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Лекција прва

„Четирите момчиња кои биле испитани"
Библиски текст за учителите
◆

Г.		 На младите Евреи им биле дадени нови
		 имиња. (1:6-7)

		 Даниел 1

Д.		 Даниел решил да не се осквернува себе си,
со тоа што ќе ја јаде царската храна. (1:8)

Централна вистина
◆		

Ѓ.		 Даниел побарал од дворскиот старешина
да не јаде од царската храна. (1:8)

Бог сака да го чуваш својот живот чист.

Примена и предизвик

Е.		 Плашејќи се за својот живот, дворскиот
		 старешина го одбил барањето на Даниел.
(1:9-10)

За неспасени: Дали си поверувал во
		 Господ Исус за да ти даде вечен живот?
(Јован 6:47)
◆		

◆		

За спасени: Спасеното дете да има желба
да го чува својот живот чист, избегнувајќи
ги работите кои му наштетуваат на телото.
Дали ќе го чуваш својот живот чист за Бог?
(Ефешаните 6:10)

Слики од картограм 1 (1-6)

И. 		 Бог им дал знаење, способност за учење
		 и мудрост. ( 1:17)

Стих за напамет
◆ 		

З.		 Четирите момчиња добиле десетдневен
тест. (1:14)
Ѕ.		 Тие го положиле десетдневниот тест и
им било дозволено да продолжат со
ваква исхрана уште три години. (1:15-16)

Нагледни помагала
◆ 		

Ж.		 Даниел отишол кај Чуварот и побарал
		 десет дена да јаде само зеленчук и да
		 пие само вода. (1:11-13)

“ ...бидете силни во Господ и во силата на
Неговата моќ”. (Ефешаните 6:10)

К.		 Кога царот ги испрашал, тие покажале
		 натпросечна мудрост. (1:18-20

Вовед

Кулминација

Дали имаш пријатели кои прават работи
		 кои баш и не се во ред?				

		 Бог ги наградил Даниел и неговите
		 пријатели, бидејќи тие избрале да ги
		 чуваат своите животи чисти!

◆		

Развој на настаните

Заклучок

А.		 (Заднина - пророштвото на Еремија за
		 заземањето на Ерусалим.) Царот
Навуходоносор испратил војници да го
опсадат Ерусалим. (1:1-2)
Б.		 Царот им заповедал на своите началници
да му донесат оттаму силни, здрави и
интелигентни момчиња од царските
семејства. (1:3-4)
В.		 Тие надарени момчиња требало да јадат
од царската храна и да бидат посебно
		 обучени. (1:4-5)
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Царот им дал на Даниел и неговите
пријатели високи функции во царството
и тие продолжиле верно да му служат
во Вавилон. (1:19-21)
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Поучување на стихот за учење напамет

Ефешаните 6:10
“... бидете силни во Господ и во силата на Неговата моќ”.

Вовед:
Кој е најсилниот човек што го познаваш? (Дозволи им на
децата да одговорат.) Што мислиш, која е најсилната личност
што воопшто постои? (Почекај децата да одговорат.) Да, Бог
е најсилниот - а Тој и тебе ќе ти даде сила. Всушност, во нашиот
денешен Библиски стих, Бог ти кажува да бидеш силен во
Неговата моќ.

Претставување:
(Покажи ја твојата Библија, објаснувајќи дека таа е Божји
Збор Прочитај го стихот од твојата Библија и објасни
како го најде местото каде е запишан. Децата нека го
прочитаат со тебе од листот или картонот на кој
стихот е илустриран.)

Објаснување:
Бидете силни во Господа - ти можеш да бидеш силен и да
имаш моќ во Господа, бидејќи Тој е посилен од што било
или кој било друг;
и во силата на Неговата моќ - Бог е семоќен. Поради
моќта што ја има, Бог сака и тебе да ти даде моќ и сила.

Примена:
За спасените деца: Ако си поверувал во Господ Исус, Бог
ќе ти даде моќ и сила да го правиш тоа што е исправно. Бог
сака да стоиш настрана од работите кои му наштетуваат на
твојот ум или тело. Тој ќе ти даде сила да го направиш тоа.
За неспасените деца: Божјата сила е за тие кои поверувале
во Неговиот Син, Господ Исус. Си поверувал ли во Него како во
твој Спасител од гревот? Тој сака да ти даде вечен живот за
ти еден ден да можеш да живееш вечно на небото. Подоцна
за време на часот ќе зборуваме повеќе за тоа.

Повторување:
Биди силен во Господа
(На осум парчиња хартија, напиши состојба кога децата
треба да бидат силни во Господа. На пример: Потребна ни
е сила да кажеме “не” кога другите не тераат да правиме
лоши работи. Други примери можат да бидат вклучени кога
треба да кажеме “не”, кога сме сами или сме искушувани да
згрешиме, треба да стоиме настрана од местата каде Бог
не сака да одиме и да ги избираме само оние филмови кои Бог
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ни дозволува да ги гледаме. Стави ги парчињата хартија во
ќесе. Избери дете кое ќе извлече лист хартија од ќесето и ќе
го прочита. Откако ќе го прочита, другите деца го кажуваат
стихот. Тој потоа може да избере друго дете кое ќе влече
лист од ќесето и така играта продолжува.)

Лекција
Вовед
Дали имаш пријатели кои прават работи кои баш и не се
во ред? Дали твоите другари очекуваат од тебе и ти да ги
правиш тие работи? Ако го познаваш Господ Исус за свој
Спасител, Бог сака да го чуваш твојот живот чист. Но, тешко
е да им се каже “не” на другарите, нели? Во Библијата се
кажува за четири момчиња од кои, исто така, се очекувало
да направат нешто што не му е угодно на Бог. Ќе успеат ли
да ги зачуваат своите животи чисти?

Развој на настаните

Како поткрепа за пророштвото на
Еремија прочитај Еремија 6:22-25;
7:1-7, 13-15; 13:17, 19; 25:9, 11.
Вавилон (Ва-ви-лон)

Многу години пред воопшто овие млади луѓе да бидат родени,
Бог го довел Својот народ, Евреите, во земјата Јудеја. Им ветил
дека тие ќе можат да живеат таму сè додека Му се послушни.
Извесно време Евреите Му биле послушни на Бог, но подоцна
почнале да ги слушаат лошите цареви и се одвратиле од Него.
Најпосле Бог го испратил Еремија, кој бил пророк - кој ги
пренесувал Божјите пораки до луѓето. Еремија ги предупредил
Евреите дека поради нивниот грев Бог ќе дозволи нивните
непријатели да дојдат и да ја заземат нивната земја. Еремија
рекол: “Вавилонскиот цар ќе дојде во Јудеја. Тој ќе ги уништи
вашите градови и ќе ве пороби под негова власт”.

Навуходоносор
(на - ву - хо - до - но - сор)
Децата нека ги изговораат имињата
заедно со тебе. Ова ќе им помогне
на учениците кои полесно учат со
слушање. Децата нека ги најдат Јудеја
и Вавилон на картата. Вавилон во
денешно време е државата Иран.
Вавилонската Империја се протегала
од Персискиот Залив до реката Нил во
Египет и до јужна Турција. Учениците
кои полесно учат преку нагледни
помагала ќе им биде полезно да ги
наоѓаат местата на карта.

Тогаш, многу години подоцна, Божјото предупредување се
исполнило. Вавилонскиот царот Навуходоносор ги испратил
своите војници да го заземат Ерусалим. Војниците довеле
садови кои ги зеле од храмот (местото каде Евреите Му
се поклонувале на Бог) и кои биле користени за славење на
единствениот, жив Бог. Царот Навуходоносор ги ставил овие
садови во неговиот храм и ги користел при обожавањето на
паганските (лажни) богови.
Царот, исто така, им заповедал на неговите војсководци да
заробат убави, силни, здрави и интелигентни момчиња од
царските семејства и да ги доведат во Вавилин. Да јадат
од царската храна, да пијат од царското вино и да бидат
посебно обучени за јазикот и писмото на империјата. По
три години, најдобрите требало да бидат избрани да му
служат на царот.
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Слика 1-1
Меѓу поробените имало четири момчиња, веројатно, на
возраст од 15 или 16 години, кои се викале Даниел, Ананиј,
Мисаил и Азариј. Нивните семејства, сигурно, Го познавале
и Го сакале вистинскиот и жив Бог, бидејќи нивните имиња
имале посебно значење за Бог. Името Даниел значи “Бог
е мојот судија”; Ананиј значи “Господ е милостив”; Мисаил
значи “Кој е како Бог?”; Азариј значи “Господ помогна”.

Ананиј (А-на-ниј)
Мисаил (Ми-са-ил)
Азариј (А-за-риј)
Господ значи Јахве.

Стражарите ги вовеле заробениците во Вавилон преку
едни големи, заоблени порти на големите дебели ѕидови
кои го опкружувале градот. Зад ѕидовите имало високи
згради, вклучувајќи го и храмот на вавилонските богови,
украсен со слики во боја од лавови, бикови или змејови.
Во тој чуден град, момчињата сигурно се чувствувале
осамени, далеку од своите семејства и пријатели, кои Го
познавале и Го сакале вистинскиот и жив Бог.

Слика 1-2

Асвеназ (А- све-наз)

Тие го сретнале Асвеназа, царскиот началник на дворјаните,
и првата работа што тој ја направил е им дал нови имиња.
Името на Даниел го променил во Валтазар, името на Ананиј
- во Седрах, Мисаил - во Мисах, Азариј - во Авденаго. Нивните
нови имиња биле поврзани со измислените, лажни
вавилонски богови. што мислите, зошто Асвеназа им дал
такви имиња? (Нека одговорат децата.) Тој сакал тие да
заборават на нивниот Бог! Но тие момчиња Го љубеле Бог
и знаеле дека, иако биле далеку од дома, Бог знаел каде се.
Тој знаел сè за нивната состојба. Тој знаел сè за нив!

Валтазар (Вал-та-зар) “Вал,
заштитник на царот”, името
потекнува од Мардук или Вал,
богот на Вавилон.
Седрах (Се - драх) “човек со
стравопочит кон богот”, името
потекнува од Аку, богот на
Месечината.
Мисах (Ми - сах) “Понизен на
богот”, името потекнува од Аку.

Бог знае сè и за тебе. Тој те создал. Бидејќи Бог знае сè,
Тој дури знае и за твојот грев. Грев се лошите работи кои
ги правиш, кажуваш или мислиш, што се против Божјите
закони. Секој се раѓа со знаење како да згреши. Во Библијата
се вели: “Зашто сите згрешија” (Римјаните 3:23). Да се
биде себичен, да не си послушен на родителите, или да
имаш желба да му се одмаздиш некому е грев. Можеш ли
да се сетиш на други работи кои се грев? (Нека одговорат
децата.) Бог не го сака гревот, бидејќи Тој е свет - совршен
и чист. Бог вели дека ти заслужуваш да бидеш казнет за
гревот - одвоен од Него засекогаш, во едно страшно место
на темнина.

Авденаго (Ав - де - на - го)
“Слуга на Небо”, името потекнува
од Небо (или Него), главниот бог
на Вавилон.
Штом оваа лекција е сосредоточена
на христијанскиот растеж, пораката
за спасението е позбиена. Ти
сигурно ќе сакаш да ја нагласиш
пораката на Евангелието натаму при
раскажувањето на лекцијата.

Но, Божјата љубов кон тебе е многу голема - поголема од
твојот грев! Во Библијата се вели: “Бог толку го засака
светот” (Јован 3:16). Иако ти не заслужуваш, Бог поради
Неговата голема љубов најде начин, како да добиеш
простување на твојот грев. Тој Го испрати Својот единствен
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Син, Господ Исус Христос, на земјата и Го казни поради
твојот грев. Исус доброволно дозволи луѓето да му заковат
клинци во рацете и нозете на крстот, каде Тој крвавеше и
умре за твојот грев. Во Библијата се кажува дека Господ
Исус е Оној “Кој нè љуби и Кој нè изми од нашите
гревови во Својата крв” (Откровение 1:5). Бидејќи Господ
Исус е совршен, Неговата крв е единствената отплата за
гревот, која Бог би ја прифатил. Откако умре за тебе, Исус
беше погребан во гроб, но по три дена, Тој воскресна од
мртвите преку Божјата моќ. Денес Тој е жив и е на небото.
Можеш да поверуваш во Него како во твој Спасител и ќе
добиеш вечен живот - вечен живот на небото. Тој ќе го прости
твојот грев и ќе го промени твојот живот. Тоа е она што Бог
сака да го направи за тебе, бидејќи те љуби и знае сè за тебе.
Бог знаел сè за тие четири момчиња. Тој знаел сè за
нивната состојба, иако биле далеку од дома. Асвеназа им
дал нови имиња, но тие никогаш не можеле да Го заборават
вистинскиот и жив Бог, Кој Го познавале и љубеле.

Слика 1-3
За време на јадењето Даниел и неговите тројца другари
седеле заедно со другите, а слугите ги носеле чиниите
со храна и пехарите вино на царската трпеза. Мммм!
Храната сигурно пријатно им мирисала на прегладнетите
заробеници! Но, четирите момчиња сигурно се
погледнувале загрижени. Бог им дал посебни закони
на Евреите за храната што требало да ја избегнуваат некоја од храната што, веројатно, била сервирана во
чиниите. Исто така, тие знаеле дека обичајот во Вавилон
бил да го принесат месото и виното на идолите пред да го
сервираат. Јадејќи ја таа храна тие немало да Му угодат на
вистинскиот и жив Бог. Во Библијата се вели дека Даниел
решил да не се осквернува себеси, јадејќи ја царската
храна. Да се осквернеш значи да станеш нечист, извалкан.
Даниел и неговите пријатели сакале да ги зачуваат своите
животи чисти пред Бог.

Види Трета книга Мојсеева 11:4147; 17:1. Вавилонците правилно не
ја цеделе крвта од животното, кога
го подготвувале месото, со што се
прекршувале Божјите забрани за
Неговиот народ. Во Петтата книга
Мојсеева 32:37-38 се зборува за
паганскиот обичај на жртвување
храна за идолите.
Картон за поучување
Покажи картон на кој ќе биде
запишана пораката за спасените
деца: Бог сака да го чуваш
твојот живот чист.

Ако си поверувал во Господ Исус како во твој Спасител, Бог
сака да го ;уваш твојот живот ;ист. Веројатно, никој не побарал
од тебе да јадеш храна која била принесувана на идоли, но
постојат други на;ини на кои можеш да го извалкаш твојот
живот. Можеби, твојот другар ќе ти понуди да се напиете по
едно пиво кога неговите родители нема да бидат дома. Или,
можеби, некои од твоите другари пушат цигари, или користат
дрога, и тие можеби ќе побараат од тебе и ти да пробаш.
Или, можеби, некој твој другар ќе сака заедно да гледате
порнографско списание или филм. Овие се работи кои можат

Користи практични примери така
што децата кои ќе ги поучуваш ќе
можат да го разберат поучувањето.
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да ти наштетат, да те разболат, или да ги завладеат твојот ум и
тело, на начини што не Му се угодни на Бог.
Тешко е да им се каже “не” на пријателите. Можеби, ќе ти се
смеат и ќе ти измислуваат имиња. Но, Бог вели дека твоето
тело е посебно. Кога ќе поверуваш во Господ Исус како во
твој Спасител, ќе примиш вечен живот и Бог, Светиот Дух
ќе дојде да живее во тебе. Бог вели: “Вашето тело е храм
(живеалиште) на Светиот Дух, Кој е во вас ... па не си
припаѓате само на себеси ... Затоа, прославете Го Бог во
своето тело и во својот дух, кои се Божји” (1 Коринќаните
6:19-20). Бог сака да Го прославиш, со тоа што ќе го чуваш
својот живот чист - ослободен од сите работи кои му
наштетуваат или го осквернуваат твоето тело.
Даниел решил да не се осквернува себеси, јадејќи ја царската
храна. Тој и неговите другари сакале да ги зачуваат своите
животи чисти пред Бог. Но нивната одлука не била лесна. Како
заробеници во Вавилон, од нив се очекувало да го јадат тоа
што ќе им го дадат.

Потенцирај како Даниел со
учтивост им пристапил на неговите
претпоставени. Тој бил цврст во
решавањето на проблемот, но не
настојувал упорно - што е еден
добар пример како треба да се
однесуваме во такви состојби.
Разговорот меѓу Даниел, Асвеназ
и Мелзар може да биде претставен
со поделени улоги. Учениците на
кои им помага овој начин на учење
ќе уживаат да учествуваат со своја
акција во лекцијата.

Даниел, сигурно, тивко ја напуштил масата и учтиво побарал од
Асвеназ тој и неговите другари да не јадат од царската храна.
Во Библијата се вели дека Бог му даде посебна благонаклоност
на Асвеназ кон четирите момчиња, но, сепак, тој не можел да
им помогне.
“Се плашам од својот господар, царот!”- му одговорил Асвеназ
на Даниел. - “Тој ме постави одговорен да внимаван што јадете
и пиете. Ако изгледате послаби и поуморни од другите, можам
главата да ја изгубам!”

Сли ка 1-4
Даниел не се предал. Тој зборувал и со чуварот Мелзар.
“Те молам, обиди се со своите слуги десет дни”, - побарал
Даниел. - “Давајте ни само зеленчук за јадење и вода за
пиење, потоа испитајте нè и видете какви сме во споредба
со другите”.

Мелзар (Мел-зар)
Титула на офицер во
Вавилонскиот двор. Се сретнува и
под името “управник”.

Сигурно, Мелзар добро размислил за тоа. Тој, исто така,
ја знаел казната што му следува, ако затворениците не се
здрави. Најпосле тој се согласил на десетдневен тест.

Всушност, Даниел барал храна
што е од растително потекло. Тоа
вклучувало зрнеста храна како и
зеленчук. Ти можеби ќе сакаш да
ги послужиш твоите ученици со
зеленчук и вода на крајот од часот,
како едно потсетување на лекцијата.
Ова може да помогне полесно да се
запомни лекцијата.

Сигурно, не им било лесно да јадат само зеленчук и да пијат
само вода десет дена. Царската обилна храна им била
примамлива, а, веројатно, и другите се потсмевале со нив.
Тие требало да Му веруваат на Бог дека ќе им даде сила да
го издржат тестот. Но, сигурно знаеле дека Бог им ја дал оваа
можност за да докажат дека, прославувајќи го Господ, со тоа
што ќе ги чуваат своите животи чисти, е вистинската работа
што треба да ја напрват.
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Ако си поверувал во Господ Исус како во твој Спасител, Бог
сака да го чуваш твојот живот чист. Тоа е секогаш правилната
работа што треба да се направи, бидејќи така ќе Го прославиш
Бог. Иако, можеби, ќе бидеш искушуван да направиш работи
кои ќе му наштетат на твоето тело, Бог може да ти помогне
да го чуваш твојот живот чист.
Картон за поучување
Покажи картон на кој ќе биде
запишана пораката од поучувањето
за спасеното дете

Кога си искушуван, прво размисли колку Му значи твоето
тело на Бог - тоа е Неговиот храм! Второ, моли се и побарај од
Бог да ти даде храброст да го направиш тоа што е исправно.
Трето, кажи им “не” на оние кои те тераат да правиш лоши
работи. Можеби, дури и ќе имаш можност да им објасниш
зошто е погрешно да го направиш тоа што тие го бараат од
тебе. Четврто, стој подалеку од луѓе кои се обидуваат да те
предизвикаат да правиш лоши работи. Можеби, треба да
побараш од Бог да ти даде пријатели кои нема да те искушуваат
на овој начин. Каде ќе ја најдеш силата и храброста да мислиш,
да се молиш, да кажеш “не” и да побегнеш од лошите работи?
Ајде да го кажеме стихот за учење напамет. (Заедно да го
цитираме стихот од Ефешаните 6:10). Бог ќе ти ја даде силата
што ти е потребна - точно кога ти треба - ако Му веруваш. Бог,
можеби, ти дал посебна можност да им докажеш на твоите
пријатели дека да се чува животот чист е вистинската работа
што треба да се направи.

Нагласи ги четирите чекори кои
децата треба да ги запомнат. Ти,
можеби, ќе сакаш тие да ги
повторуваат зборовите со тебе.
Ова ќе им биде од особена помош
на децата кои учат најдобро преку
слушање.

Даниел и неговите другари знаеле дека Бог им дал можност
да докажат дека, прославувајќи го Бог, со тоа што ќе ги чуваат
нивните животи чисти, е вистинската работа што треба да се
направи. Иако царската обилна храна била примамлива и
можеби, другите, се потсмевале со нив, тие Му верувале на
Бог дека ќе им даде сила да го издржат тестот.

Слика 1-5
Кога завршиле десетте дена, Мелзар внимателно ги погледнал
момчињата. Тој бил зачуден кога видел дека тие се поздрави и
посилни од другите кои јаделе од царската храна!
За време на остатокот од нивната обука, Мелзар им дозволил
да го јадат само тоа кое Му е угодно на Бог.
Како што продолжила обуката, Даниел и неговите пријатели
сигурно напорно учеле. Во Библијата се вели дека Бог им дал
знаење, вештина и мудрост да го разберат тоа што го учат. Бог,
исто така, му дал посебна мудрост на Даниел да толкува сонови.
Најпосле трите години обука завршиле и дошло време за
големиот испит пред царот Навуходоносор!
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Слика 1-6
Царот ги испитал за сето тоа што го учеле. Во Библијата се
вели дека царот Даниел и неговите другари се десетпати
помудри од другите мудреци во неговото царство!

