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Вовед
Сторијата на Давидовиот живот е исполнета со драма, акција и заплети. Една или две од
лекциите можеби ќе им бидат познати на некои од децата, но другите ќе се помалку познати.
Како што го следиме животот на Давид, ќе ги видиме неговите слабости, но и јаки страни, ќе
го видиме победен, но и како победник. Ќе се потсетиме дека Давид бил човек исто како и
ние. Низ сето тоа ќе научиме за верата на Давид во Бог. Нашата молитва е овие лекции да му
оддадат слава на Бог и Тој да ги употреби за многу деца да дојдат до спознавање на Господ
како нивен пастир и да бидат, како Давид, деца по Божјото срце (1 Самоилова 13:14).

Поучувајте ја и применете ја централната вистина во секоја лекција
Не се задоволувајте само со тоа што на децата ќе им кажувате библиски приказни. Детално
поучувајте ја вистината која е содржана во секоја лекција и применете ја таа вистина во животите
на децата. Ние ви даваме краток преглед за секоја лекија, кој што ќе ви покаже каде да ја
поучувате вистината и каде да ја примените. ЦВ значи да ја поучувате централната вистина. ЦВС
покажува каде таа вистина е применета за спасени деца, а ЦВН покажува каде е применета за
неспасени деца. Ве молиме да се чувствувате слободни да ја прилагодите примената со вашата
ситуација. На пример, примената можеби користи игра за момчиња, а вие на час имате само
девојчиња. Или можеби примена-та повеќе се однесува на поголеми деца, а децата со кои вие
работите се многу мали. Направете ги промените кои сметате дека се неопходни.

Визуелни помагала
Ако користите фланел фигури, употребете еднобоен фланел, или сцена внатре и сцена
надвор, поставувајќи ги фигурите како што е предложено во текстот.
Добро е централната вистина да ја имате напишано на парче картон. На хартија во боја
напишете: „Божјите патишта се подобри од човечките патишта“. (Употребете печатни
букви за дури и малите деца да можат да ги прочитаат.) На задниот дел залепете парчиња
од рапава хартија (онаа што останува од страните на фигурите за фланелограф).
Парчето картон поставете го на врвот на фланелографот кога за прв пат ќе ја употребите
централната вистина. (Забележете каде е ЦВ). Оставете ја на таблата и навраќајте се на неа
секогаш кога ќе ја сретнете во текот на лекцијата.

Бидете достапни за советување
Кога ќе им кажете на децата дека Давид бил една од Господовите овци, можете да ги прашата
дали и тие го познаваат Господ и му припаѓаат. Во исто време можете да кажете нешто
слично на ова:
„Можеби ти не го знаеш Господ како твој пастир. Бог можеби му зборува на твоето сре
и сакаш да се спасиш, но имаш прашања. Внимателно слушај ја денешната лекција. И ако и
на крајот на лекцијата сè уште не си сигурен како можеш да се спасиш од своите гревови,
ќе ми биде драго да ти помогнам. Те молам, кога другите ќе тргнат да си одат, дојди и
седни на некоја од столиците овде во првиот ред. Ако те видам како седиш таму, јас ќе
дојдам и лично ќе ти објаснам како можеш да се спасиш.
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Лекција прва
„Израел избира цар"

Библиски текст за учителите
◆

Почеток

1 Самоил 8-10

◆

Дали некогаш си сакал да биде по твое?

Централна вистина

Преглед на лекцијата

◆		Божјите

			 Луѓето бараат цар.							 ЦВ

патишта се подобри од човечките

		 Самоил се моли.

Примена
◆

За неспасени: Одврати се од својот грешен пат кон Божјиот пат.

◆

За спасени: Ти секогаш мораш
да живееш на начин како што Бог
сака да живееш.

		 Цената да се има цар.
		 Луѓето се уште сакаат цар.			 ЦВС
		 Бог му вели на Самоил „Утре...“
		 Саул бара магариња.
		 Саул се среќава со Самоил.			 ЦВС
		 Саул е помазан.

Кулминација:
		 Саул е избран - но каде е тој?

Заклучок:
		 Саул прогласен за цар.		 ЦВН, ЦВС
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Стих за напамет
Ние предлагаме со животот на Давид децата да ги поучувате
и Псалм 23. Со правата лекција од Библијата прочитајте го
и целиот Псалм 23, но немојте да почнете да ги учите на
памет стиховите заедно со децата, се до следната седмица.
Објаснете им дека тие зборови биле напишани од Давид кој
што бил пастир. Тој Господ го нарекува свој пастир; тој вели
дека е една од Господовите овци. Сите кои му припаѓаат
на Господ можат да кажат заедно со Давид „Господ е мојот
пастир“ (Псалм 23:1).

Лекција
Дали некогаш си сакал да биде по твое? Јас сум сакал. И
Дени сакаше исто така. Тоа се случи во работилницата на
татко му. Тој многу сакаше да гледа како татко му прави
работи од дрво. Додека татко му беше зафатен, Дени
подигна мала пила и парче дрво. Тој мислеше дека може
да работи исто како и татко му „Дени застани. Ја држиш
пилата на погрешна страна: дозволи ми да ти покажам,“
викна татко му. „Во ред е тато. Знам што правам,“ рече тој.
Потоа на брзина сакаше да почне да го сече дрвото. Но, о,
не! Пилата се лизна и му го пресече прстот на Дени. Дени
сакаше дрвото да го сече на свој начин. Тој требаше да го
слуша татко си, за да научи како е правилно.

