока на 
движењето на стрелките на часовникот или во обратна насока. Дадени се шест зборови, 
но само првата и последната буква од другите четири!



1 Eden prijatel si kupil za sebe neπto ubavo i mnogu 
skapo, pr. najnov model na mobilen telefon ...

A. Milo mi e za nego!   

B.  I mene mi treba takov! 

V.  Pove}e bi sakal da gi upotrebam moite pari na

  na~in {to mu e ugoden na Bog!

G.  ]e im pobaram na moite roditeli da mi kupat takov!

D. Ne mi e potreben tolku dobar telefon!

2 Ti sluπna deka tvojot nastavnik si ja skrπil nogata 
i Êe bide otsuten izvesno vreme ...

A. Verojatno, utre nema da imam ~asovi, ura!   

B.  Sakam da najdam na~in za da go ohrabram! 

V.  Mislam deka toj go dobi toa {to go zaslu`uva{e!

G.   Ne bi sakal toa da mi se slu~i mene!

D. Jas treba da se molam za nego!

3  Slednata sabota se organizira evangelizacija i ti si 
zamolen da uËestvuvaÈ ...
A. Jas bi odel so radost!   

B.  Ne bi mi pre~elo da se razbolam! 

V.  Treba da im se javam na drugarite i da proveram koj  

  doa|a!

G.   Veruvam deka Bog mo`e da me ispolzuva!

D. Se nadevam deka vremeto }e bide dobro!

Мојата прва 
мисла би била:

 =___ поени

Мојата втора 
мисла би била:

 =___ поени

Мојата прва 
мисла би била:

 =___ поени

Мојата втора 
мисла би била:

 =___ поени

Мојата прва 
мисла би била:

 =___ поени

Мојата втора 
мисла би била:

 =___ поени

–6
 –5 

–4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 
+4 

+5 
+6

Ти си во опасност! 
Преземи акција!

Ти настојуваш да ги 
заборавиш важните работи. 

Пренасочи се кон Бог!

Добар си. Продолжи да 
го носиш шлемот на 

спасението.

Работен лист 15
Размисли како твојот ум
би реагирал во следните 
околности. Која би била 
првата мисла, што би 
поминала низ твојот ум? 
Која би била твојата втора 
мисла по неколкуминутно 
размислување? Биди искрен. 
Овој мал тест е доверлив – 
никој друг нема да го види.



На што треба да се потсетиш кога борбата е тешка?
 _  _  _  _      _  _       _  _  _  _  _        _  _  _  _  _  _  _

Работен лист 16

Ползувајќи ги податоците, пополни ги одговорите во 
дадените празни места. Круговите кога ги читаш 
вертикално го даваат одговорот на прашањето подолу.

Командатот на Божјата армија

Месија или . . .

Првата македонска црква била во?

Непријателот на христијаните

Напредок во сличноста со Исус

Книга каде што читаме за 
Божјото оружје

Христовата праведност ставена 
на нашата сметка за грев

Еден од плодовите на Светиот Дух

Што ќе направи Исус еден ден?

Не е торба за пари, туку ...

Основата на сето христијанско 
верување

Откако ќе поверуваш, ти си . . .?

Што им прави непријателот на 
христијаните?

Тие поминуваат во нашите умови

Војниците го носат заради 
заштита

Ти треба да го изостриш својот . . .

Што сака Сатаната да те натера 
да направиш?

Стави го . . . на спасението

Шлемот на 
спасението



Сатаната го искушувал Исус Исус го цитирал Писмото

„Ако си Божји Син, заповедај им на овие 
камења да станат лебови!“

„Човекот не живее само од леб, но човекот 
живее и од секој збор што излегува од 
устата на Господа“. (5 Мојсеј 8:3).

„Ако си Божји Син, фрли се долу; зашто 
напишано е: ‘Ќе им заповеда на Своите 
ангели за Тебе…‘

„Не искушувајте Го Господа, вашиот Бог“. (5 
Мојсеј 6:16).

„Ќе Ти го дадам сето ова, ако паднеш и ми се 
поклониш“.

„Бој се од Господа, твојот Бог, и само Нему 
служи Му“. (5 Мојсеј 6:13, 10:20).

Во мојот живот
Сатаната ме искушува Јас можам да го цитирам Писмото

Само излажи го учителот и ќе се извлечеш 
од неволја!

Пробај малку; ако земеш малку тоа нема да 
те направи зависник од дрога!

Остани дома денеска, не мачи се да одиш в 
црква!

1 Korinœanite 6:19-20

1 Jovan 1:9 Poslovici 12:22

Rimjanite 1:12

Jakov 1:12

1 Timotej 6:20 Evreite 10:24-25
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мечот на Духот
Бoри се со

Матеј 4



                     Хоризонтално

13579
11
1315

                 Вертикално
24
6
8
1012
1416
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Мечот на Духот
1

2 3

4

6 5

7

8
9 11

10

13

12

15

14

16

  



DNEVNA  

Михеј 7:19  Црвеното станува бело како снег.

Псалм 103:12  Ги одалечува толку колку што е далеку исток  

  од запад.

Исаија 1:18  Никогаш повторно не се сеќава.

Евреите 10:17  Ги фрла во морските длабочини.

5:00

5:30

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

1:00

1:30

2:00

2:30

3:00

3:30

4:00

4:30

5:00

5:30

6:00

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

na~ini na koi Bog postapuva so 
ispovedanite grevovi.
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ПРЕКРАСНИ
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“Со секаква молба и просба молете се 
со Духот во секое време.”

Еф
ешените 6:18

Работен лист 21
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Bog cataha

Дали ja ползуваш 
молитвата како оружje? Ти 

можеш да се молиш во секое време 
употребуваjќи:

славење
исповедање
благодарење

барања

Дали ja користиш целата 
Божjа опрема?

• појасот на вистината

• градниот оклоп на праведноста

• обувките на Евангелието на мирот

• штитот на верата

• шлемот на спасението

• мечот на Духот

Ефешаните 6:10-18

Сети  
се на одговорите што му ги дадоа различнитевоjници на Исус. Нa некои не им беше грижа; еден сфати коj беше Исус; a друг како Корнелиj, му го даде своjoт живот 

на Исус Христос.

Како коj воjник си ти?
Биди како Корнелиj.

Сега е на тебе!

Дали си сфатил дека се случува духовна борба меѓу Бог и Сaтaната?

Сaт
aнат

а бил поразен на крстот и во гробо
т

Создател
Семоќен
Многу ангели
Треба да го има првото место

Паднат ангел
Ограничена моќЗли духови 

Го сака Божјото место

  Дали си се придружил
кон Божjата армиjа?

Одговорот e или “да” или “не”.
Како да се придружиш?
• признаj го своjoт грев

• Покаj сe
• Стави ja твоjата вера  
во Христос
Потоа живеj 
за Исус!
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