Кулминација
Бог ги наградил Даниел и неговите другари, бидејќи тие
избрале да ги зачуваат своите животи чисти!

Заклучок
Царот на четирите момчиња им доверил важни работи во
царството и тие верно продолжиле да му служат. Бог им
помогнал на Даниел и неговите другари да бидат силни во
Господа. Иако било тешко, тие го направиле тоа! Избрале
да ги зачуваат своите животи чисти пред Бог.

Предизвик
Картон за поучување
Покажи картон на кој ќе биде
запишана пораката од поучувањето
за спасеното дете.
Подели им на децата картички со
поуки кои ќе ги обезбедиш преку
локалниот МЕД преставник од вашата
земја или обезбеди картички кои
децата ќе можат дома да ги однесат
на кои се запишани пораката за
спасеното дете и четирите клучни
фрази.

Ако си поверувал во Господ Исус како во твој Спасител, Бог сака
да го зачуваш твојот живот чист. Кога ќе бидеш искушуван оваа
недела да направиш работи кои ќе му наштетат на твоето тело,
потсети се дека треба да размислиш, да се молиш, да кажеш
“не”, или да стоиш подалеку од тие работи. Помисли само
дека твоето тело е Божји храм. Моли се да имаш храброст да
го направиш тоа што е исправно. Кажи им “не” на тие кои те
тераат да правиш лоши работи. Стој настрана од луѓето кои
те искушуваат да згрешиш. Запомни, твојата сила и храброст
доаѓаат од твојата вера во Бога. (Цитирајте го заедно
Ефешаните 6:10). Ќе Му веруваш ли на Бог дека Тој може да
те направи силен за Него и дека ќе ти помогне да го чуваш
твојот живот чист оваа недела?
Јас имам еден лист за тебе на кој се напишани трите постапки
што треба да ги запомниш - размисли, моли се и стој подалеку.
Стави го некаде ова ливче за да те потсетува да го чуваш твојот
живот чист за Бог. Ајде да се молиме еден за друг оваа недела, а
потоа следната недела ќе разговараме како Бог ни помогнал
да ги зачуваме нашите животи чисти за Него.

Покани ги децата да Го прифатат
Господ Исус, користејќи го
овој или друг метод што ти го
сметаш за ефективен. Користи го
упатството “Како да се води дете
до Христос” дадени во книгата,
за подетални упатства.

Покана
Силата што Бог ни ја дава за да го зачуваме нашиот живот чист
е само за оние кои поверувале во Господ Исус како во свој
Спасител. Ако досега не си поверувал во Него, ќе можеш
тоа да го направиш денеска. Господ Исус умре на крстот
и воскресна за да може да ти го прости гревот. Исус вели:
“Кој ќе поверува во мене има вечен живот” (Јован 6:47).
Да поверуваш значи целосно да ја ставиш својата доверба
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во Господ Исус Христос како единствениот Кој може да ти
прости. Кога ќе Му признаеш на Бог дека си згрешил и ќе
се свртиш од својот грев, прифаќајки Го Господ Исус за свој
Спасител, Бог ветува дека ќе ти даде живот кој трае вечно. Тој
ќе го земе твојот грев и ќе те промени однатре, така што ти ќе
можеш да живееш со Него на небо еден ден. Ќе поверуваш ли
во Него?
Ве молам наведнете ги главите и затворете ги очите. Ако
сакаш да поверуваш во Господ Исус како во твој Спасител,
ќе ми го покажеш ли тоа со тоа што ќе ја подигнеш раката?
(Види дали некој одговорил.) Тие кои ја подигнавте раката
можете да се сретнете со мене (кажи време и место), така
што јас ќе ти покажам од Божјото Слово како можеш да
поверуваш и да добиеш вечен живот.

Прашања за повторување

Игра за повторување:
“Прашања и поени”

1.		 Зошто Бог му дозволил на царот Навуходоносор да ја
		 заземе земјата Јудеја?
		 (Бидејќи луѓето не Му биле послушни на Бог.);
2. 		
		
		
		

Фотокопирај и исечи ги прашањата
за повторување, потоа стави ги во
хартиена ќесе, означено со
прашалник. Напиши поени со
различна вредност на ситни ливчиња
хартија и стави ги во ќесе на кое
е напишано “поени”. Подели го
класот на екипи и наизменично
поставувај им прашања на екипите.
Секогаш кога екипата ќе дојде
на ред, детето влече прашања од
ќесето со прашања. Ако точно го
одговори, тој може да извлече
поени за неговиот тим од ќесето
со поени.

Што сакал да направи царот со момчињата кои биле
заробени и доведени во Вавилон?
(Тие требало да јадат од царската храна и добро да се
образуваат, така што најдобрите требало да му
служат на царот.);

3. 		 Што мислите, зошто им ги смениле имињата на момчињата?
		 (Значењето на нивните дотогашни имиња било поврзано
со вистинскиот, жив Бог, а човекот кој бил одговорен
за нив сакал тие да го заборават нивниот Бог.);
4. 		 Како можеш да добиеш вечен живот?
		 (Признај го својот грев и поверувај во Господ Исус Христос
за да добиеш вечен живот.);
5. 		 Зошто Даниел и неговите пријатели не сакале да јадат
од царската храна?
		 (Тоа било против Божјите закони за храната што Бог
им ги дал на Евреите.);
6. 		 Како можеш да Го прославиш Бог со твоето тело?
		 (Да одбиеш да ги вршиш работите кои му наштетуваат
		 на телото.);
7. 		 Што ги замолил Даниел стражарите да му дозволат на
него и на неговите пријатели да прават?
		 (Да јадат само зеленчук и да пијат само вода десет дена.);
8. 		 Што ќе им се случело на стражарите, ако Даниел и
неговите пријатели не биле здрави?
		 (Тие ќе биле казнети.);
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9. 		 Што треба да направиш кога ќе си искушуван да
направиш нешто со што ќе му наштетиш на твоето
тело?
		 (Размисли - колку е посебно и вредно твоето тело;
моли се - побарај од Бог да ти даде сила; кажи “не”;
стој подалеку - од оние кои те тераат да правиш
		 лоши работи.);
10.

Каков бил резултатот откако поминале десетте дена,
кога Даниел и неговите другари имале само зеленчук
за јадење и вода за пиење?
		 (Тие биле поздрави и посилни од другите момчиња.);
11.

Како можеш да ја добиеш силата да стоиш цврсто зад
тоа што е исправно?
		 (Побарај од Бог да ти ја даде.);
12.

Што видел царот откако ги испита Даниел и неговите
другари?
		 (Дека тие се десетпати помудри од сите мудри луѓе во
		 неговото царство.).

Активност која помага при учењето
Кутија со натпис “што ако”
Земи една мала кутија и напиши на неа “што ако” на
предниот дел. Препиши ги состојбите дадени подолу,
потоа исечи ги и стави ги во кутијата. Подели ги децата
на две групи. Секоја група избира состојба од кутијата и
разговараат за тоа што тие би направиле во таква состојба
за да ги зачуваат своите животи чисти пред Бог. Собери ги
групите заедно за да разговараат за тоа што го откриле.
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1

Одиш во посета на твој пријател. Родителите на
твојот пријател не се дома и тој ти нуди шише
пиво.

2

Ноќта ја поминуваш во куќата на еден твој другар.
Некој од вас наоѓа ЦД-е со порнографски филм
кое им припаѓа на родителите на твојот другар и
предлага сите заедно да го гледате.

3

Враќајќи се од училиште, по патот накај дома,
еден пријател ти нуди цигара и ти предлага заедно
да пушите.

4

Додека си играте на игралиштето, еден твој
другар ти нуди дрога.

Лекција втора

„Даниел се моли за мудрост"
Библиски текст за учителите
◆ 		

Г. 		 Тие очајно се обидувале да го убедат
		 царот дека исполнувањето на неговото
барање е невозможно. (2:10-11)

Даниел 2

Централна витина
◆		

Д. 		 Гневниот цар заповедал сите мудреци
		 да бидат убиени, така што стражарите
тргнале да ги бараат Даниел и неговите
другари. (2:12-13)

Побарај од Бог мудрост.

Примена
◆		

За неспасени: Поверувај во Господ Исус
за да те спаси од гревот. (Дела 16:31).

За спасени: Побарај од Бог мудрост.
		 (Јаков 1:5).
◆		

Е. 		 Даниел побарал од царот време да го
разбере сонот и да го протолкува, и
царот му го прифатил барањето. (2:16)

Нагледни помагала
◆		

Ѓ. 		 Кога разбрал за барањето на царот од
Ариох, Даниел побарал да се види со
царот. (2:14-15)

Ж. Даниел и неговите пријатели се молеле
за мудрост. (2:17-18)

Слики од картограм 2 (1-6)

Стих за напамет

З. 		 Бог му го открил Навуходоносоровиот
		 сон на Даниел. (2:19)

“Но, ако некому од вас му недостига
		 мудрост, нека ја бара од Бога... и ќе му
		 биде дадена”. (Јаков 1:5)
◆		

Џ. 		 Даниел го прославил Бог Кој е на
небото. (2:20-23)

Вовед
◆		

И. 		 Даниел го известил Ариох дека го знае
		 сонот и Ариох го одвел кај царот. (2:24-25)

Развој на настаните

Ј. 		 Даниел му го кажал сонот на царот и
неговото значење, давајќи му ја славата
на Бог. (2:26-45)

Царот го разбудил еден чуден сон. Што
		 значел сонот?

А. 		
			
			
			

Царот Навуходоносор ги повикал
мудреците од неговото царство
(гатачите, гледачите, маѓепсниците) да
му ги протолкуваат вознемирувачките
сонови. (2:1-3)

Б. 		 Мудреците побарале тој да им го каже
		 сонот за да можат да му го протолкуваат.
(2:4)
В. 		
		
		
		

Царот им заповедал тие да му го кажат
сонот и да му го протолкуваат, при што
ветил награда, ако успеат, или смрт, ако
не успеат. (2:5-9)
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Кулминација:
		 Бог му дал мудрост на Даниел да му го
исполни невозможното барање на царот!

Заклучок:
А. 		 Царот се поклонил пред Даниел и Го
		 признал Богот на Даниел. (2:46-47)
Б. 		 Смртната казна била повлечена, а
Даниел и неговите другари биле
унапредени. (2:48-49)

Давид, човек според Божјото срце

Поучување на стихот за учење напамет

Јаков 1:5
“ Но, ако некому од вас му недостига мудрост,
нека ја бара од Бога... и ќе му биде дадена”.

Вовед:
Што значи да бидеш паметен или интелигентен? (Поттикни
ги децата да одговараат - некој кој знае многу работи, кој
ги знае точните одговори итн.) Дали знаеш дека можеш
да бидеш најпаметниот ученик в училиште, а, сепак, да не
бидеш мудар? Вистинската мудрост доаѓа од Бог. Мудрост е
да ги примениме во практиката, во нашиот секојдневен
живот, Божјите вистина и знаења. Ајде да видиме како
можеме да добиеме мудрост.

Претставување:
(Покажи ја твојата Библија, објаснувајќи дека таа е Божји Збор.
Прочитај го стихот од твојата Библија и објасни како го најде
местото каде е запишан. Децата нека го прочитаат со тебе
од листот или картонот на кој стихот е илустриран.)

Објаснување:
Но, ако некому од вас му недостига мудрост - Бог ти кажува
што треба да направиш, ако ти недостасува мудрост да
донесеш правилни одлуки.
нека ја бара од Бога... и ќе му биде дадена - Ако ти треба
мудрост, Бог те повикува да побараш од Него и Тој ќе ти
даде мудрост.

Примена:
За спасените деца: Дали некогаш си се соочил со тешка
состојба кога не знаеш која е вистинската работа што треба
да ја направиш? Ако си поверувал во Исус да те спаси, ти
можеш да бараш мудрост од Бог.
За неспасените деца: Кога знаеш што е исправно да
направиш, а го правиш тоа што не е добро, тоа е грев. Исус
умре за да ја плати казната за твојот грев. Ако сè уште го
немаш направено тоа, ти можеш да поверуваш во Господ
Исус денеска и ќе ти се простат гревовите.
Повторување:
Застани и тргни
(Објасни дека ти ќе ги користиш твоите две раце како
сигнал да ги насочуваш децата при кажувањето на
стихот. Подигни ја раката. Кога ќе ја покажеш пред
децата со дланката нанадвор, тоа значи “застани”.
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Кога ги повикуваш со дланката, тоа значи “почни”.
Почни со знакот “почни”. Децата потоа почнуваат да го
кажуваат стихот - местото каде што се наоѓа стихот
во Библијата, стихот, и повторно местото каде се
наоѓа стихот - сè додека не им дадеш сигнал да застанат.
Сигналот повторно се дава за да се продолжи со стихот.
Повтори го стихот неколкупати, наизменично, менувајќи
ги сигналите застани и тргни, а потоа дозволи им на
децата кои имаат желба да ја водат оваа активност.)

Лекција
Вовед
Некои луѓе сметаат дека царот
Навуходоносор го сонувал сонот
во втората година од неговото
владеење и дека тоа било крајот
од трите години обука на Даниел
и неговите пријатели.

Царот Навуходоносор лежел со широко отворени очи во
темнината. Тој повторно го сонувал истиот сон! што означувал
тој чуден сон? “Дали боговите се обидуваат да ми испратат
некаква порака?” - се прашувал тој. Тој знаел дека нема да
заспие сè додека не дознае. Но кој има мудрост да му го открие
значењето на еден ваков таинствен сон?

Развој на настаните
Слика 2-1
Утредента царот ги повикал мудреците да дојдат кај
него. Даниел и неговите тројца другари, исто така, биле
сметани за мудри луѓе. Тие работеле блиску до царот и го
советувале за важни работи. Но, тие не биле во групата
советници кои биле собрани околу царот тој ден.
Некои од тие луѓе биле астролози кои верувале дека планетите
предизвикуваат да се случат одредени работи во животот на
луѓето. Другите, пак, биле гатачи и маѓепсници кои врачеле,
повикувале духови, и фрлале клетви. Тие луѓе ги обожавале
лажните богови на Вавилон, од кои мислеле дека ја добиваат
моќта. Тие не верувале во единствениот, вистински и жив Бог.
Дали веруваш во вистинскиот и жив Бог? Тој е семоќниот
Создател на сè. Тој ги создал планетите, ги поставил во вселената
и ги држи во нивните орбити. Тој го создал светот и сè што е
во него - вклучувајќи те и тебе! Тој сака да Го познаваш и да Го
љубиш. Но ти си роден со желба да сакаш да работиш по свое.
Бог го нарекува тоа грев. Во Библијата се вели: “Нема никој
праведен, нема ниту еден” (Римјаните 3:10). Нема никој како
Бог, совршен во сите свои мисли, дела и постапки. Затоа ти
понекогаш помислуваш лошо за другите луѓе, ги нарекуваш со
погрдни имиња или дури и ги удираш. Бог вели дека казната за
гревот е да бидеш одвоен од Него засекогаш во едно место за
казна, Но, Бог те љуби и тој нашол начин како да те спаси од оваа

Штом оваа лекција е фокусирана
на христијанскиот растеж, пораката
на спасението е позбиена во овој дел
од лекцијата. Ти сигурно ќе сакаш
да го засилиш претставувањето на
Евангелието во друг дел од часот.
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ужасна казна. Во Библијата се вели: “Но, Бог ја покажа Својата
љубов кон нас со тоа, што Христос умре за нас, додека
уште бевме грешници” (Римјаните 5:8). Бог Синот, Господ
Исус Христос, дошол на земјата и живеел совршен живот. Тој
дозволил лошите луѓе да Го распнат на крст, каде што страдал,
крвавел и умрел за твојот грев. Во Библијата се вели: “Крвта на
Неговиот Син Исус Христос нè очистува од секаков грев” (1
Јованова 1:7). Неговата крв била совршена отплата што Бог ја
барал за гревот. Откако умрел и бил погребан, Исус воскреснал
преку Божјата моќ. Ти можеш да поверуваш во Господ Исус и да
се спасиш од казната за гревот. Тогаш ти ќе можеш да живееш
вечно на небо со Бог. Тој е единствениот вистински и жив Бог и
сака и ти да поверуваш во Него.
Мудреците во дворецот на царот Навуходоносор не верувале
во единствениот и жив Бог. Тие ги обожавале лажните богови
од Вавилон и мислеле дека тие богови им ја даваат моќта.

Очигледно, царот почувствувал
дека ова е еден особено важен
сон и сакал да биде сигурен дека
точно ќе му биде протолкуван.
Изгледа дека тој се сомневал во
способноста на неговите мудреци
и затоа ги испитал - ако навистина
имаат моќ да ја претскажуваат
иднината, сигурно, тие ќе можат
да го повикаат и минатото.

Царот им рекол: “Сонував еден сон кој ме вознемири. Имам
желба да го разберам сонот”. “О цару, жив да си довека!” - рекле
мудреците. - “Раскажи им го својот сон на своите слуги, а ние ќе
го откриеме неговото значење”. “Не”, - рекол царот. - “Мора да
ми кажете што сум сонувал и што значи сонот!”
Царот не можел да се сети на својот сон и тој сакал да ги испита
мудреците и да види дали тие навистина можат да ги откриваат
соновите и да ги толкуваат. Царот продолжил да зборува: “Ако
ми го откриете сонот и неговото значење, ќе бидете богато
наградени, но, ако не успеете, ќе бидете убиени”.
Збунети од барањето на царот, мудреците повторно рекле: “Те
молиме кажи им го сонот на своите слуги, а ние ќе го откриеме
неговото значење!”
Царот се налутил. “Не губете го времето!” - им заповедал тој.
“Ако не ми кажете што сум сонувал, тогаш вие сигурно ќе ме
излажете за неговото значење. Единствен начин да знам дека
нема да ме излажете е ако ми кажете што сум сонувал”.
Мудреците очајно се обидувале да го вразумат царот. “Никој не
може да го направи тоа што Вие го барате! Тоа е невозможно!”
- му објасниле тие. “Никој досега нема побарано ваква
невозможна работа. Само боговите би можеле да го откријат
тоа!” Тие знаеле дека за тоа е потребна натприродна мудрост,
за да го кажат сонот и неговото значење, но тие не знаеле дали
нивните богови би можеле да им дадат таква мудрост.
Што е мудрост и каде можеш да ја најдеш кога ти е
потребна? Мудрост е да се примени во практиката, во
твојот секојдневен живот знаењето и вистината од Бог.
Потребна ти е мудрост да решиш кои ќе бидат твоите
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Користи ја оваа можност да им
помогнеш на децата да се соочат
со влијанието на Њу Ејџ (New
Age) што го имаат околу нив.
Можеби многу ќе ти помогне, ако
разгледаш книги или видеа
на какви влијанија се изложени
децата преку теливизија и во
училиште.

најблиски пријатели, какви работи ќе правиш или нема да
правиш и како да ги совладаш проблемите или други
состојби.
Можеби твоите пријатели се обидуваат да најдат помош
преку читање хороскопи (табела во која е прикажано тоа
што се препоставува дека ќе се случи во согласност со
положбата на планетите).
Некои можеби користат кристали, тарот - карти, или други
игри, што ги поттикнуваат да повикуваат духови, кои во
суштина се лоши духови. Други, можеби, ќе зборуваат со
врач или со други луѓе кои тврдат дека имаат особена моќ
да ја предвидуваат иднината. Тие не се вистински извори
на мудрост; тоа се такви грешни навики што во Библијата
се наречени “одвратности пред Господа” (Второзаконие
18:12). Тие се дел од тоа што се нарекува окултизам. Го
исполнуваат умот со сомнежи и грешни мисли. Понекогаш
изгледа дека овие работи успеваат, но мудроста на луѓето
што ги користат, доаѓа од Божјиот најголем непријател,
Сатаната. Луѓето кои ги прават тие работи се измамени од
Сатаната. Постои само еден вистински Бог, Кој е семоќен
и е извор на сета мудрост. Ако го познаваш Господ Исус
за свој Спасител, побарај од Бог мудрост. Тој ќе ти ја даде
потребната мудрост да донесуваш правилни решенија.

Картон за поучување
Покажи картон на кој е запишана
пораката за поучување на спасеното
дете: Барај од Бог мудрост.

Мудреците на царот Навуходоносор не знаеле дали
боговите можат и ќе им ја дадат потребната мудрост, за
да му го кажат сонот и неговото значење. Тие очајно се
обидувале да се разберат со царот.
Гневен поради нивните изговори, царот им заповедал на
стражарите да ги убијат сите мудреци!

Слика 2-2
Стражарите ги собрале мудреците за да ја извршат заповедта
на царот. Тие, исто така, отишле да ги викнат Даниел и неговите
пријатели. Ариох, началникот на царските телохранители,
отишол да го побара Даниел, кој, веројатно, сè уште намал
слушнато за смртната пресуда. Даниел се распрашал за тоа што
го предизвикало царот да даде една таква строга заповед. Кога
Даниел го објаснил сонот, Даниел побарал да зборува со царот.

А-ри-ох
Разговорот на Даниел со Ариох
може да биде претставен од децата
со поделени улоги. Тоа ќе им даде
можност на учениците кои сакаат да
толкуваат улоги, активно да бидат
вклучени во поучувањето.