Сцена 1 (Самоил и водачите)
Многу одамна и луѓето од Израел сакаа да работат по свое.
Тие живееја околу 450 години во земјата која Бог им ја даде.
Бог избираше луѓе кои можеа да ги водат и им покажуваше
како Тој сака тие да живеат.
Самоил беше долго време нивни водач (поставете го
Самоил, фигура 1). Но сега тој беше стар. Народот сметаше
дека не им е потребно да ги води свештеник. Тие сметаа
дека е добро да имаат цар, кој ќе владее над нив, како и
кај другите народи. Народните водачи дојдоа до нивниот
свештеник (поставете ги водачите, фигура 2).
„Самоил“, рекоа тие, „ти си веќе стар, а твоите синови не се
добри за да ни бидат водачи. Дај ни цар да владее над нас“.
Цар! Зарем овие луѓе не знаеа дека Бог е нивниот Цар?
Тие беа поинакви од сите други народи. Израел никогаш
немал човек за цар. Бог владееше над нив и им ги даде
законите. Човек може да биде злобен и свиреп. Човек

ЦВ
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може да ги води кон грешни нешта, во кои Бог никогаш
не би ги водел. Божјите патишта се подобри од човечките.
Неговите патишта секогаш се добри и исправни, бидејќи
Бог е совршен и не може да погреши. Тој е свет и мудар, па
затоа сè што Тој прави е совршено. Двапати во Библијата се
вили: „Што се однесува до Бог, Неговиот пат е совршен“ (2
Самоил 22:31; Пс. 18:30). Ниеден цар нема да може да ги
води како што Бог ги водел. Луѓето погрешија кога бараа
цар. Тие погрешија во својата желба да бидат како другите
народи.
Самоил беше многу лут поради гревот на народот. Многу
години тој верно му служеше на Бог. Тој го водеше овој
народ и го поучуваше да му биде послушен на Бог, бидејќи
Божјиот пат секогаш е најдобар. Тој мора да се чувствуваше
отфрлен од нив. Но Самоил на никого не му рече ништо,
тој само се заврте и му се помоли на Бог (отстранете ја
фигурата 1 и заменете ја со фигурата 3).

Сцена 2 (Старешините, Самоил се моли)
Бог се разлути на народот. Тие погрешија кога побараа
цар (1 Самоил 12:15; Осија 13:11). Тие сакаа да живеат на
свој, а не на Божји начин. Тие повеќе сакаа да ги води цар,
отколку Бог да ги води. Затоа Самоил сигурно се изненади
од Божјиот одговор на неговата молитва.
„Послушај го народот,“ му рече Бог на Самоил. „Тие не се
завртеа против тебе, туку против Мене. Тие не сакаат Јас да
владеам над нив. Уште откако ги изведов од Египет, тие Ме
напуштаа и им служеа на други богови. Сега повторно се
свртеа против Мене. Послушај го нивното барање, но јасно
предупреди ги како ќе им биде под царско владеење“.

Сцена 3 (Самоил стои и водачите; заменете ја
фигура 3 со фигура 1)
„Дали навистина знаете што барате кога велите дека
сакате цар?“ реце Самоил, додека стоеше пред водачите на
народот. „Дали знаете како ќе ви биде под царско владеење?
Тој ќе ги зема вашите синови во својата војска. Тој ќе ги
зема вашите ќерки да прават мириси и да готват храна. Тој
ќе ги зема вашите најдобри ниви и лозја за да им ги подари
на своите слуги. Тој ќе наплаќа даноци. Вие ќе станете
негови робови. На крајот ќе плачете и ќе посакувате да
немате цар, но Господ нема да ве слуша“.
Сигурно народот ќе го промени своето мислење, нели?
Зарем и сега сè уште ќе сакаат цар?
7
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„Сакаме цар“, одговорија тие. „Ние сакаме да бидеме како и
другите народи околу нас. Нашиот цар ќе биде наш водач и
ќе се бори за нас. Ние сакаме цар“.
Колку безумни водачи! Тие знаеја што Бог сака. Тие знаеја
дека е подобро да му се биде послушен на Бог, но одбраа
да живеат на свој начин. Тие не сакаа да го послушаат
предупредувањето. Зошто се однесуваа вака? (Дозволете
им на децата да одговорат). Тоа е затоа што тие беа
грешници. Тие беа како тебе и мене. Ние сите сме како
грешници, а грешниците сакааат да живеат на свој начин.
Бог вели дека ние треба да го сакаме Него со целото срце.
Тој мора да ни биде поважен од сè и од секого во вашите
животи. Но како е со тебе? Дали фудбалот или гледањето
телевизија ти е поважно отколку Бог? Многу е полесно да
се сакаат други нешта многу повеќе отколку Бог. Бог ни
вели дека мора да ги сакаме другите исто колку и себеси, но
нашите грешни срца нè тераат повеќе да се сакаме себеси.
Дали некогаш си сакал да бидеш прв или да земеш повеќе
за себе, кога има нешто убаво за јадење? Или, дали некогаш
си мразел некого, дури и си се тепал со него? Нашиот начин
на живеење е многу поинаков од начинот на кој Бог сака
даживееме. Ние сме исто толку грешни и тврдоглави како
и Израелците кои што сакаа цар. (Заменете ја фигура 1 со
фигура 3). Кога Самоил повторно се молеше, Бог му рече
дека народот може да има цар. Веројатно Самоил со тешко
срце го испратил народот дома. (Отстранете ја фигура 2).

ЦВН

Наскоро Бог повторно му прозборе на Самуил: „Утре во ова
време ќе ти испратам човек од земјата Бенјамин (Бенјамин
беше името на едно од дванаесетте племиња кое го
сочинуваа израелскиот народ). Него ќе го поставиш да биде
цар над народот“.
„Утре...човек...да го поставам за цар?“ Самоил веројатно
имаше многу прашања во себе, но се што можеше да
направи беше да чека (отстранете ја фигура 3). Но Бог
веќе работеше. Два дена порано, како дел од Божјиот план,
некои магариња залутаа и се изгубија. Бог знаеше каде се
магарињата, но уште поважно, Тој знаеше кој ќе се обиде да
ги најде.

Сцена 4 (Саул и слугата)
Магарињата му припаѓаа на еден важен земјоделец по
име Киш. Магарињата не можеа да се најдат никаде во
близина. Затоа Киш го испрати својот Син Саул и еден слуга
да ги бараат магарињата (поставете го Саул и слугата,
8
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фигурите 4 и 5). Тие ја пребараа долината, се качуваа
по ридовите. Тие гледаа секаде наоколу. Но ниедно од
магарињата на Киш не можеше да се најде. По три дена
барање, Саул беше готов да се откаже.
„Ајде да одиме дома,“ му рече тој на слугата. „Сигурно татко
ми до сега повеќе е загрижен за нас отколку за магарињата.“
„Чекај малку,“ одговори слугата. „Размислував нешто. Близу
сме до градот Рама, нели? Човекот кој што зборува за Бог
жиее таму. Сум слушнал дека тој е голем човек и се што тој
вели се исполнува. Ајде да одиме да го најдеме. Можеби тој
може да ни каже каде се магарињата.“ Саул се согласи и тие
отидоа во Рама. Додека се качуваа на ридот на кој што беше
градот, тие сретнаа некои девојки кои одеа на бунарот да
наполнат вода (поставете ги фигурите 6 и 6а).

Сцена 5 (Додадете ги девојките и садовите за
вода)
„Дали е овде Божјиот човек“? прашаа двајцата мажи. Да,
дојда денес. Штом ќе влезете во градот ќе го видите,“
објаснија девојките. „Народот го чека да ја благослови
жртвата, пред да седнат да јадат. Затоа побрзајте!“
(Отстранете ги фигура 6 и 6а).

Сцена 6 (Самоил се среќава со двајцата мажи)
Саул и слугата побрзаа во градот. Првиот човек што го
видоа беше Самоил (поставете го Самоил, фигура 1), но
тие не знаеја дека тој беше човекот што го бараа.
Додека Самоил го гледаше Саул како му се приближува,
Бог му прозборе: „Овој е човекот за кого ти зборував. Овој
е тој кој ќе биде цар.“ Токму тогаш Саул му се приближи на
Самоил. „Дали можеш да ми кажеш каде можам да го најдам
Божјиот човек?“ праша тој. „Јас сум човекот кого го бараш,“
рече Самоил. „Оди на ридот каде што ме чека народот, зашто
таму ќе јадеш заедно со мене. Наутро ќе ти кажам сè што
сакаш да знаеш. А сега, немој да се грижиш за магарињата
што ги изгуби пред три дена, тие се веќе пронајдени.“
Саул беше восхитен! Како Божјиот човек можеше да знае
за магарињата? И што сакаше да каже кога рече „Зарем ти
не си човекот кого цел Израел го бара?“ Саул не знаеше
дека тој ќе биде цар. Тој не мислеше дека е важен. Народот
бараше цар и Бог реши да им даде.
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Добивајќи цар Израелскиот народ требаше да научи лекција.
Бог сакаше да им покаже дека Неговите планови за нив
беа подобри од нивните себични планови. Не беше добро
што му беа непослушни, и што сакаа да работат по свое.
Некогаш дури и момчињата и девојките христијани, кои му
веруваа на Господ Исус Христос, треба да бидат поучени
дека Божјите патишта се подобри од човечките. Ако си
спасен, ти треба да живееш онака како што Бог сака.

ЦВС

Ричард беше христијанин. Тој знаеше дека Бог сака тој
да им биде послушен на родителите, на учителите и на
раководителите на училиштето, но Ричард сакаше да
биде дел од една банда. Тој на другите не им кажа дека е
христијанин, затоа што се плашеше дека ќе му се смеат.
Затоа и се придружи на бандата и им создаваше проблеми
на учителите. Нештата не можеа веќе да се контролираат
и еден викенд некои момчиња скршија прозорец на
улилишната трпезарија. Ричард беше таму и беше еден
од оние кои беа фатени. Тој беше во голема неволја и се
срамеше од самиот себе. Тој знаеше дека не требаше да
остане во бандата кога стана христијанин. Бог оваа ситуаија
ја искористи за да го научи како Тој сака Ричард да живее. И
Израелците мораа оваа лекција да ја научат за себе, па затоа
Бог им даде цар како што бараа.

Сцена 7 (додајте го готвачот)
Но човекот кој требаше да стане цар беше збунет од се
што се случуваше. Тој се прашуваше зошто кон него
се однесуваат како кон некој многу важен. Кога Саул и
неговиот слуга пристигнаа на гозбата, тие видоа дека околу
30 луѓе веќе беа таму, и чекаа да почнат. Колку беше чудно
за Саул кога тој и неговиот слуга беа одведени да седнат
наместо со најголема почест. И не само тоа, на готвачот
му беше речено на Саул да му даде посебна порција месо
(поставете го готвачот, Фигурата 7). Божјиот човек тоа
парче месо го имаше посебно одвоено за него уште кога
се плани-раше гозбата. Саул беше збунет повеќе од било
кога. И покрај сè, тој беше само син на земјоделец, кој
беше испратен да ги бара магарињата. И сега беше овде,
опкружен со луѓе и зборуваше со Самоил, човекот кој
зборуваше во Божјо име. Саул дури и спиеше во куќата на
Самоил таа вечер, пред следното утро да замне дома.
Додека Самоил, Божјиот човек, одеше со Саул и неговиот
слуга кон излезот од градот, слугата беше испратен напред.
Самоил сакаше насамо да зборува со Саул. „Јас имам порака
од Бог за тебе“ рече тој.
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Сцена 8 (Самоил го помазува Саул)
Самоил зеде животински рок, полн со маслиново масло,
кој го извади од полите на својата облека (отстранете ја
фигура 1). Тој му се приближи на Саул и испружувајќи ја
раката го истури маслото врз неговата глава (поставете
го Самоил, фигура 8). Во тоа време, тоа беше знак дека
човекот е избран за посебна цел, кога масло се истураше врз
неговата глава. Саул беше „помазан“ да биде цар.
„Господ те избра да бидеш цар над Неговиот народ,“ рече
Самоил. За да потврди дека тоа што го зборува е вистина,
Самоил објасни што ќе се случи подоцна тој ден. „Саул,
прво ќе сретнеш двајца мажи до една гробница,“ рече тој.
„Тие ќе ти кажат дека магарињата се најдени и дека татко
ти се грижи за тебе. Потоа ќе сретнеш тројца мажи. Едниот
од нив ќе носи три млади кози, другиот три векви леб, а
третиот ќе носи мешина со вино. Тие ќе ти дадат две векни
леб. Подоцна ќе сретнеш група пророци кои ќе свират и ќе
го прославуваат Бог. Бог ќе те води да им се придру-жиш и
ти ќе станеш променета личност.“
Сето ова му беше чудно на Саул. Но Самоил продолжи:
„Кога ќе видиш дека сите овие работи се случуваат ќе знаеш
дека Бог е со тебе. После седум дена јас ќе дојдам и ќе ти
покажам што треба да правиш“ (отстранете го Самоил,
фигура 8).
Додека одеште кон дома, на Саул му се случија работите
што му беа кажани. Кога на крајот пристигна дома, неговото
семејство виде дека Саул е променет. Тој беше некако
поинаков, иако не можеа да објаснат зошто. Саул не им кажа
ништо за тоа дека беше помазан да биде цар (отстранете
ја фигура 4).