Слика 2-3
Даниел го натерал разлутениот цар да го одложи убивањето
на мудреците. Му било потребно време да го одгатне сонот
и неговото значење. Царот се согласил.Што би направил
кога би бил на местото на Даниел? (Нека одговорат децата.)
Даниел се вратил дома, ги собрал Ананиј, Мисаил и Азариј
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и им раскажал за сериозната состојба што била пред нив.
Потоа тие ја направиле најдобрата работа што можеле.

Слика 2-4

Картон за поучување
Покажи го картонот со запишана
порака за поучување на спасеното
дете.

Тие Му се помолиле на единствениот вистински и жив Бог,
барајќи од Него мудрост. Потоа, тие чекале, очекувајќи Бог
да им одговори.
Ако Го познаваш Господ Исус за свој Спасител, побарај од Бог
мудрост - и очекувај Тој да ти одговори. Кога ти е потребно
да донесеш одлука, или ти е потребно знаење како да се
справиш со тешка состојба, не барај ги одговорите во грешни,
окултни постапки. Во Библијата се вели, (цитирајте Јаков 1:5).
Како Божјо дете, ти слободно можеш да дојдеш кај Него и да
бараш мудрост.
На пример, ако се обидеш да се определиш кои кои ќе бидат
твоите најблиски пријатели, побарај од Бог мудрост да решиш.
Побарај одговори од Божјото Слово и од Неговите луѓе. читај
ја Библијата, барај стихови за пријателство и размисли како
можеш да ги примениш стиховите во твојот живот. Разговарај
со луѓе кои Го познаваат и Го љубат Бог. Твојот пастор, учителот
во неделното училиште, пријатели христијани или членови на
твоето семејство, можеби ќе можат да те посоветуваат. Прашај
ги што би направиле тие или какви квалитети би барале при
изборот на близок пријател. Продолжи да веруваш дека Бог ќе
ти одговори, покажувајќи ти ги вистинските луѓе кои можат да
бидат твоите најблиски пријатели.

Децата нека ги повторуваат
постапките за барање мудрост.
Ова особено ќе им помогне на
учениците на кои им е потребно
да го слушнат и да го изговорат
тоа што го учеле.

Можеш да ги правиш истите постапки за секоја состојба кога
ти е потребна мудрост. Ако треба да оцениш дали е нешто во
ред да се направи или не е, прашај. Не дозволувај да бидеш
измамен од грешни, окулти идеи. Кога ти е потребна мудрост
побарај ја од Бог, а потоа очекувај Тој да ти одговори.
Даниел и неговите пријатели побарале мудрост од Бог, потоа
тие чекале, очекувај ќи Бог да им одговори, да им го одгатне
сонот на царот и неговото значење. Подоцна, веројатно,
истата ноќ, Бог им одговорил! Даниел го сонил сонот на царот
и го разбрал значењето! Даниел, веројатно, бил возбуден,
но пред да истрча да му каже на царот, тој застанал да Му се
заблагодари на Бог Кој му одговорил на молитвата.
“Нека е благословено името на Господа од века и до века”,
- рекол Даниел, - “зашто во Него има мудрост и сила. Те
прославувам и величам, Боже на татковците мои, затоа што
ми даде мудрост ... и ми го откри тоа што Те молев”. Даниел
бил силен во Господа, се молел и верувал дека Бог ќе му
даде мудрост и Бог одговорил на Неговата молитва.
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Потоа Даниел отишол кај Ариох. “Не убивај ги мудреците
на царот!” - рекол Даниел. - “Одведи ме кај царот и јас ќе
му го кажам сонот!” Ариох отишол набрзина кај царот и му
кажал дека Даниел може да му го протолкува сонот.

Слика 2-5
Навуходоносор го прашал Даниел: “Вистина ли е? ќе можеш
ли да ми го кажеш сонот и неговото значење?”
Даниел одговорил: “Оваа тајна не може да ја откријат мудреците.
Но, на небесата има Бог, Кој открива тајни. Тој го откри твојот сон.
Вечерта кога си легнал, си се прашувал за иднината на твоето
царство. Сонот кој Бог ти го дал е одговорот на твоите прашања”.
Царот сигурно се наведнал напред, со нетрпение слушајќи
што ќе каже Даниел. Продолжувајќи, Даниел рекол: “Бог не
ми го откри ова дека сум помудар од другите”. Даниел сакал
да го потсети царот дека неговата мудрост дошла од Бог.

Не е неопходно да навлегуваш во
детали, во врска со секој дел на ликот,
но, ако имаш поголеми деца и ако
времето овозможува, можеби ќе
сакаш подетаљно да го разгледаш
тоа. Или ќе одредиш некое дете кое
подетаљно ќе го проучува значењето
на деловите на ликот и ќе го изнесе
пред децата тоа што го открил.

Потоа Даниел го кажал сонот. Тој опишал еден голем кип
направен од злато, сребро, бакар, железо и глина. Тој,
исто така, кажал и за еден каман кој удрил во кипот и го
парчосал. Каменот што го парчосал кипот станал голема
планина и ја исполнил целата земја. Царот сигурно широко
ги отворил очите, воодушевен како Даниел точно му го
прераскажувал сонот!
Даниел продолжил да го објаснува значењето на сонот. “Царе,
златната глава те претставува тебе. Небесниот Бог ти подарил
голема моќ. Но, ти нема да владееш вечно. Другите делови
од кипот ги претставуваат другите идни царства. Каменот
го претставува Божјото царство кое ќе ги победи сите други
царства”. Потоа Даниел завршил со зборовите: “Значењето на
сонот е вистинито, бидејќи Бог ми го откри. Тој знае што ќе се
случи во иднина”. Царот, веројано, воодушевен го гледал Даниел.

Кулминација
Бог му дал мудрост на Даниел да го исполни невозможното
барање на царот!

Секој дел на ликот претставува
некое земно царство (почнувајќи од
врвот кон подножјето): златото
- Вавилонската империја; среброто Персиската Империја; бакарот
- Македонската Империја; железото/
глината - Римската Империја
(почнувајќи како моќна империја
како што е железото, станувај ќи
сѐ послаба, делејќи се како глината).
Каменот кој станал планина го
претставува Божјото царство, кое ќе
биде основано од Исус Христос при
Неговото враќање и ќе ги освои
сите други царства на земјата.
Царот кај Даниел препознал божествен
авторитет, и правилно тоа му го
припишал на суверенитетот на Богот
на Даниел.

Заклучок
Слика 2-6

Даниел бил назначен за управител
на Вавилонската област. Неговите
тројца другари биле поставени за
администратори под негова власт.
Покажи го Вавилон на карта.
Некој од твоите ученици на кои
им помага визуелниот начин на
учење ќе сакаат да го најдат на
картата.

Царот Навуходоносор воодушевен се поклонил пред Даниел и
признал: “Навистина вашиот Бог е Бог над боговите и Господар
над царевите, Кој открива тајни, штом ти можеше да ја откриеш
оваа тајна!”
Царот ја повлекол смртната пресуда и го наградил Даниел
со многу подароци. Тој, исто така, го унапредил во работното
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место. Даниел побарал и неговите пријатели да бидат
унапредени и царот се согласил. Даниел сигурно бил радосен
што бил силен во Господа, барајќи ја мудроста од Бог!

Предизвик

Картон за поучување
Покажи картон на кој е запишана
пораката при поучувањето на
спасеното дете.

Подели им на децата картички
обезбедени од локалниот
преставник на МЕД, кои можат да
ги понесат со себе дома на кои се
запишани пораката при поучувањето
на спасеното дете и постапките за
барање мудрост од Бог.

Покани ги децата да Го прифатат
Господ Исус, ползувајќи го овој
или друг метод што ти сметаш
дека е ефективен. Повикај се на
упатството “Како да се води дете
до Христос”, при натамошни
препораки.

Направи пауза меѓу секоја
реченица, овозможувајќи им на
децата тивко да се молат со тебе.

Ако Го познаваш Господ Исус за свој Спасител, ќе бидеш ли
силен за Господ, со тоа што мудроста ќе ја бараш од Бог? Тој
е подготвен и способен да ти ја даде потребната мудрост
за каква било одлука или состојба со која се соочуваш.
Никогаш не плаши се да побараш од Него. Сетете се на
нашиот денешен библиски стих, (цитирајте го заедно
стихот од Јаков 1:5). Бог со радост им дава мудрост на
Неговите деца кога тие ќе побараат од Него!
Листот кој ќе го понесеш со тебе дома ќе те потсетува дека:
“Кога ти е потребна мудрост, побарај!” Побарај мудрост
од Бог; барај одговори во Божјото Слово, или од луѓето
кои Му припаѓаат; продолжи да веруваш дека Бог ќе ти
одговори! Користи го ова преку неделата, да те потсетува
да ја бараш мудроста од Бог! Следната недела можеш да
споделиш со нас како Тој ти одговорил.

Предизвик
Бог им ја дава мудроста на оние кои Го познаваат за свој
Спасител. Ако не Го познаваш Господ Исус за свој Спасител,
мудро би постапил, ако поверуваш во Него денеска!
Исус дојде на земјата, да умре на крстот за тебе, потоа
Тој воскресна, за да ти ги прости гревовите. Во Библијата
пишува: “Поверувај во Господа Исуса Христа и ќе се
спасиш” (Дела на апостолите 16:31). Да поверуваш во
Господ Исус значи да Му кажеш Нему дека сакаш да се
свртиш од својот грев и целосно сакаш да ја ставиш твојата
доверба во Него, како единствен Кој може да ти прости.
Кога ќе го направиш тоа Бог вели дека ќе бидеш спасен од
казната за гревот. ќе сакаш ли денеска да поверуваш
во Господ Исус за да те спаси?
Ве молам, наведнете ги главите и затворете ги очите. Можеш
со овие зборови да се молиш со мене: “Мил Господе,
знам дека сум грешел и дека заслужувам казна. (пауза)
Верувам дека Исус умре на крстот за мене. (пауза) Ти
благодарам што Исус ја зеде казната за јас да се спасам
од мојот грев засекогаш. (пауза) Токму сега Го прифаќам
Господ Исус за мој Спасител. (пауза) Земи го сиот мој грев
и дај ми нов внатрешен живот за да можам со животот
да Ти угодам. (пауза) Во името на Исус. Амин”.
Ако си ги молел овие зборови со мене и навистина ги
мислиш, ќе ми го покажеш ли тоа, станувајќи од своето место?
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(Види дали некој одговорил.) Ако си се молел со оваа молитва,
би сакал(а) да се сретнеме подоцна (одреди место и време).
Би сакал да разговарам со вас на кратко за да бидам сигурен
дека сте го разбрале тоа што Исус сега го направи за вас.

Прашања за повторување
Игра за повторување:
“Таинствени зборови”

1. 		 Зошто царот Навуходоносор ги повикал мудреците,
гледачите и маѓепсниците да дојдат кај него?
		 (Тој сакал да му го кажат сонот.);
2. 		 Зошто ние честопати сакаме да правиме лоши работи?
(Бидејќи ние сме родени со желба да грешиме.);
3. 		 Што мислите, зошто царот не сакал да им каже на
мудреците што сонил?
		 (Тој мислел дека ако им каже, тогаш тие можеби ќе го
излажат дека го знаат значењето.);
4. 		 За какви решенија што треба да ги донесеш ти е
потребна мудрост?
		 (При изборот на вистинските пријатели, при изборот
што треба или не треба да направиш, да знаеш како
да ги совладаш проблемите.);
5. 		 Што направил Даниел откако дознал зошто царот
сакал да ги убие мудреците?
		 (Отишол кај царот и побарал време. Потоа се собрале
со другарите и се молеле, барајќи Бог да им го одгатне
сонот и неговото значење.);
6. 		 Што мисли Бог за хороскопите, врачењето,
астрологијата, тарот - картите, кристалите и други
такви работи?
		 (Тие се одвратни пред Бог и доаѓаат од Сатаната.);
7. 		 Како можеш да најдеш мудрост за да донесеш
правилни одлуки?
		 (Да побараш Бог да ти даде мудрост, да бараш одговори
во Библијата или од луѓе кои Го познаваат Него, да
продолжиш да веруваш дека Бог ќе ти одговори.);
8. 		 Што сонил царот?
		 (Еден голем кип направен од злато, сребро, бакар, железо
и глина, кој бил парчосан на делови од еден голем камен.);
9. 		 Како Даниел го открил значењето на сонот?
		 (Бог му го открил.);
10.

Што означувал каменот што го парчосал кипот?
(Божјото царство кое ќе ги победи сите други царства.);

11.

Што пишува во Јаков 1:5 дека ќе се случи, ако побараме
од Бог мудрост?
		 (Тој ќе ни ја даде.);
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На бел картон или голем лист
хартија, нацртај линија за секоја
буква од реченицата “Божја
мудрост”. Види ги дијаграмот
даден подолу. Подели ги децата
во две екипи. Кога еден член од
екипата точно ќе одговори на
некое прашање, добива можност
да погодува буква која тој мисли
дека се наоѓа во овие таинствени
зборови. Ако точно се погоди
буквата, се запишува на точната
линија, а ако буквата не е точна,
се запишува настрана. Така се
продолжува со играта сѐ додека
не се одговори на сите прашања,
или додека не се откријат
таинствените зборови. Екипата
што ќе ја додаде последната буква
е победник.
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12.

Што се случило како резултат на тоа што Даниел му го
кажал сонот на царот?
(Царот признал дека Даниел има голем Бог. Го дарувал
со подароци и го поставил на повисока функција во
царството.).

Активност која помага при учењето
Ловење мудрост

Фотокопирај ги ситуациите дадени подолу, потоа исечи
ги на парчиња и стави ги во хартиено ќесе. Кажи им на
децата дека ќе “ловат мудрост”. Некое од децата нека
извлече хартија од ќесето и нека му ја прочита пред класот.
Прашајте ги децата дали во секоја од наведените ситуации
е потребно или не е потребно да се “лови” мудрост.
Зборувајте за секоја ситуација посебно, нагласувајќи дека
само Бог ја дава вистинската мудрост преку Неговото
Слово и Неговите луѓе како одговор на оној кој бара преку
молитва.
1

Провери што пишува за твојот знак од хороскопот
во весникот.

2

Јави се на посебен телефонски број за да добиеш
совет од видовит човек.

3

Користи тарот - карти да добиеш одговор на твојот
проблем.

4

Евреите 13:6 “Така што слободно да велиме:
Господ ми е помошник...”

5

Поговорки 3:5-6 “Надевај се на Господа од сè срце
и не потпирај се врз твојот разум. По сите свои
патишта размислувај за Него, и Тој ќе ти ги покаже
твоите патеки”.

6

Ефешаните 6:10 “...Потсилувајте се во Господа и во
силата на Неговата моќ”.

7

Зборувај со возрасен христијанин на кого можеш
да му веруваш.

8

Оди кај некого кој може да ти гледа на рака.

9

Оди кај хипнотичар.

10 Читај ја Библијата и моли се.
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Лекција трета
„Вжарената печка"

Библиски текст за учителите
◆ 		

Г. 		 Разлутен зошто трите млади момчиња
		 одбиле да му се поклонат, царот им
понудил уште една можност да му
се поклонат на идолот или ќе бидат
запалени во вжарената печка. (3:13-15)

Даниел 3

Централна вистина
◆			Стој цврсто за Господа, без оглед на

околностите.

Примена и предизвик
За неспасени: Ти не можеш да
		 застанеш на Божја страна, сè додека не
Го прифатиш и не станеш Негово дете.
(Јован 1:12 )

◆		

◆		

За спасени: Стој цврсто за Бог оваа
недела, дури и во време на прогонство.

Нагледни помагала
◆		

Картограм 3 (1-6)

“Бидете цврсти и храбри, не плашете се,
не ужасувајте се, ниту плашете се од нив,
зашто Господ, твојот Бог, Самиот ќе тргне
пред вас, и нема да отстапи од тебе и
нема да те остави”. Второзаконие 3:16

Вовед
◆		

Ѓ. 		 Царот Навуходоносор погледнал во печката
и бил зачуден кога видел четворица мажи,
наместо тројца, кои оделе меѓу пламенот.
(3:24-25)
Е. 		 Царот ги повикал тројцата мажи да излезат
од печката и ги видел нивните тела воошто
недопрени од огнот. (3:26-27)

Кулминација:

Стих за напамет
◆		

Д. 		 Кога тројцата одбиле да му се поклонат, царот
исполнет со гнев заповедал да бидат врзани
и фрлени во печката, која била седумпати
позагреана од вообичаено. (3:16-23)

Брат и' на Јулија сака таа да излаже за
него. Што ќе направи Јулија?

		 Царот ја објавил големината на единствениот,
вистински Бог, Кој ги спасил младите луѓе,
бидејќи стоеле храбро за Него, верувајќи во
Неговата заштита. (3:28)

Заклучок:
А. 		 Царот заповедал сите да го прослават
единствениот, вистински Бог или ќе
бидат убиени. (3:29)
Б. 		 Царот ги поставил трите момчиња на
повисоки функции на управување во
царството. (3:30)

Развој на настаните
А. 		 Царот Навуходоносор изградил висок,
		 златен идол. (3:1)
Б. 		 Тој заповедал сите водачи да се соберат
при неговото свечено откривање и им
заповедал да и' се поклонат на статуата
во знак на обожавање или ќе бидат
фрлени во вжарена печка. (3:2-6)
В. 		 Сите се поклониле освен Седрах, Мисах
и Авденаго. (3:7-12)
23

Даниел, силен во Господа

Поучување на стихот за учење напамет

Второзаконие 31:6
“Бидете цврсти и храбри, не плашете се, не ужасувајте се, ниту
плашете се од нив, зашто Господ, твојот Бог, Самиот ќе тргне
пред вас, и нема да отстапи од тебе и нема да те остави”.

Вовед:
Маја се преселива во еден град каде малкумина го имале
Исус за свој Спасител. Некои деца се исмејувале со неа
затоа што е христијанка. Таа се чувствувала многу осамена
и уплашена да стои на страната на Бог. Потоа таа се сетила
на ветувањето што го научила од Библијата. Овој стих може
и тебе да ти помогне, ако Го прифатиш Господ Исус за свој
Спасител!

Претставување:
(Покажи ја твојата Библија, објаснувајќи дека таа е Божји Збор.
Прочитај го стихот од твојата Библија и објасни како го најде
местото каде што е запишан. Децата нека го прочитаат
стихот со тебе од листот или картонот на кој е илустриран.)

Објаснување:
Бидете цврсти и храбри, не плашете се, не ужасувајте
се, ниту плашете се од нив - Божјата заповед е да бидеш
храбар и силен. Не треба да се плашиш од тие кои се
против тебе;
зашто Господ, твојот Бог, Самиот ќе тргне пред вас - Ти
можеш да бидеш храбар и силен, бидејќи Бог Кој живее во
тебе е секогаш со тебе;
и нема да отстапи од тебе и нема да те остави - Бог ветува
дека никогаш нема да те изневери, ниту, пак, ќе се тргне од
тебе. Ти можеш да веруваш во Бог дека ќе ти ја даде силата и
храброста.

Примена:
За спасените деца: Ако веќе си Го прифатил Господ Исус за
свој Спасител, ти можеш да застанеш на страната на Бог. Тој
ќе ти ги даде храброста и силата што ти се потребни да го
правиш тоа што треба.
За неспасените деца: Божјото ветување дека ќе ти даде сила
и помош да стоиш цврсто за Него, е само за оние кои Го имаат
прифатено Господ Исус за свој Спасител. Ако никогаш не си Го
прифатил Господ Исус, можеш да го направиш тоа денеска. ќе
зборуваме за тоа подоцна.
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Повторување:
Библиски стих закачен на јаже
(Подели го стихот на пет фрази. Секоја фраза напиши ја на
лист хартија. Користи штипалки за да ги закачиш деловите
од стихот во правилен распоред на канап или јаже за сушење
алишта. Повторете го стихот неколкупати. Потоа разместете
ги листовите хартија и избери доброволец кој ќе го подреди
стихот. Повторете го стихот, а потоа изберете други
доброволци и така продолжете со играта.)

Лекција
Вовед
Брат и' на Јулија само што излегол од дома, заедно со неговите
другари, момчиња. “Каде ќе одиш?” - го прашала таа. “
Ќе одиме да го гледаме новиот хорор филм” - одговорил
тој, - “но, ако праша мама, кажи и' дека сум отишол во
библиотека да учам”.
“Но, тоа би било лажење, а Бог вели дека тоа е лошо”- одговорила таа.
Брат и' ја погледнал намуртен и и' рекол: “ќе правиш така
како што ќе ти кажам, или, онака “случајно”, ќе ти го прегазам
велосипедот со возилото!”
Што треба Јулија да направи? (Разговарајте за размислувањата
на Јулија и нејзините чувства.) Дали некогаш сте биле принудени
да направите нешто лошо? Имало три момчиња за кои пишува
во Библијата, од кои царот барал да направат нешто против
Божја волја - или ќе бидат убиени! што ќе изберат да направат?

Развој на настаните
Слика 3-1
Царот Навуходоносор, моќниот владетел на Вавилонската
Империја, покорил многу држави, вклучувајќи ја и земјата
Јудеја. Тој сакал да ги обедини покорените народи,
покажувајќи им на тој начин колку е тој голем, при што ги
принудил да му покажуваат чест, исто како и на неговите
богови. Веројатно, поттикнат од својот сон, што Даниел му
го протолкувал, решил да изгради еден голем идол за
луѓето да го обожаваат.