Сцена 9 (Самоил, толпата, Саул)
Но еден ден сите требаше да знаат. Настапи денот кога
Самоил, Божјиот човек, го повика целиот израелски
народ да се собере (поставете ги фигурите 1, 2, 6 и 9).
Тој застана и рече: „Ова ви го вели Господ Бог на Израел:
’Јас ве изведов надвор од Египет и ве избавив од вашите
непријатели. Сепак денес вие го одбивте вашиот Бог. Велите
дека сакате цар. Затоа постројте ги вашите племиња и
семејства’.“
Самоил погледна на построените племиња. „Кој ќе биде
цар“? се прашуваше народот. Најпрво, беше избрано
племето Венјамин. Секое семејство од ова племе пристапи
11
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до Самоил. Потоа од племето беше избрано семејството на
Киш. На крајот Саул беше прогласен за цар. Но...каде беше
тој? Саул не можеа да го најдат! Дали знаеш каде беше тој?
Бог знаеше и тој му кажа на народот: „Саул се крие меѓу
багажот.“
Можеби Саул се срамеше или пак се плашеше од тоа што
му предстои. Народот потрча да го најде и го доведоа пред
целиот Израел. (Поставете го Саул, фигура 4). „Дали го
гледате оној, кого Господ го избра“? Извика Божјиот човек.
„Меѓу вас нема никој друг како него“. Саул беше повисок
од повеќето мажи околу него. Тој беше многу убав и беше
токму онаков каков што луѓето го замислуваа својот цар.
„Да живее царот,“ извикуваа тие. „Да живее царот! Бог
нека го води!“ (Заменете ја фигурата 4 со фигурата 10).
Тие беа многу среќни што се сега како сите други народи и
имаат свој цар.
Речиси сите беа среќни додека се враќаа дома (отстранете
ги сите фигури, освен фигурата 1). Но Божјиот човек беше
многу тежен кога виде дека израелскиот народ избра по
своја желба; избраа човек да им биде цар. Тие требаше да
се надеваат единствено на Бог. Бог ги создаде, Тој го избра
нивниот народ да биде посебен. Само Тој знаеше што е
најдобро за нив, но тие сакаа да постапат по своја желба.

ЦВС

Дали Бог денес ти покажа дека иако си христијанин ти
некогаш си непослушен кон Него и одлучуваш да правиш
што сакаш? Божјиот начин е многу, многу подобар. Немој
да бидеш како Израелците. Немој да бидеш како Ричард,
кој сакаше да прави по свое и да биде член на банда, сè
додека Бог не го научи на една тешка лекција. Сега, дали ќе
сакаш тивко во своето срце да побараш од Бог да ти прости?
Замоли го да ти помогне да живееш единствено на начин на
кој Тој сака ти да живееш.

ЦВН

Ако не си христијанин, ти никогаш навистина не си го
напуштил својот грешен пат. Тој пат води до вечна казна.
Господ Исус сака да му дозволиш да го промени твојот
живот. Тој сака да му се довериш да те спаси. Господ Исус
ја поднесе казната која ние грешниците ја заслуживме. Тој
умре за нас. Тој е единствениот кој што може да ти помогне
да живееш на прав начин - Божји начин. Дали сега ќе му се
довериш на Господ Исус? Кажи му: „Драги Господе Исусе,
знам дека сум одел на погрешен пат. Јас сум грешник и ми
требаш за да ме спасиш и да ме поведеш на правиот пат.
Јас верувам дека ти умре за мене. Те молам спаси ме сега.“
Исус рече: „Јас сум патот“ (Јован 14:6). Во моментот кога
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ќе му се довериш, ти почнуваш да одиш по Божјиот пат, по
најдобриот пат, по единствениот прав пат. Зарем нема да му
се довериш денес?

Предложени активности за вклучување
на учениците
На секое дете дајте му лист хартија со линии поделена на 4
еднакви дела (или на секое дете дајте му 4 мали листови
хартија). Замолете ги да нацртаат 4 нешта.
◆		

Нартај што сакаше израелскиот народ.

Нацртај слика која покажува како Ричард оди по
		 својот пат.
◆		

Нацртај слика која прикажува како ти или некој друг 		
		 оди по својот пат.
◆		

◆		

Нацртај слика на некој кој оди по Божјиот пат.

Прашања за повторување
Овие прашања ќе бидат употребени на следниот состанок.
Чувствувајте се слободни да ги прилагодите прашањата кон
возраста на децата.
1. 		 Во лекцијата од минатата недела ние научивме дека
некои луѓе сакаат да одат по свој пат. Што сакаа тие?
(Тие сакаа цар.)
2. 		 Зошто Самоил беше разочаран кога тие бараа цар?
(Тој рече дека Бог е нивни цар и дека погрешиле што
бараат човек да владее над нив наместо Бог.)
3. 		 Зошто тие сакаа цар? (Сакаа да бидат како другите
народи кои имаа цар да ги води.)
4.		 Самоил ги предупреди што значи да имаат цар.
Дали може да ми кажеш некои од Самоиловите
предупредувања? (Царот ќе ги земе нивните синови и
керки да се борат во неговата војска, да готват и да
бидат робови. Тој ќе им ги земе нивите и лозјата и ќе
наплаќа високи даноци.)
5. 		 Зошто ние сакаме да одиме по своите желби, а не по
Божјите? (Ние сакаме да одиме по своите желби затоа
што сме родени со грешни срца.)
13
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6. 		 Што мислиш, зошто Бог дозволи да се изгубат
магарињата? (За Самоил и Саул да се сретнат.)
7. 		 Што му направи Самоил на Саул како знак дека ќе биде
цар? (Тој истури масло на неговата глава.)
8. 		 Каде се сокри Саул кога сите сакаа да го видат царот?
(Тој се сокри меѓу торбите.)
9. 		 Ако момче или девојче христијанин направи нешто
погрешно, како Ричард, што треба да направи? (Тој
треба да му каже на Господ дека навистина му е жал
и да го замоли да му прости и да му помогне да не ја
направи повторно истата грешка).
10. Како некој кој што оди по свој грешен пат
може да се промени и да оди по Божјиот
пат? (Тој мора да се одврати од своите
гревови и да побара Господ Исус да го спаси.)
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Лекција втора

„Сауловата непослушност"
Библиски текст за учителите
◆

Почеток

1 Самоил 12-15

◆

Преглед на лекцијата

Централна вистина
◆		Бог

			 Самоил го поучува народот.			 ЦВ

ќе го казни гревот

		 Гром и молња.							 ЦВН

Примена
◆

◆

Народот има свој цар.