На учениците на кои им помага
визуелниот начин на учење ќе
им биде интересно да го покажат
Вавилон на карта.
Спореди ја висината на идолот
со зграда осумкатница или две
телефонски бандери поставени
една врз друга, или, пак, нешто
друго што во местото каде што
живееш има приближно еднаква
висина.

Градителите го изградиле идолот шеесет лакти висок и шест
лакти широк и го обложиле со злато. Го поставиле на една
ширина, во област без дрвја, во една рамнина. Кога луѓето ќе
погледнеле во идолот се прашувале: Зошто е изграден? Зошто
царот сака толку голем идол?
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Децата од предучилишна возраст
можат да ја одиграат оваа сцена, да
дуваат во труби.

Библијата не ни кажува зошто Даниел
не бил присутен таму. Сигурно, тој бил
испратен од царот на пат по некоја
работа.

Бидејќи лекцијата е фокусирана на
христијанскиот растеж, пораката на
Евангелието е позбиена. Можеби ќе
сакаш да ја нагласиш пораката на
Евангелието во друг дел од часот.

Царот испратил гласници со труби за да ги повикаат луѓето
да се соберат заедно.
“На сите управители во царството, од секој дел на
империјата, им се заповеда да се појават на свеченото
откривање на идолот” - објавиле тие. Заповедта се
проширила до сите обласни управители. Набргу тие видни
луѓе се собрале околу блескавиот, златен идол.
Во таа толпа стоеле и тројцата другари на Даниел - Седрах,
Мисах и Авденаго. Тие биле заробеници во Вавилон и
извршувале високи функции во царството, но тие не верувале
во вавилонските богови. Тие Го познавале единствениот,
вистински Бог, Кој ги создал небото и земјата.
Дали Го познаваш единствениот, вистински Бог? Тој е
Оној Кој нè создал тебе и мене, исто како што создал и
сè друго. Бидејќи ти си Божјото посебно создание, Бог
многу те љуби. Во Библијата се вели: “Бог толку го засака
светот” (Јован 3:16). Тоа те вклучува и тебе! Бог сака еден
ден да бидеш со Него на небо. Но, твојот грев те одвојува
од Бог, Кој е свет и чист. Грев е да сакаш да работиш по
свое, наместо да го избереш Божјиот правилен начин. Во
Библијата за нас се вели: “Секој од нас се отстрани од
патот свој” (Исаија 53:6). Кои работи ги вршат момчињата
и девојчињата на свој начин, наместо на Божјиот правилен
начин? (Децата нека кажат примери.) Бог вели дека
платата за гревот е да бидеме вечно одвоени од Бог во
местото на темнина и казна. Иако ти заслужуваш казна за
твојот грев, Божјата љубов за тебе е толку голема, што Тој
најде начин како да ти се прости твојот грев.
Божјиот Син, Господ Исус Христос, дојде на земјата од
неговиот дом кој е на небото. Живеел совршен, безгрешен
живот и поради Божјиот план Тој доброволно ја пролеал
својата крв и умрел на крстот за да плати за твојот грев. Во
Библијата се вели: “Без пролевање крв нема проштавање
(на гревовите)” (Евреите 9:22). Господ Исус ја зел врз Себе
казната што ти ја заслужуваш за твојот грев, за да може да ти
биде простено. Откако Исус умрел, Тој бил погребан. По три
дена воскреснал и многумина луѓе на земјата Го виделе, а
потоа се вратил на небото каде што живее денес. Тој ветува
дека, ако Го прифатиш, Тој ќе ти го прости твојот грев и ќе те
направи Божјо дете. Исус е единствениот, вистински Бог и Тој
сака ти да Го познаваш Него.
Седрах, Мисах и Авденаго Го познавале единствениот,
вистински Бог, Кој ги создал небото и земјата. Тие верувале
во Него и само Него Го обожавале. Се собрале околу
златниот идол заедно со другите луѓе од толпата и чекале
да видат што ќе се случи.
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Слика 3-2

Децата на предучилишна возраст
можат да ја одиграат оваа сцена,
да дуваат во труби.

Царските музичари ги зазеле своите места и трубачите
почнале да дуваат во нивните рогови. Царскиот гласник,
со силен глас почнал да чита: “Ви се објавува вам народи,
племиња и јазици! штом ќе го слушнете звукот од трубите,
паднете ничкум и поклонете му се на златниот идол што го
постави царот Навуходоносор”.

Можеби ќе сакаш да подготвиш
ливче на кое ќе ги запишеш овие
зборови и некое од децата да ја
одигра улогата на гласникот.
Учениците на кои им помага
овој начин на учење можат да се
вклучат во овој дел од лекцијата.

Седрах, Мисах и Авденаго, сигурно, се погледнале
загрижени еден со друг. “Ние никогаш не можеме да
се поклониме на овој идол!”- прошепотеле тие. “Бог
низаповеда да Го обожаваме само Него”.
Тие престанале да зборуваат штом го слушнале гласникот
кој продолжил да ја чита царската заповед: “Тој што нема да
падне на колена и не се поклони, веднаш ќе биде фрлен во
вжарената печка!”
Момчињата, веројатно, ја погледнувале печката - голема
фурна што се користела за печење тули. Огнот треперел
внатре и чад излегувал од врвот на печката.
Царот Навуходоносор заповедал музичарите да засвират.
Како што звуците од инструментите ечеле низ рамнината,
сите што биле собрани околу идолот, паднале на колена да
му се поклонат. Тоа го направиле речиси сите.
Седрах, Мисах и Авденаго храбро продолжиле да стојат,
одбивајќи да му се поклонат на идолот.

Слика 3-3
Царските советници кои не верувале во вистинскиот и жив
Бог се разлутиле кога ги виделе момчињата кои мирно
стоеле, па му кажале на царот.
“Тие сигурно се Јудејци кои си ги поставил на високи
функции во царството и кои не те послушаа!” - рекле тие.
- “Тие не и' обратија внимание на твојата заповед. Не им
служат на твоите богови, ниту го обожаваат златниот идол
кој ти го постави”.
Навуходоносор се разгневил! Тој викнал: “Доведете ми ги!”
Разлутен, погледнувајќи ги момчињата, царот рекол:
“Музичарите повторно ќе свират. Ако му се поклоните ќе
се спасите, но ако не му се поклоните ќе бидете фрлени
во вжарената печка. Кој е тој Бог, кој може да ве избави од
моите раце?” - ги прашал строго.
Царот ја предизвикувал нивната вера во Бог. Тоа била една
опасна состојба за трите момчиња. Тие требало да страдаат
за својата вера. Им била потрена храброст од Бог за да
останат цврсти за Него.
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Картон за поучување
Покажи картон на кој е запишана
пораката за поучување за спасеното
дете: Стој цврсто за Бог без оглед
на околностите.
Користи примери кога ти си бил
предизвикуван или прогонуван
поради твојата вера во Бог, на кои
децата ќе можат да се потпрат.
Можеби ќе биде полезно за
тебе да посетиш некое локално
училиште или библиотека, за
да ги видиш книгите, видеата
и веб-страниците што им се
на располагање на учениците.
Внимавај на влијанието на
верувањето Њу Ејџ (New Age),
кое сѐ повеќе навлегува во
медиумите и во уЧилиштата.

Ако си Божјо дете, Бог може да ти даде храброст, да стоиш
цврсто за Него, без оглед на околностите. Но, со самиот твој
избор да стоиш за Бог, можеби, ќе се соочиш со прогонство.
Дали некогаш те исмевале или си бил предизвикан поради
твојата вера во Бог? Можеби твоите другари се потсмеваат
со тебе, бидејќи одбиваш да гледаш филмови или да слушаш
песни кои не Му се угодни на Бог. Можеби, на училиште те
предизвикуваат зашто веруваш дека Бог го создал светот и
вршат притисок врз тебе, да се согласиш дека работите,
едноставно, се развиле од ништо. Или, можеби, те
поттикнуваат да ги слушаш “внатрешните водачи” кои
ти зборуваат или ти кажуваат дека ти си самиот бог кој има
моќ да направи сè. Иако ти знаеш дека тие работи не се
вистинити, може да ти биде многу тешко да застанеш против
нив. Можеби, ќе бидеш исмеван, отфрлен од твоите другари,
или дури и ќе добиваш пониска оценка. Во Библијата се
вели дека ти како Божјо дете можеш да очекуваш да бидеш
прогонуван за твојата вера. (Прочитај 2 Тимотеј 3:12). Но, Бог
може да ти помогне достоинствено, но решително, да одбиеш
да ги следиш другите. Бог може да ти даде храброст да стоиш
за Него.
Седрах, Мисах и Авденаго имале потреба Бог да им даде
храброст да останат цврсти за Него. Тие требало да страдаат
за својата вера. Биле во голема опасност!

Децата нека ги изговорат
храбрите зборови што ги кажале
момчињата. Има ученици на кои
им помага овој начин на учење
кога ќе ги изговорат поучуваните
вистини.

Покажи седум прсти и кажи им
на децата на предучилишна
возраст да ги избројат со тебе.

Но, момчињата храбро му одговориле: “Нашиот Бог, Кому
Му служиме е силен да нè спаси од вжарената печка, па
и од твојата рака, царе ќе нè избави. Ако, пак, и тоа не се
случи, нека ти е јасно, царе, дека нема да им служиме на
твоите богови и на златниот идол што си го поставил нема
да се поклониме”.
Тие можеле да бидат силни за Господа, бидејќи имале
доверба дека Бог има моќ да ги спаси од огнот. Но, дури и
Бог да не го направел тоа, тие момчиња решиле да стојат
цврсти за Бог и да Му веруваат дека Тој го има најдоброто
за нив.
Царот се разгневил на зборовите на момчињата. “Запалете
ја печката седумпати посилно!” - заповедал тој.

Слика 3-4
Кога печката се разгорела со најголема топлина, Навуходоносор
ги повикал најсилните војници. “Врзете ги овие луѓе” - им
заповедал тој, - “и фрлете ги во печката!”
Војниците ги врзале трите момчиња и почнале да ги фрлаат
во печката, но пламенот од огнот бил толку голем што веднаш
ги умртвил војниците!
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Седрах, Мисах и Авденаго паднале во разгорената печка, а
секаде околу нив имало распламтен оган. Царот се загледал
низ отворот на печката, очекувајќи да ги види нивните тела
запалени. Но, многу се изненадил кога видел неврзани луѓе
кои оделе низ огнот! А внатре имало уште еден човек заедно
со момчињата!

Слика 3-5
“Погледнете!” - викнал царот. - “Гледам четворица луѓе и
никој од нив не е повреден, а четвртиот е сличен на синот
на боговите!”
Кој бил четвртиот човек во печката заедно со момчињата?
(Дозволи им на децата да одговорат). Четвртиот човек,
веројатно, бил самиот Господ Исус или Божји ангел, испратен
од Бог да ги заштитува момчињата. Бог ги заштитил да не бидат
повредени и им ја дал храброста да стојат цврсто за Него.

Четвртиот човек на царот му личел
дека е “син на боговите”, за кој се
верува дека е отелотворена појава
на Господ Исус Христос, а некои
веруваат дека тој бил посебно
назначен ангел од Бог.

Ако си Божјо дете, Бог ќе ти ја даде храброста да стоиш
цврсто за Него, без оглед на околностите. Можеби, ќе
се соочиш со прогонство, но Бог ќе ти ја даде силата да
издржиш. Кога се плашиш да бидеш на страната на Бог,
запомни го Неговото ветување дадено за тебе во нашиот
денешен стих за учење напамет. (Цитирајте го заедно
библискиот стих од Второзаконие 31:6). Биди силен во
Господа! Бог никогаш нема да те напушти. Тој е твојот
помошник. Побарај од Бог да ти даде храброст гласно да
го кажеш тоа што знаеш дека е исправно и да одбиеш да го
направиш тоа што е погрешно. Кога твоите другари сакаат
да гледаат филмови или да слушаат музика која не Му е
угодна на Бога, сетете се на Божјото ветување и побарајте
од Него да ви помогне да кажете “не”. Кога другите
зборуваат за еволуција, сетете се на Божјото ветување и
побарајте помош од Него да ви помогне да кажете за Бог,
Создателот. Кога некој те поттикнува да ги слушаш
“внатрешните гласови” што ти зборуваат, или ти кажуваат
дека самиот ти си бог, сетете се на Божјото ветување и
побарајте од Него да ви помогне да ги отфрлите тие лаги.

Картон за поучување
Покажи картон на кој е запишана
пораката при поучувањето на
спасеното дете.

Бог ќе ти помогне да знаеш што да направиш во тие
околности. Можеби, ти ќе им предложиш на твоите другари
да гледате друг филм или да слушате поинаква музика.
Можеби, ќе можеш да разговараш со твојот учител за
твоето верување во создавањето на светот. Можеби, твоите
родители ќе побараат од наставниците да ти дозволат да
работиш други задачи додека другите ученици од твоето
одделение учат работи кои се против твоето верување.
Ако не можеш да избегнеш вакви активности, помини
време во молитва, барајќи Бог да ти го заштити умот од
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лоши верувања и, наместо тоа, да размислуваш само на
Неговото Слово. Во Библијата се вели: “Потсилувајте се во
Господа и во силата на Неговата моќ” (Ефешаните 6:10).
Бог е со тебе да те заштити и да ти ја даде храброста да
стоиш цврсто за Него.
Бог бил и со трите момчиња во печката за да ги заштити и
да им даде храброст да останат цврсти за Него. Многу се
зачудил царот кога ги видел момчињата неповредени, како
и четвртиот човек кој одел меѓу нив! Приближувајќи се до
печката, царот ја почувствувал големата топлина штом
викнал: “Седрах, Мисах и Авденаго, слуги на севишниот Бог,
излезете и дојдете!”

Слика 3-6
За дополнително објаснување
покажи парче исчаден материјал. Тоа
ќе им помогне на твоите ученици
понепосредно да го почувствуваат тоа
што се случило во расказот и ќе им
помогне повеќе да го ценат тоа Божјо
чудо.

Царските советници се собрале во близина за да ги видат
момчињата кои биле во огнот, а, сепак, не биле повредени.
Јажињата со кои биле врзани изгореле, но нивната облека
и коса останале недопрени од огнот. Тие дури не мирисале
начад!

Иако царот увидел дека изралеевиот
Бог направил чудо и ги заштитил
момчињата, тој не Го прифатил за
свој личен Бог.

Царот ја објавил големината на единствениот, вистински
Бог, Кој ги спасил момчињата, бидејќи стоеле храбри за
Него, верувајќи во Неговата заштита.

Кулминација

Заклучок
Тогаш царот издал нова заповед со која заповедал секој кој ќе
зборува против вистинскиот и жив Бог да биде убиен. Седрах,
Мисах и Авденаго биле поставени на уште повисоки функции
во царството. Момчињата многу Му биле благодарни на Бог
што им дал храброст да бидат силни и да застанат на Негова
страна!

Предизвик
Картон за поучување
Покажи картон на кој е запи-шана
пораката при поучувањето на
спасеното дете.
Подели картички на кои е
запишана пораката за спасеното
дете обезбедени преку локалниот
преставник на МЕД во твојата
земја или изработи ги самиот.

Бог може да ти даде храброст да бидеш силен и да стоиш
на Негова страна. Ако си Божјо дете дали ќе стоиш за Бог,
и оваа недела, без оглед на околностите? Ако те исмеваат,
предизвикуваат поради твојата вера во Бог, или те тераат да
правиш нешто кое не Му е угодно Нему, сети се на Божјото
ветување запишано во Второзаконие 31:6. (Цитирајте го
стихот заедно). Запомни дека Бог е со тебе и побарај од
Него да ти даде храброст да го кажеш тоа што знаеш дека е
исправно и да одбиеш да го направиш тоа што е погрешно.
На ливчињата што ќе можете да ги земете со вас дома е
запишано: “Стој за Бог без оглед на сè”. Ставете го ова
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парче хартија на некое место каде што ќе можете да го
гледате секој ден и ќе ви послужи како потсетник. Следната
недела, можеби, ќе сакаш да споделиш со нас како Бог ти
дал храброст да стоиш на Негова страна.

Покана
Ако досега не си го прифатил Исус за твој Спасител, ти не можеш
да го бараш Неговото ветување дека ќе биде со тебе за да ти
помогне да стоиш за Него. Но, ако Му признаеш на Бог дека си
грешник и поверуваш во своето срце дека Господ Исус умре за
тебе, ти ќе можеш да Го прифатиш уште денеска! Во Библијата
се вели: “А на сите кои Го примија, им даде власт да станат
Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име” (Јован
1:12). Да Го прифатиш значи да поверуваш (целосно да се довериш)
во Господ Исус, Кој умре на крстот за тебе, ја зеде казната за
твојот грев и воскресна како единствен начин за простување
на гревовите. Тоа значи да веруваш само во Исус како во твој
Спасител. Кога ќе го направиш тоа Бог ќе ти даде сила (право
или власт) да станеш Негово дете. Ти ќе можеш да се оттргнеш
од твојот грев преку прифаќањето на Господ Исус за твој
Спасител, токму сега.

Покани ги децата да Го прифатат
Господ Исус, користејќи го овој
или друг метод што сметаш дека е
поефективен.

Ве молам, наведнете ги главите и затворете ги очите. Ако сакаш
да Го прифатиш Господ Исус и да станеш Божјо дете, ќе ми го
покажеш ли со тоа што ќе ме погледнеш? (Види дали некој
одговорил.) Ако погледнеш во мене и со тоа сакаш да ми покажеш
дека сакаш да Го прифатиш Господ Исус, јас би сакал да се
сретнам со тебе (кажи време и место) за да можам да ти
покажам од Божјото Слово како можеш да Го прифатиш Него и
да станеш Божјо дете.

Прашања за повторување:

Игра за повторување
“Уно”

1. 		 Зошто царот Навуходоносор го изградил големиот
идол?
		 (Сакал луѓето да го обожаваат идолот.);

Подготви 20 картички со
димензии 3 см со 5 см на кои со
големи букви на предниот дел
на секоја од картичките ќе
запишеш “Уно”. На задниот
дел на 16 од картичките ќе
запишеш поени со различни
вредности, а на задниот дел на
другите четири картички ќе напишеш “Уно”. Подели ги децата
во екипи. Постави ги картичките
со вредносните поени свртени
кон подот или држи ги така што
поените ќе бидат свртени кон
тебе. Кога некое од децата ќе
одговори точно на прашањето,
зема картичка.

2. 		 Во кој Бог верувале Седрах, Мисах и Авденаго?
		 (Во единствениот, вистински Бог Кој ги создал небото
и земјата.);
3. 		 Зошто Бог најде начин за простување на твојот грев?
(Бидејќи Тој многу те сака.);
4. 		 Што ќе му се случело на секој кој нема да му се поклони
и нема да Го обожава идолот?
		 (Ќе бил фрлен во вжарена печка.);
5. 		 Зошто Седрах, Мисах и Авденаго не му се поклониле
на идолот?
		 (Бидејќи Бог им заповедал само Него да Го обожаваат.);
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Ако картичката на неа има поени,
екипата ги добива тие поени.
Ако земе картичка на која има
запишано “Уно”, се смета дека
екипата добила нула поени.
Екипата која ќе освои најмногу
поени победува.
Варијации во играта:
* Наместо да ги поделиш во екипи,
целата група деца можат заедно да
работат на освојување на однапред
определен број поени.
* Ако имаш поголеми деца, можеш
да им дадеш можност да извлечат
колку што сакаат картички. Ако
извлечат “Уно” ги губат сите поени
што ги добиле притоа влечење. По
секое влечење, врати ги картите во
игра.

6. 		 Кога имаш потреба од Бог да ти даде храброст да
стоиш цврсто за Него?
		 (Кога некој те тера да правиш или да веруваш во нешто
кое знаеш дека е погрешно. Одговорите овде можат да
бидат различни.);
7. 		 Што му кажале момчињата на царот кога тој им рекол
дека ќе бидат фрлени во вжарена печка, ако не му се
поклонат на идолот?
		 (Дека Бог може да ги избави, а дури и да не го направи тоа,
сепак, тие не би му се поклониле на златниот идол.);
8. 		 Што се случило со војниците кои ги врзале Седрах,
Мисах и Авденаго и ги фрлиле во огнот?
		 (Тие биле умртвени од пламенот.);
9. 		 Што го изненадило царот Навуходоносор откако
момчињата биле фрлени во огнот?
		 (Тој видел во огнот четворица луѓе наместо тројца и
биле одврзани и неповредени.);
10.

Ако си Божјо дете, на кое ветување од денешниот
стих за учење напамет можеш да се потпреш?
		 (Бог ќе биде секогаш со тебе.);
11.

Дали косите и облеките на момчињата биле допрени
од огнот?
		 (Не - тие дури и не мирисале на чад!);
12. Која била новата заповед што ја издал царот?
		 (Секој кој ќе зборува против вистинскиот и жив Бог да
биде убиен.).

Активност која помага при учењето
Стој цврсто за Бог
Фотокопирај ги состојбите дадени подолу, а потоа исечи ги на
парчиња. Некое од децата нека избере состојба и гласно нека
ја прочита. Откако ќе се прочита случајот, првиот што ќе сака
да Му се помоли на Бог, барајќи од Него помош, станува и им
кажува на другите за што ќе се моли. Завршете со заедничка
молитва, поттикнувајќи ги децата да се молат Бог да им даде
сила да стојат цврсто за Него и оваа недела.
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1

На ескурзија се потсмеваат со тебе затоа што
секогаш пред јадење Му благодариш на Бог за
храната;

2

На часот по биологија те предизвикуваат поради
твоето верување дека Бог го создал светот,
наместо по пат на еволуција;
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3

Еден твој другар те тера да украдеш чоколадо во
едно самопослужување;

4

Некои деца од твоето одделение се потсмеваат со
тебе, бидејќи го посетуваш клубот “Добра Вест”;

5

Некој твој другар ти вели дека е во ред да правиш
лоши работи сè додека не те фатат;

6

Некои твои соученици ти кажуваат дека Библијата
не е вистинита;

7

На некоја забава, твоите другари решаваат да држат
сеанса, обидувајќи се да комуницираат со духовниот
свет и сакаат и ти да им се придружиш;

8

Твојот другар ти вели дека рајот не постои и дека
луѓето се враќаат во живот, но во друг облик;

9

Твојот учител ти дава во рака кристал и ти вели да
си замислиш желба додека го држиш;

10 Твој другар те замолува да му дозволиш да ја
препише од тебе домашната работа.
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Лекција четврта
„Горделивоста причина за падот на Навуходоносор"
Библиски текст за учителите

В. 		 Мудреците од Вавилон не знаеле да Му
		 го протолкуваат сонот. (4:7)

◆ 			 Даниел 4

Г. 		 Даниел дошол пред царот и побарал тој
		 да му го протолкува сонот. (4:8-9)

Централна вистина
◆			Дајте Му ја честа на Бог која Тој ја

Д. 		 Царот му го опишал сонот на Даниел.
		 (4:10-18)

Примена и предизвик

Ѓ. 		 Со Божја помош, Даниел му го
		 протолкувал сонот, дека себичната
горделивост на царот ќе му донесе
големо страдање. (4:19-26)

заслужува.

◆		

За неспасени: Поверувај во Господ
Исус како твој Спасител. (Јован 3:16)

За спасени: Ќе им се спротивставиш ли
на горделивите мисли и ќе Му дадеш ли
чест на Бог каква што Тој заслужува?
		 (1 Петрова 5:5)
◆		

Нагледни помагала
◆			Картограм 4 (1-6)

Ж. По една година, царот сè уште се фалел
		 за сето тоа што тој направил. (4:28-30)
З. 		 Божјото предупредување преку сонот
се исполнило: царот изгубил душевното
здравје и воопшто неговото здравје за
период од седум години. (4:31-33)

Стих за напамет
◆			“... здобивајте се со понизност, бидејќи

Бог им се противи на горделивите, а на
смирените им дава благодат”.
			1 Петрово 5:5

Почеток
◆		

Е. 		 Даниел го предупредил царот да го
		 признае својот грев и да го прави тоа
што е исправно. (4:27)

Возбудливо е да се освои прво место.
Но, што би помислиле твоите другари,
ако постојано ги потсетуваш дека ти си
победникот?

Развој на настаните
А. 		 Царот Навуходоносор испратил порака
до сите негови поданици, објавувајќи
дека единствениот и жив Бог е голем и
моќен владетел над сè. (4:1-3)
Б. 		 Царот сонил еден вознемирувачки сон,
па ги собрал сите негови мудреци да
дојдат за да му го протолкуваат сонот.
(4:4-6)
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Џ. 		 Најпосле царот се свртел кон Бог и
страшната болест му поминала. (4:34)

Кулминација:
		 Понизниот цар му ја дал славата и Честа
на Бог! (4:34-35)

Заклучок:
А. 		 Бог му го вратил царството на
Навуходоносор, кој повторно бил
почитуван од другите. (4:36)
Б. 		 Царот Го прославил Бог, кажувајќи им
		 на другите за тоа што го научил. (4:37)
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Поучување на стихот за учење напамет

1 Петрова 5:5
“... здобивајте се со понизност, бидејќи Бог им се противи
на горделивите, а на смирените им дава благодат”.

Вовед:
Ќе кажам неколку зборови. Обиди се, ако можеш, да го кажеш
спротивниот збор на секој од нив. (Кажи зборови на кои децата
ќе можат да ги дадат спротивните зборови (антоними):
брз (бавен), длабок (плиток), висок (низок), почеток (крај),
внатре (надвор). Заврши со горделив (понизен), помогни
со досетки, ако е потребно). Ние не зборуваме многу за
понизноста, но Бог има важни работи да ни каже за тоа.

Претставување:
(Покажи ја твојата Библија, објаснувајќи дека таа е Божји Збор.
Прочитај го стихот од твојата Библија и објасни како го најде
местото каде е запишан. Децата нека го прочитаат стихот
со тебе од листот или картонот на кој е илустриран.)

Објаснување:
здобивајте се со понизност - прифати го ставот дека ти
си таков каков што Бог те создал. Не мисли за себе повеќе
отколку што треба да мислиш. Во Божјите очи никој не е
подобар од друг;
бидејќи Бог им се противи на горделивите - Бог е против
оние кои имаат превисоко мислење за себеси;
а на смирените им дава благодат - наместо тоа пак Бог
покажува посебна грижа за тие кои се однесуваат понизно.

Примена:
За спасените деца: Ако си поверувал во Господ Исус, не
дозволувај горделиви мисли да ти се провлечат низ умот.
Бог те создал таков каков што си, затоа дај му ја на Бог
честа која Тој ја заслужува во твојот живот.
За неспасените деца: Ако не си поверувал во Исус како во
твој Спасител, треба да знаеш дека Бог те љуби. Тој те создал
таков каков што си. Тој знае сè за тебе и сака да поверуваш
во Неговиот Син, Господ Исус. Ние ќе зборуваме повеќе за
тоа денеска за време на Библиската лекција.

Повторување:
Учителот кажува инструкции
(Децата нека го повторат библискиот стих, следејќи ги
твоите инструкции; на пример: “Учителот кажува: ставете
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ги рацете на глава. Продолжи со едноставни активности
така што децата ќе можат да размислуваат на зборовите
додека ги повторуваат. Други примери: држи се за глава,
марширај во место, плескај со рацете, затвори ги очите,
климај со главата, застани на една нога”.)

Лекција
Вовед
Возбудливо е да се освои прво место за нешто што добро
си направил, нели? Можеби си имал писмена работа на
училиште, или си освоил најмногу поени во натпреварот
во кошарка. Но што би помислиле твоите другари, ако
постојано ги потсетуваш дека ти си победникот и дека
никој не може да направи исто толку добро како тебе?
(Децата нека кажуваат свои размислувања.) Во Библијата
пишува за еден цар кој бил многу горделив и кој се фалел
за сè што направил. Тој на еден многу невообичаен начин
научил што Бог мисли за горделивоста!

Покажи златен медал, диплома
или пехар, ако имаш кај себе.

Развој на настаните
Слика 4-1
Многу години поминале откако Бог ги спасил Даниел
и неговите тројца другари од огнената печка. Еден ден
царот Навуходоносор напишал една посебна порака и ја
испратил до сите луѓе во целата империја.
Тој ја почнал пораката со овие зборови: “Угодно ми е да
ве известам за знаците и чудесата кои Севишниот Бог ги
изврши врз мене”. Преку искуството со Даниел и неговите
тројца другари, како и преку своето лично искуство, царот
можел да ја види моќта на Даниеловиот Бог. Тој сакал
луѓето да знаат дека вистинскиот и жив Бог е голем и
моќен, Кој ќе владее над сè вечно!
Овој голем и моќен Бог е оној Кој создал сè - планините, реките,
ѕвездите и небото. Тој, исто така, е Оној Кој те создал и Кој те
љуби повеќе од кој било друг што би можел. Многу те сака и
покрај твојот грев - лошите работи што ги правиш и со кои го
прекршуваш Неговиот закон. Бог вели: “Нема кој да прави
добро, нема ниеден” (Римјаните 3:12). Ти си роден со желба
да грешиш. (Кажи неколку примери за грев, на кои децата ќе
можат да се потпрат). Ти заслужуваш да бидеш казнет со тоа
што ќе бидеш одвоен од Бог засекогаш во едно ужасно место
на казна, но Бог Го казни Својот совршен Син наместо тебе.
Безгрешниот Господ Исус Христос доброволно умре на крстот,
пролевајќи ја Својата крв за тебе, бидејќи Тој знаеше дека тоа е

Бидејќи лекцијата е насочена
кон христијанскиот растеж,
пораката на спасението е
позбиена.
Ти, можеби, ќе сакаш да
го засилиш претставувањето на
пораката на Евангелието, во
друг дел од часот.
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единствениот начин да ти биде простено. Во Библијата се вели:
“Крвта на Исус Христос, Неговиот Син, нè исчистува од
секаков грев” (1Јованова 1:7).
Откако Исус умрел, Тој бил погребан и воскреснал. Ако
поверуваш во Него како во твој Спасител, барајќи од Него
да ти го прости гревот, Тој ќе те ослободи од казната што
ја заслужуваш и ќе ти даде вечен живот - живот кој ќе трае
вечно. Само вистинскиот и жив Бог е доволно голем и
моќен да го направи тоа за тебе.
Царот Навуходоносор сакал луѓето да знаат дека
вистинскиот и жив Бог е голем и моќен владетел над сè.

Слика 4-2
Овој сон бил сонуван, веројатно,
30 години по случката со
вжарената печка.
Децата нека покажат на своите
лица колку исплашен изгледал
царот. Кинематските ученици
треба активно да се вклучат во
лекцијата.

Царот ја научил таа лекција на еден многу тежок начин! Сè
почнало со сон што го преплашил царот! Тоа било вторпат
царот да се вознемири од тоа што го сонувал. Веднаш заповедал
сите мудреци од царството да се соберат - гатачите, гледачите и
маѓепсниците. Овојпат тој им го кажал сонот и побарал од нив
да му го протолкуваат значењето, но никој од нив не можел да
му го протолкува!
Најпосле Даниел дошол пред него. Царот Навуходоносор
го повикал според неговото вавилонско име. “Валтазаре”,
- рекол тој, - “знам дека си помудар од сите мои мудреци.
Духот на Бога светецот е во тебе и нема ништо што е
претешко за тебе. Кажи ми го значењето на мојот сон”.

Слика 4-3
Децата на предучилишна возраст
можат да ја одиграат улогата
на заспаниот цар.

Тогаш тој му го прераскажал сонот на Даниел: “Видов едно
многу високо дрво - дрво кое израсна толку големо и цврсто,
а неговата височина достигаше до небото и се гледаше од
сите краишта на земјата. Тоа беше прекрасно дрво, со многу
плодови кое обезбедуваше храна за сите животни. Птиците
си правеле гнезда по гранките, а служело и како сенка за
животните по полињата”. Овој дел од сонот бил добар, но
потоа царот продолжил.

Слика 4-4
“Седум времиња” се мисли на
седум години.

“Одеднаш слегол ангел од небото и викнал: “Исечете го
дрвото. Искастрете ги гранките и истресете ги лисјата од
нив. Расфрлете ги неговите плодовите. Птиците и животните
нека избегаат од него. Ставете железни и бакарни вериги
околу коренот и трева нека расне околу него”.
Но, всушност, ангелот не зборувал за некое дрво, тој зборувал за
една личност. Тој продолжил со неговата чудна порака: “Нека
се напојува со росата небеска и нека живее со животните и
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растенијата. Умот човечки ќе му биде заменет со ум животински
со траење од седум времиња. Ова треба да се случи за сите
живи да дознаат дека Севишниот (Бог) е вистинскиот владетел
над сите луѓе и Тој ќе го постави оној кој Тој сака да владее со
одделни народи”.
Царот, веројатно, длабоко воздивнал кога завршил со
прераскажувањето на својот сон. “Па, Валтазаре”, - рекол
царот Навуходоносор, - “кажи ми што означува сонот,
бидејќи никој во царството не може, но јас знам дека ти ќе
можеш да ми го протолкуваш”.
Даниел бил зачуден и збунет од сонот и не можел ништо
да каже во тој миг. Тој не сакал на царот да му ја соопшти
ужасната вест што Бог му ја открил.

Менталната болест, позната денес
како “аутрофија”, предизвикува
кај луѓето да мислат дека се
животни и да се однесуваат
соодветно. Можеби, од оваа
болест боледувал Навуходоносор.

Најпосле Даниел прозборел:“Господару мој, кога само значењето
на сонот би било за твоите непријатели! Тоа прекрасно дрво
што си го видел си ти, царе Навуходоносор. Си станал голем
цар и владееш со најголемото царство на земјата. Сите знаат
за тебе и за твојата величина. Но ти виде ангел како слегува од
небото, кој рече: “Пресечете го дрвото и уништете го”.
Даниел, сигурно, бил внимателен какви зборови ќе употреби
кога продолжил со зборувањето: “Севишниот Бог заповедал
да бидеш одвоен од луѓето и да живееш со животните. Со
трева ќе те хранат како вол и ќе спиеш надвор под отворено
небо, па небесната роса ќе те мие во текот на ноќта. Седум
години ќе поминат пред да разбереш дека Севишниот Бог
е вистинскиот владетел на земјата и да признаеш дека Бог
управува со сите царства на земјата”. Даниел кажал дека страшна
ментална болест ќе го снајде царот, што ќе предизвика кај него да
се однесува како животно.
Колку застрашувачка вест за една толку горделива личност
каква што бил Навуходоносор! Но, Даниел имал и добри
вести: “Заповедта да му се остави коренот на дрвото покажува
дека твоето царство ќе ти биде повторно вратено кога ќе
признаеш дека само Бог е владетелот на небото и земјата”.
Даниел работел за него многу години и не сакал вакви работи
да му се случат на царот, па, затоа мудро го посоветувал. Тој
рекол: “Одврати се од гревот и прави го тоа што е исправно”.
Даниел бил загрижен за Навуходоносор. Горделивоста го
натерала царот да биде суров водач на својот народ и сета
слава на царството си ја препишувал на себе. Тогаш веќе било
време да се изрече ужасната казна. Горделивоста станала
сериозен проблем за царот.
Дали себичната горделивост е проблем во твојот живот?
Горделивост е да се цениш себеси повеќе отколку што
треба, односно да се преценуваш. Можеби се фалиш со
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Картон за поучување
Покажи картон на кој е запишана
пораката за поучување на спасеното
дете: Дај му ја славата на Бог што
Тој ја заслужува.

себеси - колку убаво изгледаш, што можеш да направиш,
или колку убави работи имаш. Можеби, подобро правиш
некои работи отколку другите. Можеби, си добар по
музика, спорт или некои предмети в училиште. Бог им
дава на луѓето различни дарби и способности да ги
користат за да Го величаат и да Му служат. Но, ако си
дозволиш да имаш превисоко мислење за себеси, односно
да се преценуваш, ти си станал горделив.
Ако Го имаш Исус за твој Спасител, треба да Му ја дадеш
честа на Бог, која тој ја заслужува. Горделивоста е многу
сериозен грев пред Бога. Тој ја мрази горделивота и
во Библијата Бог вели: “Горделивоста соборува на
колена, а човек со понизен дух, ќе се здобие со чест”
(Поговорки 29:23). Тоа значи дека горделивоста може да
го уништи човекот. Како може горделивоста да те уништи
тебе? Горделивите мисли те тераат да се фалиш и да се
однесуваш горделиво. Набргу ќе забележиш дека другите
нема да сакаат да те слушаат или да се дружат со тебе.
Најлошо од сè е што таа ќе го уништи твоето пријателство
со Бог. Кога твојот однос со Бог не е в ред, ништо не ти оди како
што треба. Бог навистина ја заслужува честа за сè добро
што ти се случува во животот. Треба да ги отстрануваш
горделивите мисли од себе и не дозволувај горделивоста
да стане сериозен проблем во твојот живот.
Горделивоста станала сериозен проблем за царот
Навуходоносор. Го преобразила во суров владетел и
набргу му донела ужасна казна. Кога само тој би го разбрал
тоа и би Му ја дал честа на Бог! Даниел го предупредил
дека тој треба да се одврати од гревот, но царот одбил да
го послуша. Како што времето минувало, царот продолжил
да оди по своите грешни, горделиви патишта.

Слика 4-5
Поминала една година. Можеби царот Навуходоносор
заборавил за сонот или си мислел дека никогаш нема да
се исполни. Еден ден тој се качил на покривот на својата
палата, разгледувајќи го убавиот град Вавилон. Царот рекол:
“Колку е убав овој град што јас го изградив! Погледни само
колку е убава палатата што јас ја изградив да биде мој дом.
Сето тоа го направив преку силата на мојата моќ! Видете
каков големец сум јас!”
Дали тој со свои раце ги изградил сите овие прекрасни
згради? Не, Бог му даде мудрост да знае што да направи и
моќ да биде цар. И други луѓе работеле при изградбата.
Додека горделивиот цар го зборувал тоа, од небото се
слушнал глас, кој велел: “Царе, Навуходоносоре, оваа е
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пораката за тебе. Царството побегна од тебе. ќе те одвојат
од луѓето, па ќе живееш со полските животни. Со трева ќе
те хранат како вол и седум години ќе минат преку тебе сè
додека не дознаеш дека Бог е оној кој владее над сè”.

Слика 4-6
Веднаш сè се случило така како што сонувал царот и како
што Даниел му објаснил! Навуходоносор го изгубил умот. Тој
бил одвоен од луѓето и живеел по полињата со животните.
Царот, кој бил навикнат на најдобри јадења, требало да јаде
иста храна како и воловите, да живее и спие меѓу животните
без да има свое засолниште. Во Библијата се вели дека косата
му израснала како на лав и ноктите му биле како на птици.
Ноктите на рацете и нозете никогаш не му биле сечени и
пораснале толку долги што почнале да се виткаат како канџите
на птиците. Колку неубав живот!

Децата на предучилишна возраст
можат да се движат на раце
и на колена и да се преправаат
дека јадат трева.
На децата на предучилишна
возраст ќе им биде интересно
да ги бројат годините на своите
прсти.

Времето минувало бавно. Една година ... две години ... три
години. За седум долги години, умот на царот Навуходоносор
му бил побркан и тој бил принуден да живее и да се храни
како животно. Тој веќе не бил моќен владетел кого сите го
почитувале и му се воодушевувале. Наместо тоа, тој страдал
од страшните последици на менталната болест. Неговата
горделивост најпосле го уништила неговиот живот!
Горделивоста може да го уништи и твојот живот. Ако Го
имаш Исус за свој Спасител, треба да Му ја дадеш славата
на Бог која Тој ја заслужува. Запомни дека Бог те создал.
Тој ти дал посебни способности, било во музика, спорт или
нешто друго. Сè што можеш да направиш е поради Божјата
добрина кон тебе.

Картон за поучување
Покажи картон на кој е запишана
пораката за поучување на
спасеното дете.

Можеби, некогаш луѓето ќе те фалат за нешто што многу
добро си го сработил. Добро е да уживаш во тие пофалби,
но не заборавај кој ти помогнал! Кога луѓето ќе ти дадат
комплимент едноставно кажи им “Благодарам” или “Бог
ми помогна да го направам тоа”.
Бог вели дека треба да се “облечеш со понизност”
(Цитирајте го заедно стихот запишан во 1 Петар 5:5).
Треба да се видиш себеси и твоите можности, така како
што Господ ги гледа. Кога ќе Го прославиш Бог за сето тоа
што Тој го прави во твојот живот, ти Му ја даваш честа која
ја заслужува. Тогаш, како резултат на тоа, Тој ветува дека ќе
ти даде чест и благослов (Поговорки 29:23). Следниот пат
кога горделиви мисли ќе дојдат во твојот ум, биди силен
во Господа. Протистави им се на тие мисли. Помисли на
Божјата големина и добрина кон тебе. Прослави Го Бог
за тоа што е Тој и благодари Му за сè што ти помогнал
да направиш. Побарај од Него да ти помогне да Му ја
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дадеш честа за сè што правиш и кажуваш. Не дозволувај
горделивоста да го уништи твојот живот.
Горделивоста го уништила животот на царот Навуходоносор
и тој требало да страда седум години од ментална болест што
го натерала да живее како животно. Тој повеќе не бил моќниот
владетел кој сите го почитувале и му се воодушевувале.

Слика 4-1
На крајот на тие седум години, Навуходоносор рекол:
“Погледнав кон небото и разумот се врати во мене. Тогаш
јас Го прославив и Го возвеличи Него. Тој е Оној Кој е жив
и владее со сите луѓе засекогаш. Бог може да стори сè што
сака на небото и на земјата. Никој не може да Го спречи
Него. Никој нема право да Го прашува Бог што прави Бог”.

Кулминација
Понизниот цар Го прослави и Го возвеличи Бог!

Заклучок
Истовремено кога Бог му го вратил умот на Навуходоносор,
Тој му го вратил и царството. Бидејќи Навуходоносор го
прославил Бог, му била дадена поголема власт од онаа што
ја имал порано.

Предизвик

Картон за поучување
Покажи картон на кој е запишана
пораката за поучување на
спасеното дете.

Подели им на децата картички
што ќе ги обезбедиш од локалната
Мисија за евангелизација на деца
или сам дома изработи ги, на кои
е запишана пораката за поучување
на спасеното дете и графиконот
на напредокот како што е опишан.