		 Самоил ги предупредува.

За неспасени: Ако продолжиш да
живееш со својот грев, тоа ќе те одведе
во вечна казна.

		 Филистејците напаѓаат.
		 Саул е непослушен.
		 „Твојот син нема да биде цар“.

За спасени: Заблагодари му на Господ
Исус што ја зеде твојата казна.

ЦВС

		 Саул треба да ги уништи Амелшаните.
		 Бог му зборува на Самоил
		 Самоил укажува на Сауловата
		 непослушност.							 ЦВН

Кулминација:
		 Самоил го убива Агаг.

Заклучок:
		 Самоил го напушта Саул, кој што е
		 отфрлен од Бог.							 ЦВН
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Стих за напамет

Визуелни помагала
Користете сцена надвор,
палата и спална соба или само
еднобоен фланел кога ќе
поучувате со дадените фигури.
Предлагаме да не го употребите
споменикот, фигура 20, затоа
што е многу тешко да се одреди
што претставувал тој. Направете
бурни облаци со помош на
примерот даден во ова упатство,
користејќи темен фланел. Може
да се додаде и молња од жолта
хартија или од жолт конец. За да
покажете поголема толпа народ
во сцените 1 и 2, можете да ги
користите фигурите 2 и 9 од
првата лекција.

Продолжете со поучувањето на Псалм 23:1.

Лекција
Сцена 1 (Толпа, Саул, Самоил)
(Возбудено)„Ура! Да живее царот! Бог нека го води!“ Сега
Израелите имаа свој цар! (Поставете ја толпата, фигура
11). Саул веќе не беше срамежливиот син на земјоделецот
(поставете го Саул, фигура 12). Тој сега имаше голема
војска од 330.000 војници и ги порази Амонитите, кои што
ја напаѓаа неговата земја. Луѓето сметаа дека е прекрасно да
се има цар кој што ќе ги води во војна.

На парче картон напишете ја
централната вистина.Напишете
со печатни букви „Бог ќе го
казни гревот“ на светол картон
и подгответе го за да можете да
го закачите на фланелографот.
Кога за прв пат ќе ја спомнете
централната вистина поставете ја
на горниот дел од фланелографот
(ЦВ). Нека остане таму за време
на целата лекција, и покажете на
неа секогаш кога ќе ја повторите
или кога тоа што го зборувате се
однесува на неа.

Откако беше добиена битката, Самоил, Божјиот човек,
го повика народот да дојде во Гилгал. (Поставете го
Самоил, фигура 13.) Беше време да се даде посебна
објава. „Погледнете го вашиот цар“, викна тој. „Бог ви
даде цар, како што баравте“. Но во оваа најава имаше и
големо предупредување. Самоил го предупреди народот:
„Ако го сакате и му сте послушни на Господ и ако не ги
прекршувате неговите заповеди, ќе ви биде добро. Но ако
не му сте послушни на Бог, Тој ќе ве казни, како што тоа
секогаш го прави.“ (Учители, ако сметате дека е подобро,
прочитајте ги точните зборови кои Самоил ги кажува во 1
Самоилова 12:13-15).

ЦВН

Божјата порака беше многу јасна. Ние во Библијата гледаме
дека истата порака важи и за тебе и мене: казна ги очекува
сите оние кои не му се послушни на Бог. Можеби сметаш
дека непослушноста и не е некаков грев. Но е! Дали се
сеќаваш што се случи во Едемската градина? Адам и
Ева живееа таму. Тие беа добри, се додека не му станаа
непослушни на Бог. Бог им беше кажал да не го јадат плодот
од едно одредено дрво; но тие и двајцата јадеа од плодот.
Тие и двајцата и беа непослушни на Божјата заповед - тоа
беше човековиот прв грев, Бог ги казни.
Затоа што Адам и Ева станаа грешници, секој човек од
тогаш се раѓа како грешник. Секој од нас е роден со срце
кое не сака да му биде послушно на Бог. Библијата сите
нè нарекува „деца на непослушноста“ (Ефешаните 2:2).
На пример, Бог ни рекол да ги почитуваме и да им бидеме
послушни на родителите (2 Мојсеева 20:12). Ако не го
правиме тоа, ние сме непослушни кон неговата заповед и
тоа е грев. Бог не предупредува дека Тој секогаш ќе го казни
гревот, исто како што ги опомена и Израелците.
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Да, народот го слушна предупредувањето кое Самоил го
даде. Но Бог сакаше тие да бидат сигурни дека тоа што го
зборува е апсолутна вистина. Еве што им рече: (би било
добро овде да се прочита текстот од Библијата - 1
Самоилова 12:16-17).

Визуелни помагала

„Затоа сега стојте и видете го ова големо дело, кое што
Бог ќе го изврши пред вашите очи. Зарем денес не е ден за
жетва? Јас ќе повикам кон Господ и Тој ќе испрати гром и
дожд; за да сфатите и видите дека вашата злоба е голема,
која вие ја извршивте пред Господ, кога побаравте цар“.
„Гром и дожд“? Си мислеше народот. „Никогаш не врне во
ова време на годината“. (заменете ги фигурите 13 со 14,
Самоил се моли.)

Употребете фланел или хамер
за да направите бурни облаци.
Ќе ви треба парче од 63 х 27 цм.
Со помош на тенки линии со
молив, поделете го парчето во
квадратчиња од 9 цм т.е. 7 х 3
квадратчиња. Следејќи ја шемата
дадена на горниот дијаграм,
прецртајте ги облиците на
облиците. Сè уште немојте да ги
копирате молњите. Избришете
ги линиите нацртани со молив
и потоа обојте ги облаците со
боја која одговара за бурни
облаци. Засенчените делови на
дијаграмот обојте ги со потемна
боја но да не изгледаат како
рамка.

Сцена 2 (Иста како сцена 1 со Самоил како се
моли. Додајте ги и додатоците за бурата)
Самоил го пренесе Божјото предупредување и сега се
молеше. Небото почна да се затемнува. Тешки бурни
облаци го прекрија сонцето (поставете ги сликите кои
ги подготвивте за да прикажат бура). Молња блесна по
небото! Се слушна гром! Каква бура! Луѓето се преплашија.
Тоа навистина беше Божјо предупредување.

За да ја направите молњата,
користете парченца хамер
кои ќе ги обоите со жолта боја.
Направете две-три различни
молњи слични на оние кои се
дадени на дијаграмот.