Ако го имаш Исус за свој Спасител, ќе Му ја дадеш ли
славата на Бог што Тој ја заслужува оваа недела? Запомни,
горделивоста може да го уништи твоето пријателство со
Бог, па дури и целиот твој живот. Но, ако Го прославиш Бог,
тоа ќе ти донесе благослов, како што нè потсетува и нашиот
стих за учење напамет (цитирајте го заедно библискиот
стих запишан во 1 Петрова 5:5). Кога горделиви мисли
ќе ти надојдат, противстави им се. Помисли на Божјата
големина и добрина кон тебе. Прослави Го за сè што Тој
направил преку тебе. Побарај од Него да ти помогне да Го
прославиш во твојот живот.
Ќе ви поделам по еден лист хартија на секого од вас со
квадратче за секој ден од неделата. На крајот на секој
ден, сети се дали Го прослави Бог за нештата што Тој ти
помогнал да ги направиш. Ако си го направил тоа, можеш
да ставиш насмевнато лице во квадратчето за тој ден.
Донеси го листот хартија следната недела и ние ќе одвоиме
време заедно да го прославиме Бог за сè што ти помогнал
да направиш.
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Покана
Најлошиот вид горделивост е кога мислиме дека сами
можеме да се соочиме со нашиот проблем на гревот и на
свој начин да се помириме со Бог. Треба да поверуваш
во Господ Исус како твој Спасител. Исус умре на крстот
за да ја земе казната за твојот грев, а потоа воскресна. Во
Библијата се вели: “Секој што верува во Него (Исус), да не
погине, но да има живот вечен” (Јован 3:16). Ако целосно
Му веруваш на Бог за сето тоа што Тој Го стори на крстот
како единствен начин на кој Бог може да го прости твојот
грев, ти нема да бидеш казнет. ќе имаш можност да живееш
вечно на небото со Него. Ќе сакаш ли да поверуваш во Него
денеска?

Покани ги децата да го прифатат
Господ Исус, користејќи го овој
или друг метод што ти го сметаш
за успешен. Користи го текстот
“Како да се води дете до Христос”,
даден на почетокот или крајот на
книгата, за дополнителни
инструкции.

Ве молам, наведнете ги главите и затворете ги очите. Ако
никогаш не си поверувал во Господ Исус како во твој
Спасител, а би сакал да го направиш тоа, покажи ми го
тоа со тоа што ќе ја подигнеш раката (Види кој одговорил.).
Сега можете сите да ги отворите очите. Ако си ја подигнал
раката, покажувајќи ми дека сакаш да поверуваш во Исус
како во твој Спасител, би било добро да се видиме по
завршувањето на часот (кажи го времето и местото) за да
ти покажам од Божјото Слово како може да ти се простат
гревовите.

Прашања за повторување:

Игра за повторување
“Група дај или земи”

1. 		 Каква порака им испратил царот Навуходоносор на
неговите поданици?
		 (Вистинскиот и жив Бог е моќен и владее над сè засекогаш.);

Напиши поени со различни
вредности на мали парчиња
хартија и стави ги во ќесе, на кое
има залепено етикета “поени”. Во
друго ќесе на кое ќе залепиш
етикета “дај и земи”, стави осум
парчиња хартија со зборот “дај”
и десет со зборот “земи”. Кога
некое од децата ќе одговори точно
на прашањето, влече од ќесето со
поени. Тој тогаш влече од ќесето
“дај и земи” и на тој начин се
решава дали класот ќе ги задржи
поените (земи) или учителот ќе ги
добие поените (дај).

2. 		 Преку кои работи што Бог ги направил, Тој ја
покажува својата моќ?
		 (Создател на сè, Го воскреснал Христос од мртвите,
излекувал луѓе итн.);
3. 		 Зошто царот мислел дека Даниел може да му го каже
значењето на сонот?
		 (Тој знаел дека Даниел го има во себе духот на боговите
(Бог) и дека е помудар од сите негови мудреци.);
4. 		 Што сонил царот?
		 (Големо, прекрасно дрво, но ангел слегол и го исекол дрвото.);
5. 		 Што се вели во 1 Петрово 5:5?
		 (Користи го илустрираниот стих да ти помогне, ако има
потреба.);
6. 		 Што покажувал сонот дека ќе му се случи на царот?
(Дека тој ќе се разболи од ментална болест, ќе живее надвор
по полињата, ќе јаде трева како животно седум години.);
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7. 		 Која била добрата вест што Даниел му ја објавил на царот?
		 (Неговото царство ќе му биде вратено кога ќе
признае дека Бог е владетел над сè.);
8. 		 Со какви работи се фалат момчињата и девојчињата?
(Со добрите оценки на училиште, со тоа што се
добри во спорт или музика, ако имаат скапа облека
или играчки итн. );
9. 		 Што го предупредил Даниел царот да направи?
		 (Да се одврати од гревот и да го прослави Бог.);
10. Со што се фалел царот Навуходоносор?
		 (Со убавиот град и палатата што тој ги изградил и
со тоа колку голем владетел е тој.);
11.

Што се случило со царот Навуходоносор поради
неговата горделивост?
		 (Тој требало да размислува и да живее како животно
седум години сè додека не признае дека Бог е владетел
над сè.);
12.

Што треба да направиш кога си искушуван да се
пофалиш со себе или со твоите успеси?
		 (Сети се дека Бог ти помогнал. Благодари Му и
прослави Го Него).

Активност која помага при учењето
Избери да бидеш понизен
Фотокопирај ги состојбите дадени подолу, потоа исечи
ги на одделни состојби. Избери дете кое ќе ја чита секоја
од нив. Децата нека решат дали искажувањето покажува
горделивост или понизност. Ако искажувањето покажува
горделивост, децата нека станат од своите места и нека
покажуваат кон себеси. Ако искажувањето покажува
понизност, нека останат седнати и нека покажуваат кон
другите. По секое искажување кое покажува горделивост,
зборувајте како може да се измени тоа во искажување што
ќе покажува понизност.
1 “Благодарам! Напорно вежбав за училишниот
		 натпревар, а Бог ми помогна да го дадам
најдоброто од себе”.
2
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“Дали е ова твојот нов велосипед? Па, многу и не
може да ти помогне. Сепак, ќе возам побрзо од
тебе!”
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3

“Маја, дојди! Ајде да ја поминеме улицата пред
Кате да нè види. Не сакам да ме видат со неа”.

4

“Тања мисли дека знае многу математика. Но, јас
повеќе би сакал да добијам двојка, отколку да
побарам од неа да ми помогне”.

5

“Лошо е што Иван не игра кошарка исто толку
добро како и ние. Треба да вежбаме со него и да
му помогнеме да стане подобар”.

6

“Мил Господе, ти благодарам што ми ветуваш дека
секогаш ќе бидеш со мене. Те молам, води ме на
таков начин за да можам да Те прославам со
научниот проект што го подготвувам”.

45

Даниел, силен во Господа

46

Лекција петта
„Записот на ѕидот"

Библиски текст за учителите
◆ 			 Даниел 5

Централна вистина
◆				Бог нема да дозволи да побегнеш од 				

последиците од гревот.

Примена и предизвик
◆			

За спасени: Твоето однесување пред 		
Бог треба да биде одговорно.

За неспасени: Поверувај во Господ
			 Исус за да добиеш вечен живот.
			 (Јован 3:36)

Картограм 5 (1-6)

Стих за напамет
“... вие згрешивте пред Господа и за 		
гревот свој ќе претрпите казна што ќе
ве стигне”. Броеви 32:23.

Вовед
Дали некогаш си слушнал некого кој се
фали со лоши работи што ги направил?
Царот во нашата денешна библиска 		
лекција направил нешто лошо и си
			 мислел дека ќе може да побегне со тоа
- сè додека Бог не му пратил една
			 застрашувачка порака!
◆			

Развој на настаните
А. 			 Царот Валтазар приредил голема 				
гозба. (5:1)
Б. 		
		
		
		
		

Г. 		 Иако царот им понудил награда на
		 неговите мудреци, тие не знаеле да ја
		 протолкуваат пораката. (5:7-9)
Д. 		 Царицата му рекла на Валтазар да го
		 повика Даниел. (5:10-12)

Е. 		 Даниел го протолкувал напишаното на
		 ѕидот. (5:24-28)

Нагледни помагала

◆			

Додека царот и неговите гости се
забавувале и пиеле од садовите
земени од храмот, се појавила рака 		
што почнала да пишува на ѕидот и
царот се преплашил. (5:5-6)

Ѓ. 		 Даниел бил доведен и тој му кажал на
		 царот за неговиот грев. (5:13-23)

◆			

◆			

В. 		
		
		
		
		

Царот заповедал да се донесат
садовите од храмот во Ерусалим и тој и
неговите гости пиеле вино од нив 			
додека ги обожавале лажните богови.
(5:2-4)
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Ж.
		
		
		

Царот му ја дал на Даниел ветената
награда, но истата ноќ непријателот го
нападнал Вавилон и царот бил убиен.
(5:29-30)

Кулминацаја:
			 Бидејќи Валтазар намерно згрешил
против Бог, тој го изгубил своето 			
царство и својот живот! (5:30)

Заклучок:
		 Дариј Медијанинот го презел
		 Вавилонското Царство, наместо
		 Валтазар. (5:31)
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Поучување на стихот за учење напамет

Броеви 32:23
“... ќе согрешите против Господа,
и знајте дека ќе ве стигне казна за вашиот грев”.

Вовед:
Што е целта кога играме топло - ладно? (Дозволи им на децата
да објаснат). ќе најдеш добро место каде би можел да се скриеш
и на другите ќе им треба долго време за да те најдат. Но, со Бог
не може да се игра топло - ладно. Ние никогаш нема да можеме
да се скриеме себеси, или она тоа го правиме од Него. Ајде да
видиме што Тој кажува за ова.

Претставување:
(Покажи ја твојата Библија, објаснувајќи дека таа е Божји Збор.
Прочитај го стихот од Библијата и објасни како го најде
местото каде што е запишан. Децата нека го прочитаат
стихот со тебе од листот или картонот на кој е илустриран).

Објаснување:
ќе согрешите против Господа - Бог вели да внимаваме
(да видиме и да забележиме) дека сме згрешиле против
Него. Сè што правиме, кажуваме или мислиме, што не Му е
угодно на Бог, Тој го нарекува грев. Кога грешиме, грешиме
против Бог, не само кон другиот човек.
и знајте дека ќе ве стигне казна за вашиот грев - ти не
можеш да го скриеш твојот грев пред Бог и не можеш
да побегнеш од последиците од твојот грев. Бог поради
Неговата љубов дозволува да ги трпиме последиците
од гревот во нашите животи, бидејќи Тој сака ние да
научиме да Му бидеме послушни.

Примена:
За спасените деца: Дури и ако си поверувал во Исус
како во твој Спасител, ти сè уште ќе бидеш искушуван
да згрешиш. Кога ќе избереш да згрешиш, ти, можеби,
нема веднаш да ги видиш последиците од тој грев, но
ќе има последици. Бог нема да дозволи да побегнеш од
последиците од гревот.
За неспасените деца: Ако досега никогаш не си поверувал
во Исус, ти си одвоен од Бог поради твојот грев. Ти мораш
да поверуваш дека Исус умрел за тебе и да Го примиш Него
за свој Спасител од гревот. Ќе ти дадеме денеска можност
да го направиш тоа подоцна.

48

Даниел, силен во Господа

Повторување:
Кој е следниот?
(На шест или осум картички, запишете ги оние кои треба да го
повторат стихот. На пример: сите момчиња, сите девојчиња,
сите кои имаат врвци на чевлите, сите кои сакаат да јадат
сладолет, тие кои сакаат да спортуваат, сите кои сакаат да
зборуваат на телефон, сите кои се присутни на часот денеска,
тие кои сакаат со креда да пишуваат на табла. Стави ги
картичките во ќесе и дозволи им на децата да изберат една.
Сите кои влегуваат во извлечената категорија стануваат и
заедно го кажуваат стихот. Продолжете така што децата ќе
влечат од картичките и ќе го повторуваат стихот).

Лекција
Вовед
Сте слушнале ли некој кој се фали за нешто лошо што
направил? Можеби, и ти си направил нешто лошо и си
мислел дека ќе се извлечеш. Царот во нашата денешна
библиска лекција намерно направил нешто лошо. И тој
мислел дека ќе се извлече од последиците, сè додека Бог
не Му испратил една застрашувачка порака! Таа ноќ во
палатата имало забава ...

Развој на настаните
Слика 5-1
Валтазар (Вал - та - зар)
Татко му на Валтазар, Небонид
бил многупати отсутен од Вавилон.
Тој го назначил Валтазар да владее
заедно со него.

Царот Навуходоносор бил умрен. Валтазар, роднина
на царот Навуходоносор, бил новиот цар на Вавилон.
Валтазар приредувал голема забава во палатата за неговите
благородници и жени. Таму биле собрани илјада луѓе!
Време било непогодно да се приреди забава. Непријателските
војници биле поставени надвор од ѕидиштата на градот, обидувајќи
се да влезат! Царот Валтазар знаел за тоа, но, сигурно, си мислел
дека не постои причина да биде загрижен. Градските ѕидишта
биле високи! Биле превисоки за војниците да се прекачат
преку нив и предебели да се пробијат низ нив. Низ средината
на градот течела река, па можеле да обезбедат вода, а имале
и зачувано доволно храна за 20 години! Царот Валтазар се
чувствувал доволно безбеден за да може да се забавува,
обожавајќи ги лажните богови, но непријателските војници
нападнале.

Можеби е добро децата да ги
послужиш со соленки и овошје
додека зборувата за гозбата
(забавата). Децата учат преку
нивните сетила, а на учениците
кои учат преку допир, посебно
им помагаат вакви активности.
За ѕидовите на градот Вавилон се
велело дека се околу 110 метри
високи и 30 метри широки.
Вавилонците имале годишна
прослава за боговите во истото
време секоја година.

Царот и неговите гости го јаделе најдоброто јадење и
пиеле вино кога тој решил да направи нешто ужасно.
Тој им заповедал на своите слуги: “Донесете ги златните
и сребрените садови, што Навуходоносор ги донесол
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од Божјиот храм во Ерусалим, за да пиеме од нив”.
Тие посебни чаши требало да бидат користени при
обожавањето на единствениот, вистински Бог, но Валтазар
ги користел нив за да ги обожава идолите - статуите што ги
претставувале лажните богови!

Слика 5-2
Чашите биле донесени и сите пиеле од нив, обожавајќи ги
идолите. Се исмевале со единствениот, вистински Бог на
небото, со тоа што пиеле од чашите што биле оставени за
прославување на Бог! Царот Валтазар знаел дека е грешно
да ги користи тие посебни чаши на тој начин. Не му било
грижа што грешел против Бог. Всушност, тој и не помислувал
дека ќе биде казнет поради својот грев.
Картон за поучување
Покажи картон на кој е запишана
пораката за поучување на спасеното
дете: Бог нема да дозволи да побегнеш
од последиците од гревот.

Понекогаш и христијаните си мислат дека можат да згрешат
и дека нема да бидат казнети, но тоа не е вистина. Можеби,
си непослушен, лажеш или лошо се однесуваш кон другите,
иако знаеш дека Бог вели дека тоа е грев. Грешиш намерно.
Ако си поверувал во Исус како во твој Спасител, Бог нема
да дозволи да побегнеш од последиците од гревот. Кога ќе
станеш Божјо дете, Тој ќе ја земе казната за твојот грев на
неверие. Ти повеќе нема да бидеш одвоен од Него. Сега Тој
сака да Му бидеш послушен доброволно. Кога ќе решиш да
Му бидеш непослушен, Бог ќе те поправи како Татко Кој те
љуби и ти го сака најдоброто за тебе. Кога Бог те поправа
или тренира, тоа се нарекува дисциплина. Кога Тој те
дисциплинира, тоа е за твое добро - за да ти помогне да
живееш живот кој Му е угоден и ќе ти даде среќа што трае
длабоко внатре во тебе.
Понекогаш Бог те дисциплинира така што дозволува да дојдат
неволји во твојот живот. Тоа, можеби, ќе биде болест, некакво
паѓање или некоја друга тешка работа. Тие работи секогаш
не се последица на грев, но понекогаш Бог дозволува да
се случат за да нè поправи. Понекогаш Бог веднаш ќе нè
дисциплинира. Другпат, можеби, ќе чека извесно време, но,
порано или подоцна, Тој ќе те дисциплинира. Неразумно е да
мислиш дека ќе можеш да го скриеш твојот грев пред Бог Кој
сè знае. Нашиот библиски стих ни кажува, (цитирајте 32:23).
Немој да мислите дека Бог нема да го казни твојот грев.
Неразумниот цар Валтазар не помислувал дека ќе биде
казнет за својот грев. Не му било грижа што грешел против
Бог. Мислел дека ќе прави како што сака
и дека ништо нема да му се случи.
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Слика 5-3
Одеднаш, додека царот и неговите гости пиеле од чашите
земени од храмот и ги прославувале нивните лажни богови,
една дланка која не била поврзана ниту со рака, ниту со тело,
се појавила на ѕидот!

Слика 5-4
Дланката почнала да се движи, пишувајќи зборови на
малтерот на ѕидот. Царот Валтазар бил толку преплашен
што пребледел во лицето! Во Библијата пишува дека
неговите колена почнале да се удираат едно со друго
и нозете му откажале! Тој никогаш порано не бил толку
преплашен во целиот негов живот!

Вообичаено било достигнувањата
и победите на царот да се запишуваат
на ѕидовите на салата каде се
приредувале забави. Наместо тоа
царот ја видел својата осуда
запишана на ѕидот.

Дланката исчезнала, но напишаното на ѕидот останало за
сите да можат да го видат. “Повикај те ги сите мои мудреци!”
- заповедал преплашениот цар. “Сакам да дојдат сите
маѓепсници, Халдејци и гледачи. Морам да дознаам што
означува напишаното!”

На децата ќе им биде интересно да
видат претставување како колената
се тресат од страв. На некои од
твоите кинестетски ученици ќе
им биде интересно да го одиграат
овој дел од лекцијата.

Кога мудреците пристигнале, царот им понудил награди на сите
кои можат да го прочитаат напишаното и да го протолкуваат
значењето! Тој човек ќе биде облечен во царска облека за
да покаже дека се здобил со голема моќ. Скап златен синџир
ќе му биде ставен околу вратот и ќе биде назначен за трет
достоинственик во царството. Изгледа, секој од мудреците
сигурно ги посакувал тие посебни награди, но никој од нив не можел
да го прочита напишаното, ниту да го протолкува значењето!
Напишаното било порака од Бог. Тие луѓе не можеле да ја
прочитаат пораката, ниту да и' го протолкуваат значењето,
бидејќи не Го познавале единстваниот и жив Бог.

На учениците кои учат преку допир
ќе им помогне да земат в раце златен
синџир или материјал од кој е
изработена облеката.
Татко му на Валтазар со кој тој
заедно владеел, имал највисока
функција во царството, потоа
Валтазар, бил втор, а овој човек
требало да биде веднаш под него.
Штом оваа лекција е фокусирана
на христијанскиот растеж,
пораката за спасението е збиена.
Ти би сакал да го нагласиш
претставувањето на Евангелието
во друг дел од часот.

Ти можеш да Го запознаеш единствениот, вистински Бог. Тој е
Создателот на сè - Оној Кој го создал светот, Оној Кој те создал
тебе. Тој те љуби и сака еден ден да бидеш со Него на небо.
Во Библијата Бог вели: “Со вечна љубов те засакав”
(Јеремија 31:3). Но, Бог е совршен и свет, а ти си згрешил си направил лоши работи што Бог вели да не ги правиш.
Можеш ли да се сетиш на некои работи што ги прават децата
кои се грев? (Дозволи им на децата да одговорат). Поради
твојот грев ти заслужуваш да бидеш казнет засекогаш, одвоен
од Бога во едно место на темнина (Римјаните 6:23).
Но, бидејќи Бог те љуби, Тој Го испрати Својот единствен Син,
Господ Исус на земјата. Исус никогаш не згрешил. Тој живеел
совршен живот, а потоа доброволно умрел на крстот за да ја
земе казната за твојот грев врз Себе. Во Библијата пишува: “Се
оправдавме (се смиривме со Бог) со крвта Негова” (Римјаните
5:9). Крвта што течела од Исусовото тело е единствената отплата
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за гревот што Бог би ја прифатил. Откако Тој умрел и бил
погребан, воскреснал и живее денес на Небота. Ако
избереш да веруваш во Исус како во твој Спасител од
гревот, можеш да добиеш вечен живот - да го добиеш
Неговиот живот во тебе сега и вечен живот со Бога на
Небото. Ти можеш сам да Го запознаеш единствениот,
вистински Бог.
Царевите мудреци не Го познавале единствениот вистински и
жив Бог, па затоа тие не можеле да го протолкуваат значењето
на пораката што Бог ја испратил. Тоа го преплашило царот
Валтазар уште повеќе! Неговите гости биле вчудовидени и
вознемирени.

Слика 5-5

Оваа жена, веројатно, била или
мајка или баба на Валтазар некоја на која ѝ било познато
тоа што Даниел го направил во
минатото.

Штом ја слушнала вревата во салата каде што се одржувала
забавата, царицата дошла да види што се случува. “Немој
да бидеш толку загрижен!” - му рекла таа на царот. - “Има
човек овде во твоето царство кој може да ти помогне. Тој
го има духот на светиот бог во себе. Во времето на твојот
претходник, царот Навуходоносор, било забележано дека
има мудрост и знаење на бог. Тој човек, Даниел, ќе може да
толкува соништа. Повикај те го Даниел да дојде. Тој ќе може
да ти каже што означуваат зборовите на ѕидот”.