Сега луѓето беа подготвени да го чујат она што Бог сакаше
да го каже. „Ние згрешивме против Бог“ викаа тие. „Моли се
за нас, за да не умреме“ (отстранете ја бурата и заменете
ја фигура 14 со 13.) Сега тие знаеја дека сакаа да живеат по
своја желба, а не по Божја. „Служете му на Господ со сето
срце“, ги охрабри Самоил. „Господ ќе биде со вас, затоа што
намислил од вас да создаде посебен народ. Јас ќе продолжам
да се молам за вас и ќе ве поучувам на кој начин е добро
и исправно да се живее. Но запомнете: ако продолжите да
грешите, и вие и вашиот цар ќе бидете уништени“.

Најтешкиот дел од нивното
правење е да се направат
доволно тенки за да изгледаат
што пореално, но сепак да се
доволно дебели за да може да
се ракува со нив. Немојте да се
обидете да ги направите тенки
како на цртежот.

ЦВН

Бог денес има предупредување и за тебе. Тој те
предупредува дека ако не си спасен од своите гревови, ти
нема никогаш да дојдеш на небо. Зошто Бог на таков начин
ги казнува грешниците? (Учителе, можеби ќе сакате да
дозволите децата да дадат свои размислувања за ова
прашање). Тоа е затоа што Тој е свет. Тоа значи дека Тој е
чист и совршен. Тој никогаш не греши. Сè што Тој прави
е испрвно. Бог не може да дозволи грев во свое присуство.
И Тој никогаш нема да му прогледа на гревот низ прсти.
Тој никогаш нема да каже дека неколку мали гревови не
се важни. Бог го мрази гревот, па затоа секој грев мора да
биде казнет. Тој засекогаш ќе ги казни оние кои не му се
послушни.
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Можеби си мислиш и си велиш на себеси: „Јас не сум му
непослушен на Бог“. Дали некогаш си излагал за да се
спасиш од некоја казна? Елена ја скрши кристалната вазна
која беше на полицата, но таа го обвини својот помал брат
за тоа - таа излажа. Бог во Библијата вели: „Не сведочи
лажно против својот ближен“ (Излез 20:16); тоа значи:
„Не кажувај лаги за било кого“. Ако лажеш, или ако си
непослушен кон своите родители и на многу други начини
ти си му бил непослушен на Бог. Бог те предупредува да се
одвратиш од твојот грев и да бараш од Него да ти прости
и да те спаси. Божјото предупредување е сериозно - Тој ќе
го казни секој грев. Дали внимаваш на предупредувањето?
(Отстранете ги сите фигури.)

Сцена 3 (Саул со војници, олтар, Самоил)
Некое време израелскиот народ внимаваше на Божјите
зборови. Цар Саул продолжи да владее со народот
(поставете ја фигурата 12).
Од другата страна на границата живееа Филистејците.
Силните Филистејци долго време им беа непријатели на
Израелците. Сега изгледаше дека ќе има сèопшта војна,
бидејќи Филистејците беа собрале огромна војска. Кога
луѓето на Саул ги видоа сите кочии, коњаници и илјадниите
војници, тие беа многу, многу уплашени (поставете ги
војниите, фигура 15). Всушност, некои од нив решија да
побегнат пред да почне битката. Тие отидоа да се сокријат
во пештери, или на планина, или во густите шуми. Дури и
оние кои останаа со Саул се тресеа од страв. Тие очекуваа
нивниот цар да направи нешто.
Но Саул не знаеше што да прави! Му беше речено дека
треба да чека седум дена за да дојде свештеникот, Самоил.
Свештеникот требаше да се моли и да принесе жртва пред
да започне битката. Самиот цар немаше право да принесе
жртва. Тоа беше работа на свештеникот. Но седмиот ден
цар Саул не можеше веќе да чека. Тој отиде и сам принесе
жртва. Не долго потоа пристигна Самоил, како што
беше ветил (поставете го Самоил, Фигура 13). „Што си
направил“? Викна тој. „О, Самоил“, рече царот, „јас чекав
седум дена и ти не дојде. Моите војници почнаа да бегаат.
Филистејците се приближуваа. Јас не можев веќе да чекам,
па затоа сам принесов жртва паленица“.
„Си постапил многу глупаво“, строго рече Самоил, „Ти
беше непослушен кон Божјата заповед. Поради твојот грев,
Бог избра друг цар. Твојот син нема да биде следниот цар“
(отстранете ги фигурите 13, 15 и 16.)
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Цар Саул мора да беше многу тажен. Сигурно имал
големи планови за својот храбар син Јонатан. Сега Јонатан
никогаш нема да биде цар. За сето тоа беше виновен Саул.
Беше казнет и ја заслужуваше казната затоа што беше
непослушен на Божјата заповед. Тој направи грев. Бог
секогаш го казнува гревот.

ЦВН

Сите ја заслужуваат Божјата казна затоа што секој е
грешник. Библијата вели: „Сите згрешија и сите се лишени
од Божјата слава“ (Римјаните 3:23). Но дали знаеш дека
некои луѓе никогаш нема да бидат казнети за своите
гревови? Дозволи ми да ти дадам неколку одговори. Ти ќе
ми кажеш дали се точни или не.
„Децата никогаш нема да бидат казнети за своите гревови точно или не? (Дозволете им на децата да одговорат). Не
е точно, затоа што Библијата вели дека сите згрешија - дури
и децата. Сите згрешија, па така, сите заслужуваат казна.
Следно прашање: „Луѓето кои што мислат дека се доволно
добри за Бог, бидејќи велат дека оние кои се молат и ја читаат
Библијата, никогаш нема да бидат казнети за нивните гревови
- точно или не?“ Не е точно, бидејќи сами не можеме да се
ослободиме од гревот, дури и кога правиме добри работи.
„Луѓето кои веруваат во Господ Исус Христос, нема
никогаш да бидат казнети за своите гревови - точно или
не?“ Да, тоа е точно. Тие луѓе се спасени од казната затоа
што веруваат во Исус Христос.
Бог го прати Својот Син во светот за да ги спаси луѓето од
нивните гревови. Исус беше роден без грев и Тој ниту еднаш
не погреши. Но Тој мораше да умре. Бог врз Исус ги стави
гревовите на милиони луѓе и го казни заради тоа. Кога Тој
умираше на крстот, Господ Исус извика: „Боже мој, Боже
мој зошто ме напушти“? (Матеј 27:46). Тој беше одвоен
од својот Небесен Татко, затоа што Тој ја поднесе казната
за нашите гревови. Затоа што Исус ја прими казната, секој
кој што верува во Него е спасен од вечната казна која ја
заслужува. Ако Тој ти простил, дали некогаш си му рекол
„благодарам“ за тоа? Тој го зеде твоето место и умре наместо
тебе. Дали некогаш му кажуваш колку многу го сакаш
затоа што ја зеде твојата казна? Секој ден, кога се молиш
би требало да му кажеш колку си му благодарен за тоа.
Заблагодари му за сè што направил за тебе. Биди благодарен
што твојот грев е засекогаш избришан. И Сауловиот грев
беше избришан. Бог му дозволи да владее уште многу
години, но изгледаше дека тие години не беа среќни
години. Израел постојано беше во војна со Филистејците и
Амалешаните (отстранете го Саул).

ЦВН
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Сацена 4 (Самоил и Саул)
Бог вети дека еден ден ќе ги казни Амалешаните. (Излез
17:8-16). Многу години порано тие се обидоа да го уништат
Божјиот народ, Израел, додека тие патуваа од Египет кон
земјата во која сега живееја. Сега дојде времето да ги казни
Амалешаните за она што го беа сториле.
Еден ден Самоил дојде кај цар Саул и му рече: (поставете
ги Самоил и Саул, фигури 13 и 17), „Слушни ја Божјата
порака. Ти треба да одиш и сосема да ги уништиш
Амалешаните. Уништи ги луѓето, животните, уништи се
- немој да остане ништо живо“. Некогаш Бог над некого
уште сега спроведува тешка казна, исто како што ќе бидат
казнети некои после нивната смрт (отстранете ги сите
фигури). Саул ги собра своите илјадници војнии и отиде
во војна. Амалешаните беа потполно поразени. Саул беше
задоволен: „Јас направив сè што Бог сакаше “, си велеше
самиот себеси.

Сена 5 (Самоил во кревет)
Но дали Саул во потполност им беше послушен на Божјите
упатства за да уништи сè? Ноќта после битката, Самоил
беше многу вознемирен (поставете го Самоил и креветот,
фигурите 18 и 19). Тој не мошеже да спие, туку се молеше
цела ноќ. Бог му кажа дека царот беше непослушен
(отстранете ги сите фигури).

Сцена 6 (Самоил и Саул)
Рано следното утро, Самоил отиде кај цар Саул. Саул
изгледаше возбуден. (Поставете ги Саул и Самоил,
фигурите 12 и 13). „Јас направив сè што Бог бараше од
мене,“ рече тој. „Ако е така,“ рече Самоил, „што значи
блеењето на сите тие овци и мукањето на стоката кое го
слушам“?
„О, тоа се најдобрите овци и добиток од Амалешаните.
Војниците сметаа дека тие ќе бидат добри за да се принесе
жртва пред Бог, а сите останати ги убивме.“
„Застани“! Викна Самоил. „Бог те испрати сосема да ги
уништиш злобните Амалешани. Зошто не го напрати тоа“?
„Но јас го послушав“, одговори цар Саул. „Јас ги уништив,
а со себе го доведов цар Агаг. Народот со себе ги донесе
најдобрите животни за да ги жртвува“.
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„О, Саул, што стори“? Бог му рече да уништи сè што им
припаѓаше на Амалешаните, а тоа го вклучува и царот. Саул
не му беше послушен на Бог, но не сакаше да го признае
тоа. Тој се обидуваше да се преправа дека го направил она
што се бараше од него, се обиде да ги обвини другите.
Можеби тој не можеше да увиди дека тоа што го направи
е погрешно. Можеби сметаше дека е добро што донесе
животни за жртва пред Бог. Но не беше во право.

ЦВН

Можеби мислиш дека Бог ќе ги гледа сите твои добри
страни и ќе ги заборави гревовите кои си ги направил
и за кои си виновен. Но без разлика колку сакаш да си
добар, никогаш нема да бидеш доволно добар за Бог. Ако
не побараш неговиот Син да те спаси, ти цела вечност ќе
бидеш одвоен од Бог на место кое Библијата го нарекува
Пекол. На тоа мисли Бог кога вели дека „Платата за гревот
е смрт“ (Римјаните 6:23). Да му се биде непослушен на Бог
е многу сериозна работа. Тоа е тоа што Самоил му го кажа
на цар Саул. „Што мислиш, што Бог сака повеќе - жртви или
послушност? Послушноста е подобра од било која жртва
која можеш да ја принесеш“! Рече Самоил. „Затоа што го
отфрли Божјиот збор, Тој те отфрли тебе како цар“.
Цар Саул рече дека му е жал и бараше Самоил да му прости.
Но не му беше навистина жал. Тој само се плашеше од тоа
што ќе каже народот и што може да се случи со него. Цар
Агаг требаше да биде убиен од Саул, но тој го задржа својот
затвореник за да му покаже дека ја добил битката против
Амалешаните.
Сам Самоил зеде меч и го уби злобниот цар Агаг
(отстранете ги сите фигури). Потоа тој замина за Рама
и никотгаш повеќе не се сретна со Саул. Но беше многу
тажен. Секој ден тој плачеше за гревот на Саул. Бог беше
многу незадоволен со Саул и се одвои од него. Бог го остави
без Своја помош и благослов.

ЦВН

Колку е лошо кога некој е одвоен од Бог! Зошто се случи
тоа со Саул? Затоа што му беше непослушен на Бог. Бог ќе
го направи истото со секој човек кој што не е спасен. Ако не
си спасен, твојот грев те одвојува од Бог. Ако продолжиш во
својот грев, непослушен кон Бог, ти вечно ќе мора да бидеш
казнет за својот грев.
Но ако навистина ти е жал, ти можеш да бидеш спасен од
казната. Како можеш да се спасиш? Дали веруваш дека Исус
Христос ја зеде на себе казната за твојот грев на крстот?
Дали веруваш дека Тој вечно живее и дека е единствениот
кој што може да те спаси? Тогаш кажи му дека сакаш да се
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одвоиш од сите свои гревови. Кажи му дека се надеваш на
Него да те спаси од казната која ја заслужуваш. Кажи му
на Исус Христос дека веруваш во Него како во свој Господ
и Спасител. Ако го направиш тоа, ти ќе бидеш спасен
засекогаш: ти нема да бидеш одвоен од Бог заштоа што
Исус Христос на себе ја зеде казната за твоите гревови и ја
однесе на крстот. Дали ќе му се довериш денес? Библијата
вели: „Веувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш“ (Дела 16:31).