Слика 5-6
Начинот на кој царицата го употребува
името “татко” во Даниел 5:7-8 бил учтив
начин на однесување и се однесува на
поранешен цар, затоа што Навуходоносор
не му бил биолошки татко на Валтазар,
туку му бил предок.

Така, Даниел бил донесен пред царот. Валтазар рекол:
“Дали си ти Даниел? Слушнав за тебе дека си многу мудар
и дека можеш да толкуваш соништа. Никој не може да ми
каже што означува напишаното на ѕидот. Ако можеш да го
прочиташ и да ми го објасниш, богато ќе те наградам”.
Но, Даниел не бил заинтересиран за наградите на царот.
“О, царе” - рекол Даниел, - “ти знаеш што се случи со твојот
роднина, царот Навуходоносор. Бог му даде голема сила и
моќ, така што сите други народи имале страв од него. Тој
станал толку горделив што Бог морал да му одржи лекција.
Го изгубил умот и почнал да се однесува како животно.
Живеел надвор со животните и јадел трева по полињата сè
додека тој конечно не признаел дека Севишниот Бог е Оној
Кој владее со човекот”.
“ Валтазаре, ти го знаеш ова”, - продолжил Даниел, - “ти
застана против Небесниот Бог. Ти пиеше од чашите што
беа во Неговиот храм додека ги обожаваше идолите кои
не можат ниту да те слушнат, ниту да те разберат! Сепак,
ти го отфрли живиот Бог Кој го држи самиот твој живот во
Неговите раце! Затоа Бог испратил дланка да ја напише
пораката на ѕидот”.
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Иако Валтазар не верувал во единствениот и жив Бог, тој
ја знаел Неговата моќ. Требало да знае дека не треба да
оди против Него. Даниел го потсетувал за сериозноста на
неговиот грев против Бог.
Како Божјо дете, треба да знаеш дека гревот е сериозна
работа пред Бог. Тој е свет и мора да го казни гревот. Треба
да бидеш сигурен дека Бог нема да дозволи да побегнеш од
последиците од гревот. Немој да се залажуваш, мислејќи дека
на Бог не му е грижа, ако малку грешиш, штом ти ветил вечен
живот на Небото, можеш да живееш како што ќе посакаш. Тоа
се лаги во кои твојот непријател Сатаната сака да веруваш.

Картон за поучување
Покажи картон со пораката за
поучување на спасеното дете.

Ако Го познаваш Господ Исус како твој Спасител, запомни, Бог
нема да дозволи да побегнеш од последиците од гревот. Во
нашиот стих за учење напамет се вели (цитирајте го стихот
запишан во Броеви 32:23). Бог нема да ти го одземе спасението
кога ќе згрешиш, штом Господ Исус Христос го плати тоа на
крстот со Неговата сопствена крв. Но, Бог ќе те држи одговорен
за начинот на кој си избрал да живееш како христијанин. Тој ќе
те дисциплинира овде на земјата и, можеби, нема да те награди
еден ден кога ќе отидеш на небото.
Што можеш да направиш за да ја избегнеш Божјата дисциплина
во твојот живот? Како прво, држи се настрана од работите
за кои знаеш дека се грев. Читајќи ја Библијата ќе ти помогне
да знаеш што Бог сака ти да правиш и што Тој очекува ти да
одбегнуваш. Второ, ако грешиш, во 1 Јованово 1:9, се вели дека
треба да го признаеш пред Бог (да се согласиш со Бог) за твојот
грев. Тој ветува дека ќе го прости твојот грев кога искрено од
сè срце Му признаеш дека си направил лошо. Потоа побарај
од Него да ти помогне да го направиш тоа што е исправно.
Кога ќе се дисциплинираш себеси, признавајќи Му на Бог и
свртувајќи се од гревот, ти ќе станеш силен во Господа. Бог нема
да има потреба Самиот да те дисциплинира. Запомни, гревот е
сериозна работа пред Бог!
Даниел го потсетил царот Валтазар за сериозноста на
неговиот грев пред Бог. Царот не верувал во единствениот,
вистински Бог, но тој требало тоа подобро да го знае,
отколку да оди против Него, намерно, правејќи работи што
знаел дека се грешни.
Тогаш Даниел бил подготвен да му го протолкува на царот
значењето на зборовите запишани на ѕидот. Овие се зборовите:
мани, мани, текел, фарес. Мани означува “избројано”, текел “измерено”, фарес - “разделено”. Даниел му кажал на царот: “Го
изброја Бог царството твое и му стави крај. Измерен си на кантар
и најден си лесен - не тежеше онолку колку што Бог очекуваше
од тебе. Сега твоето царство ќе биде разделено и ќе им биде
дадено на Медијаните и Персијанците”.

Мани (Ма-ни)
Текел (Те - кел)
Фарес (Фа - рес)
На твоите ученици, кои подобро
учат преку слушање, ќе им помогне,
ако ги изговараат овие чудни
зборови со тебе.
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Дали тоа изгледаше како да е добра порака за царот
Валтазар? Не! Тој ќе го изгуби своето царство. Иако тоа
била ужасна порака за царот, тој му ги дал на Даниел
ветените награди. Го облекле во пурпур и му ставиле
златна нишка околу вратот, а бил прогласен и за трет
великодостојник во царството.
Но, ноќта, непријателската војска влегла во Вавилон, каде
што царот Валтазар се чувствувал безбеден. Историските
книги ни кажуваат дека непријателските војници ископале
друг канал за да ја пренасочат реката што течела низ градот.
Така, имале можност да поминат точно под ѕидиштата на
градот каде што течела реката. Тие го освоиле градот и го
убиле царот Валтазар.

Кулминација
Поради тоа што Валтазар намерно згрешил против Бог, тој
го изгубил своето царство и својот живот!

Заклучок
Дариј (Да - риј)

Новиот цар Дариј Медијанинот го зазел Вавилон, кој бил
еден од непријателите на царот Валтазар. Бог бил верен кон
Даниел и тој продолжил да служи под власта на новиот цар.
Како што и Валтазар открил, да се греши е сериозна работа
против Бог, мислејќи дека Тој ќе го занемари тоа.

Предизвик

Картон за поучување
Покажи картон со пораката за
поучување на спасеното дете.

Подели им на децата картички
што ќе ги набавиш од локалниот
претставник на МЕД, во кои се

Дали си грешел против Бог, мислејќи дека Тој ќе го занемари
тоа? Ако Го познаваш Господ Исус за свој Спасител, запомни,
Бог нема да дозволи да побегнеш од последиците од гревот.
Оваа недела остани силен за Господа. Држи се настрана од
работите за кои знаеш дека се грев. Читај го Божјото Слово
и побарај од Него да ти помогне да сфатиш што сака Тој да
правиш, или да не правиш. Ако згрешиш исповедај Му го
веднаш на Бог. Можеби, ќе ти биде потребно да побараш
прошка од секого кого си повредил. Благодари Му на Бог за
Неговото простување и побарај од Него да ти помогне да го
правиш тоа што е исправно. Сетете се на нашиот денешен
стих за учење напамет. (Цитирајте го заедно стихот
запишан во Броеви 32:23).
Можеби, си мислиш за некој грев во твојот живот кој ќе успееш
да го скриеш од Бог. ќе застанеш ли да Му го признаеш сега?
Запомни, Бог нема да дозволи да побегнеш од последиците од
гревот. (Одвој време за тивка молитва.)
Ќе ви поделам листови хартија што ќе ги земете со вас дома.
Секогаш кога ќе Му дозволите на Бог да ви помогне да го
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победите гревот, залепете ѕвездичка врз листот. Кога ќе згрешите
и ќе му го признаете гревот на Бог, извадете ја ѕвездичката од
листот, бидејќи Бог ти простил.

дадени пораката за спасеното
дете и илустрација како што е
опишана.

Покана
Ако досега не си поверувал во Господ Исус како во твој Спасител,
твојот грев сè уште ќе те одвојува од Бог. Тој го испрати Својот
Син, Господ Исус, на земјата да умре на крстот. Исус ја зеде
казната што вие ја заслужувате, а потоа воскресна. Во Божјото
Слово пишува: “Кој верува во Синот, има живот вечен”
(Јован 3:36). Единствен начин да добиеш вечен живот со Бог
е ако го признаеш својот грев и целосно веруваш дека Исус
умрел на крстот за тебе.

Покани ги децата да го прифатат
Господ Исус, користејќи го
овој или друг метод што ти го
сметаш за успешен. Повикај се на
објаснувањето “Како да се води
дете до Христос”, што се наоѓа
во предниот дел од корицата,
за дополнителни упатства.

Ве молам, наведнете ги главите и затворете ги очите. Ако
никогаш не си поверувал во Исус за да Го примиш Неговиот
вечен живот, ќе можеш да го сториш тоа денеска. Ако сакаш
да поверуваш во Исус, ќе ми го покажеш ли тоа, станувајќи
тивко од своето место токму сега? (Види дали некој одговорил
на поканата). Ако си станал од место, сакајќи да ми покажеш
дека сакаш да поверуваш во Исус, можеме да се сретнеме
по завршувањето на часот (предложи време и место) за да ти
покажам од Божјото Слово како можеш да добиеш вечен живот.

Прашања за повторување:

Игра за повторување
'Напиши'

1. 		 Зошто било тоа непогодно време царот Валтазар да
приредува забава?
		 (Непријателска војска го напаѓала градот.);

Напиши ги секоја од буквите од
зборот “дисциплина” на парчиња
хартија на кои е залепен фланел
на задната страна на листот и
запиши го зборот “извини”
на две дополнителни парчиња
лист хартија. Свиткај ги
листовите и стави ги во плик.
Играта може да се игра по екипи
или целиот клас да се поттикне
да ги постигне поените. Кога
некое од децата точно ќе одговори
на прашањето, влече ливче
хартија. Ако извлече буква ја
става на фланелографската табла
и заработува 1000 поени. Ако
го извлечи зборот “извини” не
заработува поени, но повторно
ливчето го лепи на таблата. Ако
детето мисли дека го знае зборот,
може со шепотење да му го каже
на учителот. Првиот кој ќе го
открие зборот добива дополнителни
2000 поени. Играта продолжува
сѐ додека не се одговори на сите
прашања или сите букви да се
извлечат.

2. 		 Зошто царот се чувствувал безбеден во градот
Вавилон?
		 (Дебели, високи ѕидови, многу храна и вода.);
3. 		 Што згрешил царот со чашите од Божјиот храм?
		 (Тој и неговите гости ги користеле за обожавање
идоли.);
4. 		 Што мислиш, зошто гревот не може да се скрие од
Бог?
		 (Бог знае сè);
5. 		 Што се случило додека царот и неговите гости пиеле
од чашите од Божјиот храм?
		 (Се појавила дланка и напишала порака на ѕидот.);
6. 		 Кои се некои од начините на кои Бог може да те
дисциплинира, ако си Негово дете и избереш да
згрешиш?
		 (Тој, можеби, ќе дозволи неволји да се случат во
твојот живот или ќе допушти да се чувствуваш
виновен или несреќен.);
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7. 		 Што понудил царот за оној што ќе го каже значењето
на напишаното на ѕидот?
		 (Царска облека, златен синџир околу вратот, да биде
поставен за трет великодостојник во царството.);
8. 		 Зошто царевите мудреци не можеле да го протолкуваат
запишаното на ѕидот?
		 (Тие не Го познавале вистинскиот Бог, а Тој бил Оној
Кој го испратил напишаното на ѕидот.);
9. 		 Како може да ти се прости гревот и еден ден да
добиеш вечен живот со Бог на небото?
		 (Со тоа што ќе решиш да веруваш дека Исус умре за
твојот грев и ќе Го прифатиш за свој Спасител.);
10.

Како Даниел го потсетил царот Валтазар дека живиот
Бог ја има конролата над сè?
		 (Со тоа што му кажал како царот Навуходоносор го
изгубил умот и требало да живее како животно.);
11.

Што можеш да направиш да ја избегнеш Божјата
дисциплина во твојот живот?
		 (Држи се настрана од работите што знаеш дека се
грев, читај ја Библијата за да дознаеш што Бог сака да
направиш, да го исповедаш гревот кога ќе згрешиш.);
12.

Што му кажал Даниел на царот Валтазар, што означува
напишаното на ѕидот?
		 (Тој не постапувал така како што Бог сака од Него,
па затоа Неговото царство ќе им биде дадено на
Неговите непријатели).

Активност која помага при учењето
Последици

Фотокопирај ги состојбите дадени подолу, исечи ги на парчиња и
стави ги во плик. Подготви по еден плик за секоја група од четири
деца во твојот клас. На секоја од групите подели им по еден плик.
На даден знак екипите почнуваат да се натпреваруваат за да видат
кој може да биде прв во спојувањето на гревот со соодветните
последици од тој грев. По завршувањето на натпреварувањето,
потсети ги децата дека гревот носи последици и дека Господ
дисциплинира. Прочитајте во 1 Јованова 1:9 и децата нека ги
преиспитаат своите срца. Завршете со време одвоено за тивко
исповедање пред Бог.
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Грев
Препишување писмена
работа...

Последици
... Те фаќаат и добиваш
единица.

Крадење од продавница... ... Викаат полиција и им
кажуваат на твоите родители.
Непослушност кон
... Ти си казнет.
родителите...
Да бидеш лош кон
другите...

... Нема да имаш пријатели.

Да не сакаш да споделиш
со другите...

... Другите нема да споделуваат
со тебе.

Да лажеш...

... ќе кажуваш уште повеќе
лаги за да ја покриеш првата,
ставајќи се во поголема
неволја.
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Лекција шеста

„Даниел во лавовската јама"
Библиски текст за учителите

В. 		 Изнервирани, тие сковале завера да ја
искористат верноста на Даниел против
него. (6:5-6)

◆ 			 Даниел 6

Централна вистина

Г. 		 Заговорниците искористиле ласкави
зборови за да го надитрат царот да
потпише заповед со која се заповеда
сите да му се молат само на царот. (6:7-9).

◆			Бог ќе ти помогне да бидеш цврст и

верен на Него.

Примена и предизвик

Д. 		 Даниел продолжил секојдневно да
се моли на Бог и покрај издадената
заповед. (6:10)

◆		 За неспасени: Повикај кон Господ
		 Исус за да те спаси. (Римјаните 10:13).
◆		

Ѓ. 		 Непријателите го обвиниле Даниел
пред царот Дариј. (6:11-13)

За спасени: Реши а останеш цврст и
верен на Бог. (1 Коринќаните 15:58).

Е. 		 Нажалениот цар безуспешно се обидувал
да го оправда Даниел. (6:14-15)

Нагледни помагала
◆		

Картограм 6 (1-6)

Стих за напамет
“...бидете цврсти, непоколебливи,
		 секогаш пребогати во Господовото дело,
знаејќи дека вашиот труд во Господ не е
залуден”. 1Коринќаните 15:58
◆

Вовед
◆		

Ж.
			
			
			

Дариј, не по негова волја, заповедал
Даниел да биде фрлен кај лавовите,
охрабрувајќи го Даниел да верува во
Неговиот Бог. (6:16-17)

З.		 Штом Даниел бил фрлен кај лавовите,
			 натажениот цар Дарил не можел да
заспие. (6:18-19)

Кулминација

Дали некогаш си бил искушуван да
престанеш да го правиш тоа што е
добро? Еден ден Даниел се соочил со
неговата голема проверка. Дали тој ќе
остане цврст и верен на Бог?

			 Бог ја наградил верноста на Даниел,
заштитувајќи го од лавовите! (6:20-22)

Заклучок

Развој на настаните

А. 		 Даниел бил изваден од јамата, сосема
неповреден. (6:23)

А. 		 Царот Дариј му дал висока функција
поради прекрасниот дух кој бил во
него. (6:1-3)

Б. 		 Неговите обвинители биле осудени на
		 смрт. (6:24)

Б. 		 Другите управители го шпионирале 		
Даниел, обидувајќи се за нешто да го
обвинат, но наместо тоа откриле дека
тој е верен во работата и во служењето
кон Бога. (6:4)
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В. 		 Царот заповедал сите да Му се молат на
		 Бог. (6:25-27)
Г. 		 Верноста на Даниел била наградена,
тој останал на својата функција во
царството, давајќи го најдоброто од
себеси. (6:28)
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Поучување на стихот за учење напамет

1 Коринќаните 15:58
“...бидете цврсти, непоколебливи, секогаш пребогати
во Господовото дело,
знаејќи дека вашиот труд во Господ не е залуден”.

Вовед:
Што сакаш да работиш кога ќе пораснеш? (Неколку деца
нека одговорат). Труд е друг збор за работа. Без оглед
на тоа што работиш за да се издржуваш, постои друг вид
работа што Бог ја има за тебе. Нашиот библиски стих ни
кажува за работење за Бог.

Претставување:
(Покажи ја твојата Библија, објаснувајќи дека таа е Божји Збор.
Прочитај го стихот од твојата Библија и објасни како го најде
местото каде е запишан. Децата нека го прочитаат стихот
со тебе од листот или картонот на кој е илустриран).

Објаснување:
“Бидете цврсти, непоколебливи” - остани цврст во тоа што
го веруваш и што знаеш дека треба да го направиш. Не
дозволувај никој и ништо да ти го измени мислењето.
“секогаш пребогати во Господовото дело” - биди верен и
продолжи да го правиш тоа што Бог го бара од тебе.
“знаејќи дека вашиот труд во Господ не е залуден” - Сè што
правиш за Бог е важно. Не постои нешто што го правиме за
Него што нема важност.

Примена:
За спасените деца: Не е секогаш лесно да останеш цврст
во тоа што го веруваш, но, ако си спасен, Бог ќе ти ја даде
силата да останеш цврст и верен за Него, дури и кога
другите околу тебе не се. Тој ја гледа и ќе ја искористи
работата што ја вршиш за Него.
За неспасените деца: Ти не можеш да останеш цврст и
верен на Бог, сè додека не Го повикаш Неговиот Син, Исус
да те спаси од твојот грев. Дали си го направил тоа? Ако
не си го направил, можеш да Го повикаш Господ Исус да те
спаси денеска. Слушајте внимателно на часот, подоцна ќе
ви кажеме за тоа повеќе.

Повторување:
Стани - седни
(Децата нека станат од своите места, постави стол пред
нив. Почнувајќи со библиската референца (местото каде
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што се наоѓа стихот во Библијата), кажи дел од стихот,
потоа застани со кажувањето и седни на столот. Потоа
децата продолжуваат да го кажуваат стихот сè додека ти не
станеш, тогаш тие го прекинуваат кажувањето и седнуваат.
Кога ти ќе прекинеш и ќе седнеш, тие повторно стануваат
и продолжуваат со библискиот стих. Продолжете да го
повторувате стихот, секогаш кажувајќи ја библиската
референца на почетокот и крајот).

Лекција
Вовед
Дали си искушуван да продолжиш да го правиш тоа што е
исправно - да им бидеш послушен на родителите, да бидеш
чесен или да бидеш љубезен кон некој кој е поинаков од
тебе? Бог сака да Му бидеш верен, секогаш да го правиш
тоа што е исправно - дури и кога правењето добро може да
те доведе во непријатна состојба.
Во текот на целиот живот Даниел бил силен во Господа.
Верно Му служел на Бог и го правел она што е исправно
дури и кога минувал низ тешки периоди. Еден ден Даниел
се соочил со најголем тест. Дали тој ќе остане цврст во
своето верување и верен кон Бог?

Развој на настаните
Кралот Валтазар бил убиен и неговото кралство било
преземено од страна на Мидијанците и Персијанците. Сега
Дариј бил новиот крал.

Дариј (Да - риј)

Слика 6-1
Поради големината на новата империја, тој избрал 120
луѓе наречени сатрапи (управители) да бидат негови
советници.

Сатрапи (са - тра - пи)
Даниел, веројатно, бил на возраст
од 80 години. Тој бил одведен во
ропство кога бил на возраст од
околу 20 години.

Потоа царот избрал тројца мажи да бидат водачи на тие
120 сатрапи.
Даниел бил избран како еден од водачите! Шеесет години
поминале откако Даниел и неговите другари биле доведени
како робови во Вавилон. Даниел сега бил стар човек, кој му
останал верен на Бог во сите тие години.
Царот Дариј ја забележал верноста на Даниел и тоа што
бил поинаков од другите. Бидејќи Даниел бил мудар и
многу доверлив човек, Дариј сакал да го постави Даниел
над другите водачи и сатрапи! Кога водачите и сатрапите
слушнале за тоа, се налутиле.

Децата на предучилишна
возраст нека се намуртат.
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Можеби ќе сакаш да ги напишеш
овие зборови во облик на дијалог
на мали ливчиња хартија и децата
нека ги прочитаат зборовите на
управителите. На учениците на
кои им помага кинестетскиот
начин на учење ќе им биде
интересно да играат во улоги на
лица од расказот.
Објасни дека Даниел не бил
совршен, но тој се обидувал да биде
чесен и исправен во сѐ што правел.
Другите управители сфатиле дека
единствениот начин да го обвинат
Даниел и да го доведат Даниел до
таквасостојба да треба да реши дали
ќе му биде послушен на Бог или на
човекот.
Покажи на својата глава кога ќе
зборуваш дека управителите
“размислувале”.
Бидејќи лекцијата е фокусирана на
христијанскиот растеж, пораката на
спасението е позбиена. Можеби ќе
сакаш да го засилиш претставувањето
на Евангелието во друг дел од часот,
кога ќе решиш да го направиш тоа.

“Што мислеше царот со тоа да го постави Даниел над
нас?”, - сигурно си рекле еден на друг. - “Тој е Евреин,
еден од заробениците. Какво право има тој да биде на
повисока функција од нас?” Во Библијата се вели дека тие
се обидувале да го обвинат за нешто и планирале како
да се ослободат од него. Но, иако внимателно го следеле
Даниел, не можеле да му најдат никаква грешка. Тој не бил
совршен, но бил чесен и секогаш се обидувал да го прави
тоа што е исправно.
Бидејќи не можеле да го фатат Даниел да врши неправда
или поради нечесност, луѓето почнале да размислуваат
за тоа како Даниел му служи на својот Бог, за да видат
дали ќе можат да го искористат тоа против него. Сковале
заговор, смислувајќи план како да се ослободат од Даниел
и имале желба да му го кажат планот на царот. Омразата и
љубомората што тие водачи ги чувствувале кон Даниел
биле грев.
Дали некогаш си згрешил со тоа што си мразел или си бил
љубоморен? Грев е сè што мислиш, кажуваш или правиш што
ги крши Божјите закони. Во Библијата пишува: “Но Писмото
сите ги затвори под грев” (Галатјаните 3:22). Бог вели дека
секој човек, вклучувајќи те и тебе, е роден како грешник. Кога
си љубоморен на некого кој има нешто што ти го немаш или
кога мразиш некого и го нарекуваш со погрдни зборови, ти
грешиш. Бог те љуби, иако си грешник. Тој те создал и знае сè
за тебе. Тој знае дека си роден, знаејќи да правиш грев. Бог
е совршен, Тој не може да дозволи грев во Негова близина.
Бидејќи Бог не сака да бидеш одвоен од Него засекогаш, Тој
направил пат за твојот грев да биде простен. Исус, Божјиот
совршен Син, слегол од небото и дошол на земјата за да ја
земе казната за твојот грев. Тој бил закован на крст каде што
крвавел и умрел за тебе. Тој знаел дека тоа е единствениот
начин за да ти биде простено. Во Библијата пишува: “Станавте
блиски преку крвта Христова” (Ефешаните 2:13). Исусовата
крв е единствената отплата за твојот грев што те прави прифатлив
за Бог. Исус бил погребан во гроб и по три дена воскреснал од
мртвите! Поради тоа што Исус го направил на крстот, можеш
да Го повикаш да те спаси и да те ослободи од гревовите на
омраза или љубомора.
Омразата и љубомората што водачите ја имале кон Даниел
биле грев. Тие смислиле план да се ослободат од него и
имале желба да го кажат тој план пред царот. Но требало
да внимаваат што ќе кажат за царот да не ја открие
вистинската причина за тој план.
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Слика 6-2
“Царе Дариј, жив да си довека”, - рекле водачите штом
дошле кај царот. - “Сите управители се согласија меѓу себе
да се издаде нов закон. Во текот на триесет дена никој не
смее да се моли на кој и да било бог или човек - освен на
тебе, царе. А ако некој тоа го направи, него да го фрлат
во лавовска јама! Напиши го овој закон и потпиши го во
согласност со законот медијански и персијански, и тој да
не биде нарушен”.
На горделивиот цар сигурно му се допаднал предлогот!
Да биде почитуван како бог! Без да размисли подлабоко,
Дариј го напишал законот и го потпишал.
Даниел бргу разбрал за законот, за кој знаел дека не може
да се измени. Но, што требало да направи? Тој редовно Му
се молел на Бог - трипати на ден! Требаше ли да ги затвори
вратите и прозорците и скришно да се моли? Или требаше
да му биде непослушен на законот за да Му остане верен
на Бог?

Прашај ги децата што би направиле
тие, ако биле на местото на Даниел.
Учениците кои што учат преку
слушање им е потребно вербално
да ги искажат своите мисли.

Даниел знаел што треба да направи. Во Библијата се вели
дека тој отишол во својот дом, ги отворил прозорците кон
Ерусалим и трипати во текот на денот на колена се молел,
благодарејќи Му на Бог, како што го правел тоа и порано.

Подигни три прсти на раката.
Малите деца можат да ги
бројат со тебе.

Слика 6-3

Немало ништо магично во тоа
што додека се молел бил свртен
кон Ерусалим. Даниел, веројатно,
го правел тоа, бидејќи тоа било
суштината на неговите надежи и
молитви, штом Бог ветил дека ќе го
обнови еден ден.

Даниел останал силен во Господа. Тој решил да продолжи
со својата секојдневна молитва, и покрај донесениот закон.
Иако тоа значело за него смрт, тој останал верен на Бог.
Ако Го познаваш Господ Исус за свој Спасител, Бог ќе ти
помогне да останеш цврст и верен за него, дури и кога
никој друг не е. Да се биде цврст и верен значи да решиш
во своето срце и ум да Му угодуваш на Бог и редовно да го
правиш тоа. Можеби другите во мензата не се молат пред
јадење. Бог може да ти помогне да останеш цврст и верен
за Него. Реши редовно да се молиш, секогаш пред јадење.
Во одделението другите можеби нема да и' веруваат на
Библијата, но Бог ќе ти помогне да им го кажеш тоа што
го веруваш. Тој ќе ти помогне да решиш да го зборуваш и
да го извршуваш тоа. Дома кај тебе, можеби другите не се
будат в недела наутро за да одат в црква. Како може Бог да
ти помогне да го направиш тоа? Остани цврст и верен на
Него. Реши да се будиш навреме и да одиш в црква, а потоа
прави го тоа секоја недела.

На децата на предучилишна
возраст ќе им биде интересно да
бидат вкучени во некоја активност
овде. Клекнати на колена нека се
преправаат како да се молат.
Картон за поучување
Покажи картон со порака за
поучување на спасеното дете: Бог
ќе ти помогне да останеш цврст
и верен на Него.

Обиди се да ја направиш оваа
примена многу практична,
разговарајќи за состојбите во кои
спасеното дете треба да остане
цврсто и верно на Бог.

Понекогаш кога стоиш цврсто и верно за Бог, другите,
можеби, нема да те разберат, или, дури ќе ти се противстават.
Запомни што кажува нашиот библиски стих за учење напамет?
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(Цитирајте го заедно стихот запишан во 1 Коринќаните
15:58). Не дозволувај притисокот од другите да те спречи да го
правиш тоа што е исправно. Бог ќе ти помогне да Му останеш
верен на Него.
Даниел решил да му остане верен на Бог, иако за него тоа
значело смрт. Тој избрал да продолжи со неговата секојдневна
молитва и покрај донесениот закон.
Токму како што се надевале, водачите и сатрапите го фатиле
Даниел како го прекршува законот, молејќи му се на својот
Бог! Тие побрзале кај царот Дариј!

Слика 6-2
“Нели ти потпиша повелба дека секој човек, царе”, - тие со
нетрпение го прашале, -”дека секој човек, кој во текот на
триесет дена ќе му се моли на кој и да било бог или човек,
освен на тебе, царе, да биде фрлен во лавовска јама?”
“Вистина е”, - одговорил царот. - “Така е потпишано и не
може да се измени овој закон”.
Тие луѓе сигурно си го криеле задоволството што го
чувствувале додека продолжиле да зборуваат: “Даниел, кој
е од заробените синови од Јудеја, не обраќа внимание ни
на тебе, царе, ни на повелбата која си ја потпишал, туку по
трипати на ден се моли со свои молитви!”
Тие зборови го натажиле царот Дариј: “Зошто толку
непромислено постапив?” - веројатно, се прашувал царот. “Зошто го потпишав законот? Ниту јас сега не можам да го
изменам. што можам да направам за да го спасам Даниел?”
Направи чекори назад - напред,
мрдајќи со главата како да си
збунет.

Цел ден царот се обидувал да смисли план да го спаси
Даниел, но кога се стемнило било предоцна. Законот
требало да стапи во сила до зајдисонце. Не постоел начин
како да го спаси својот пријател.
Водачите се собрале околу царот и му рекле: “Царе, знај
дека според законот на Медјаните и Персијците ниедно
решение или заповед, потврдено од царот, не може да се
измени”. Тие знаеле дека законот не може да се измени.
Царот Дариј многу се натажил кога заповедал Даниел да
биде фрлен во лавовската јама.

Слика 6-4
На децата на предучилишна
возраст ќе им биде интересно да
го имитираат звукот на ‘ржењето
на лавовите.

Јамата каде биле сместени лавовите била темна и влажна.
Даниел сигурно го слушнал длабокото ‘ржење на лавовите
кои се движеле околу ѕидовите на јамата. Можел ли Даниел
да ги види нивните пробивни очи или острите заби додека
го гледале?
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Додека Даниел внимателно ги гледал лавовите, царот му се
обратил со зборови што сигурно го охрабриле: “Твојот Бог,
Кому постојано и верно Му служиш, Тој ќе те избави”!
Дали Даниел ќе биде избавен од својот Бог? Пред неколку
години, Бог ги ослободил Даниел и неговите тројца
другари од огнената печка. Можеби Даниел се сетил на тој
миг, ставајќи ја и овојпат својата вера во Бог.

Лавовската јама многу личи на
подземна пештера. Голем камен
бил поставен на отворот и со
синџири каменот бил прицврстен
на поставеното место. Меки
глинени плочи биле прикачени
на синџирите и царот својот
прстен го втиснал во глината,
запечатувајќи го отворот. Печатот
не можел да се отстрани сѐ до
одредено време.

Голем камен бил поставен на отворот на јамата, и каменот
бил зацврстен со царскиот прстен. Сега веќе не постоел
начин да биде избавен!
Натажениот цар се вратил дома. Не сакал да јаде. Музичарите
кои честопати го забавувале биле избркани. Преку ноќта царот
Дариј, веројатно, се прашувал дали Даниел е сè уште жив? Дали
неговиот Бог навистина ќе го заштити? Кога Даниел се соочил
со крвожедните лавови, царот Дариј не можел да заспие. Знаел
дека не може да му помогне на Даниел. Само Бог можел да му
помогне на Даниел да остане цврст и верен во тој момент!
Ако Го познаваш Господ Исус како свој Спасител, Бог ќе ти
помогне да останеш цврст и верен на Него. Ако останеш цврст
и верен да се молиш секогаш пред јадење, некои, можеби, ќе
ти се потсмеваат, но други, можеби, ќе го забележат тоа и ќе
почнат да размислуваат за Божјата добрина кон нив. Кога си
цврст и верен да ја споделиш со одделението твојата вера во
Бог, можеби, некои нема да се согласуваат со тебе, но други пак
ќе си го изменат мислењето за Бог. Ако останеш цврст и верен
да одиш в црква секоја недела, некои од твоето семејство,
можеби, ќе си помислат дека си глупав што одиш, но еден ден
некој, можеби, ќе реши да дојде со тебе и ќе почне да учи за
Бог. Дури и ако никој не е љубезен кон тебе, Бог ќе ти помогне
да Му останеш цврст и верен на Него. Еден ден Тој ќе те награди!
Во Библијата се вели: “Биди верен до самата смрт и ќе ти го
дадам венецот на животот” (Откровение 2:10).

Картон за поучување
Покажи картон на кој е запишана
пораката за поучување на спасеното
дете. Помогни им на спасените
деца да разберат дека, иако се
чувствуваат ненаградени за својата
верност, еден ден тие ќе ја добијат
својата награда на небото.

Кога ќе бидеш искушуван да се откажеш, сети се на нашиот
стих за учење напамет. (Цитирајте го заедно стихот
запишан во 1 Коринтјаните 15:58). Кажете го стихот гласно
или тивко во себе. Молете се и барајте од Бог да ви даде
сила и храброст. Бог може да ти помогне да останеш цврст
и верен на Него! Само Бог можел да му помогне на Даниел
да остане цврст и верен кога се соочил со крвожедните
лавови. Дариј не можел да заспие, знаејќи дека не може
да направи ништо за да му помогне на Даниел.

Слика 6-5
Утредента в зори, царот се упатил кон лавовската јама. Веројатно,
погледнал загрижен наоколу, слушајќи ги лавовите кои ‘ржеле,
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Привлечи го вниманието на децата,
зборувајќи со глас што упатува на
неизвесност. Направи пауза пред да
го кажеш одговорот на Даниел.

прашувајќи се дали Даниел е сè уште жив. Тој викнал со вознемирен
глас: “Данииле, слуго на живиот Бог, дали твојот Бог на кого постојано
му служиш, можеше да те избави од лавовите?”Царот Дариј
почекал да слушне одговор. Тогаш се слушнал глас од јамата!“О,
царе, жив да си довека! Мојот Бог го испрати својот ангел и им ја
затвори устата на лавовите, така што тие не ме повредија ... Бог знае
дека јас не сум сторил ништо против Него, или против тебе. Затоа Тој
ме избави од лавовите”, одговорил Даниел.

Кулминација
Бог ја наградил верноста на Даниел, заштитувајќи го од
лавовите!

Заклучок
Царот почувствувал големо олеснување! Радосен тој
заповедал Даниел да биде изваден од лавовската јама! Ни
гребаница не можела да се види на телото на Даниел!
Тој останал верен, целосно ставајќи ја својата вера во Бог и
Бог го избавил.

Слика 6-6
Потоа царот заповедал тие кои го обвиниле Даниел да бидат
осудени на смрт поради скованиот заговор против него.
Царот Дариј рекол: “Издавам повелба (закон) во секоја
област на царството мое да треперат и да се плашат пред
Данииловиот Бог. Тој е жив Бог. Неговото владение е
бескрајно. Тој прави чудеса. Тој го избави Даниел од силата
на лавовите”.
Поради верноста на Даниел, царот Дариј го наградил и го
поставил за управител во царството. Даниел продолжил да
биде силен во Господа. Тој го давал најдоброто од себе си и
останал и верен на Бог.

Предизвик

Картон за поучување
Покажи картон на кој е запишана
пораката за поучување на спасеното
дете.

Можеби не секогаш ќе ти биде лесно да му останеш верен
на Бог, особено кога другите околу тебе не се. (Повторете
ги претходно дадените примери). Ако си Божјо дете дали ќе
решиш да останеш цврст и верен на Бог? Оваа недела кога си
искушуван да бидеш неверен на Бог, потсети се на библискиот
стих запишан во 1 Коринтјаните 15:58. (Цитирајте го заедно
стихот). Кажете го стихот гласно, или тивко во себе, а потоа
побарајте Бог да ви даде сила и храброст да останете цврсти
и верни на Него. Можеби, ќе се присетиш на некоја состојба
кога е тешко да Му останеш верен на Бог. Како што се молиме
заедно, зборувај со Бог за таа состојба, барајќи од Него да ти
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помогне, на посебен начин оваа недела да останеш цврст за
Господа. (Моли се за децата).

Подели картички обезбедени преку
локалниот преставник на МЕД или
направи сам на кои ќе ја запишеш
пораката за поучување на спасеното
дете.

На овој лист хартија што ќе ви го поделам, запишете
состојба во која ви е тешко да останете верни на Бог. Оваа
недела молете се Бог да ви помогне да Му останете верни
кога ќе се најдете во таква состојба.

Покана
За да му бидеш верен на Бог, ти треба претходно да го повикаш
Господ Исус да стане твој Спасител. Ти мораш да се согласиш со
тоа што го вели Бог дека си грешник кој заслужува казна. Тогаш
треба да поверуваш во Господ Исус како единствен Кој може да
ти прости. Исус умре за тебе и воскресна за ти да можеш да се
спасиш од казната за гревот. Во Библијата се вели: “Секој, кој ќе
го повика името Господово, ќе се спаси” (Римјаните 10:13).

Покани ги децата да Го прифатат
Господ Исус, користејќи го овој
или друг метод што ти сметаш
дека е успешен. Користи го
упатството “Како да се води дете
до Христос”, дадено во задниот
дел на книгата, за дополнителни
инструкции.

Да го повикаш Господа значи да Му кажеш дека веруваш
оти Исус умре на крстот, земајќи ја твојата казна врз Себе.
Кога ќе Го повикаш, Тој ветува дека ќе те спаси од тоа да
бидеш вечно одвоен од Него. Ти можеш да знаеш дека еден
ден ќе живееш вечно со Него на небото. Дали ќе Го повикаш
Господ да те спаси денеска?
Ве молам наведнете ги главите и затворете ги очите. Ако
погледнеш во мене сакајќи да ми кажеш дека сакаш да
се спасиш, можеш да се сретнеш со мене (кажи време
и место) и јас ќе ти покажам од Божјото Слово како ќе
можеш да бидеш спасен.

Прашања за повторување

Игра за повторување
“Најдолга врвца”

1. 		 Зошто царот Дариј решил да го стави Даниел над сите
други водачи?
		 (Тој знаел дека Даниел бил верен, мудар и доверлив
човек.);

Нацртај слика со лавовска глава
на тврда хартија или картон.
Користејќи дупчалка, направи 15
дупки околу краевите на главата на
лавот. Исечи 15 парчиња од врвца
или волница, со различна должина.
Стави по една врвца во секоја
дупка во лавовската глава, криејќи
ја должината на другите врвци зад
сликата. Постави го лавот на маса
или на подот. Кога некое дете точно
ќе одговори на прашањето, добива
можност да извлече парче волница
од дупката. Извлечените парчиња
волница за секоја екипа се редат
во една долга линија. Екипата со
најдолгата врвца (линија) победува.

2. 		 Зошто водачите во царството сакале да изнајдат
нешто лошо кај Даниел?
		 (Бидејќи тие му биле љубоморни.);
3. 		 Зошто нашиот грев нè одвојува од Бог и од можноста
да бидеме со Него на Небото?
		 (Бог е совршен и свет. Тој не може да дозволи грев во
свое присуство.);
4. 		 Кој бил новиот закон што управителите го натерале
царот да го донесе?
		 (Дека никој не смее во текот на триесет дена да се
моли на ниеден друг освен на царот, а во спротивно
ќе биде фрлен во лавовската јама.);
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5. 		 Како продолжил Даниел да се однесува секој ден и
покрај новодонесениот закон?
		 (Тој Му се молел на вистинскиот Бог трипати на ден,
секојдневно.);
6. 		 Кој е еден од начините на кој можеш да останеш
верен за да Му угодиш на Бог?
		 (Можеш да добиеш различни одговори - да се молиш
пред јадење, да им кажуваш на другите за Бог итн.);
7. 		 Зошто царот се натажил кога дознал дека Даниел го
прекршува новиот закон?
		 (Даниел бил негов близок пријател и не сакал да го
фрли во лавовската јама.);
8. 		 Што му кажал царот на Даниел, кога тој веќе бил
фрлен во лавовската јама?
		 (“Твојот Бог на Кого постојано Му служиш ќе те спаси”.);
9. 		 Ако Го имаш Исус за свој Спасител, Кој ќе ти помогне
да Му останеш верен на Бог во тешките состојби?
		 (Бог ќе ти помогне.);
10.
Понеси дома активност
Мобиле
Фотокопирај го мобилето и дај му
примерок на секое дете. Децата нека го
обојат и исечат на парчиња. Направи
дупчиња каде што е одбележано.
Поврзи ги деловите со конец. Охрабри
ги децата да ги закачат во своите соби
како потсетник колку му се или не
верни на Господ. Потсети ги да ги
исповедаат своите гревови и да бараат
сила од Бог за да му се спротивстават
на исушението.

Зошто царот утредента рано, брзајќи отишол до
лавовската јама?
		 (Тој сакал да види дали Даниеловиот Бог го избавил
Даниел од лавовите.);
11.

Што му кажал Даниел на царот дека се случило
додека тој се наоѓал во лавовската јама?
		 (Бог испратил свој ангел, кој им ги затворил устите на
		 лавовите.);
12.

Каков закон донел царот Дариј откако го извадиле
Даниел од лавовската јама?
		 (Сите во царството треба да Го почитуваат
Даниеловиот Бог.).
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(твоето име)

“... бидете силни во Господ
и во силата на Неговата моќ”.
Ефешаните 6:10

Кажи Му да на Бог!
Јас се надевам на Бог. Тој ми помага во тешки времиња.
Какви и да искушенија дојдат во мојот живот, јас се надевам
на Бог дека Тој ќе ми помогне да му кажам
НЕ! НЕ! на искушението,
ДА! ДА! на Неговиот Свет Збор.
Христос кој живее во мене ми дава сила и ми помага да му
кажам НЕ на искушението и ДА на Бог!

Кажи

Кажи

ДА

НЕ

на Бог

на искушението
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Фотокопирај, исечи и чувај го во твојата Библија

Краток преглед на чекорите за советување на дете
кое сака да поверува во Христос
Биди сигурен дека детето разбира за:
Бог

		
		
		

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

Грев

		
		
		
		
		
		

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

Спасителот

		
		
		
		

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

Објасни како може да се биде спасен
		
		
		
		
		
		
		
		
		

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

Зборувај за сигурноста на спасението
		
		
		
		

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

Дај (подоцна) некој совет за христијанскиот живот
		
		
		
		
		
		

Читај ја и биди и' послушен на Библијата.
Зборувај со Бог, нашиот небесен Татко.
Кажи им на другите што Господ направил за тебе.
Побарај од Господ да ти опрости кога ќе згрешиш.
Среќавај се со други христијани.
Запомни го Господовото ветување:
„Никогаш нема да те напуштам” (Евреите 13:5).
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