Предложени активности
за вклучување на учениците
Направете ленти од хартија кои можете да ги користите на
фланелограф (или напишете ги следните зборови на табла
или картон):
◆

Непослушност

◆		

Казна

◆		

Предупредување

◆		

Спасение

Прашајте ги децата што им е заедничко на сите овие
зборови. Сите тие се грев. Напишете ги следните раченици:
◆		

Бог вели дека непослушноста е грев.

◆		

Бог нè предупредува за гревот.

◆		

Божјиот Син врз себе ја зеде казната за гревот.

◆		

Децата христијани имаат спасение од гревовите.

Додека ги пишувате речениците оставете празно место за
зборовите кои се потцртани. Потоа прашајте ги децата каде
кој збор припаѓа: е, за, за, од.

Прашања за повторување
1.		 Ние научивме за некои народи кои се бореле со
Израелците. Дали можеш да го кажеш името на еден од
нив? (Аморејци, Филистејци, Амалешани.)
2.		 Дали можеш да именуваш уште еден? (Употребете го
прашањето за да создадете атмосфера на натпревар
помеѓу два тима).
3.		 Зошто е грев ако си непослушен кон родителите? (Ние
го прекршуваме Божјиот закон затоа што Бог вели
„Почитувајте ги (биди им послушен на) своите
родители).
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4.		 Зошто луѓето беа изненадени и преплашени од бурата и
грмежот? (Тие знаеа дека тоа е предупредување од Бог,
затоа што не беше време во годината кога таквите
појави беа вообичаени).
5.		 Како Бог денес нè предупредува за гревот? (Нè
предупредува преку Библијата и преку учителите и
проповедниците кои што не поучуваат за тоа што го
вели Библијата).
6.		 Што направи цар Саул, а кое беше работа на свештеник,
а не работа на цар? (Тој принесе жртва паленица за
народот).
7.		 Што рече Самоил дека ќе биде Божјата казна за Саул
затоа што на ваков начин му беше непослушен на Бог?
(Неговото семејство нема да биде царската лоза на
Израел).
8.		 Како Самоил знаеше дека Саул повторно му беше
неппослушен на Бог и дека сосема не ги уништил
Амалешаните? (Бог муи кажа. Подоцна тој ја слушна
вревата од животните, а Саул сам подоцна му кажа
за цар Агаг).
9.		 Дали Саул веднаш беше подготвен да го признае својот
грев на непослушноста и да бара опростување од Бог?
(Не. Тој се обиде да ги обвини другите и се обиде да
објасни дека тоа што го направил е добро).
10. Дали е доволно за нас само да кажеме дека ни е жал,
како што тоа Саул го направи? Дали ако му кажеме на
Бог дека ни е жал, нашите гревови ќе бидат простени?
(Ако кажеме дека ни е жал ние навистина треба
да мислиме така. Ние мора да се покаеме или да
се одвратиме од нашите гревови и да сакаме да се
промениме. Ние мораме единствено од Господ Исус да
бараме да нè спаси од нашите гревови.)

23
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Лекција трета
„Бог избира цар"

Библиски текст за учителите
◆

Почеток

1 Самоил 13

◆

Преглед на лекцијата

Централна вистина
◆		Бог

Бог му зборува на Самоил. 				 ЦВ

го гледа и го познава твоето среце

Бог го испраќа Самоил во Витлеем.

Примена
◆

◆

Самоил тажи за Саул.

Самоил го гледа Елијав.					 ЦВ

За неспасени: Бог го гледа твоето
грешно срце - Бог ти е потребен за Тој да
ти го промени животот и да ти даде ново
срце.

Самоил ги гледа другите 6 синови. ЦВН

За спасени: Бог гледа дека срцето ти е
исправно, бидејќи Исус те спасил, но ако
грешиш, тоа мора да му го признаеш.

Давид е повикан дома.

„Дали се овие сите твои деца“?
Давид пастирот.								 ЦВН
Давид е избран од Бог.					 ЦВН
Давид е помазан.
Давид се враќа кај овците.				 ЦВН

Кулминација:
Давид му свири на Саул.

Заклучок:
Саул и Давид се заедно во палатата. ЦВН
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Стих за напамет
Продолжете со поучувањето на Псалм 23 и продолжете со
објаснувањата.

Лекција
Визуелни помагала

Сцена 1 (Самоил)

Употребете ги сцените за надвор
и палата или пак фланелограф
и фигури за да ја илустрирате
лекцијата. Можеби сакате да
употребите и натпис на хартија
за вашата централна вистина.
Напишете „Бог го гледа и го
познава твоето срце“ на обоен
картон, и поставете ја на таблата
кога ќе се спомне во лекцијата.

„Самоил, зошто така тажно изгледаш?“ му зборуваше Бог
на Самоил. (Поставете го Самоил, фигура 21.) „Не можеш
вечно да тагуваш за Саул, бидејќи Јас го отфрлив како цар
над Израел.“ Дали се сеќаваш зошто Бог го отфрли Саул?
(Дозволете им на децата да кажат за Сауловиот грев.)
Да, бидејќи Саул згреши; тој не го стори она што Бог му
го рече. Вистина, тој рече дека му е жал, но Бог знаеше
што има во неговото срце. Бог знаеше дека тој и понатаму
сакаше да оди по својот пат, а не по Божјиот. Бог знае сè за
секого. Тој нè создал. Тој го создал нашето тело и нашиот
ум. Тој ја гледа и ја познава секоја мисла, чувство или желба
што било кога сме ја имале. Тој ја познава длабочината на
нашето срце. (Поставете го натписот со реченицата за
вашата централна вистина на фланелографот.)

ЦВ

Бог знаеше зошто Самоил беше тажен, тоа беше поради
Сауловиот грев. Но сега Бог имаше една задача за него.
„Самоил, земи масло за помазание и оди во Јесеевиот дом
во Витлеем. Јас избрав еден од неговите синови за нов
цар“, рече Бог. „Донеси едно животно и принеси го таму
како жртва за мене. Покани го Јесеј за жртвувањето и Јас
ќе ти покажам кого да помажеш“. И така Самоил наполни
еден животински рог со масло кое подоцна требаше да го
употреби за помазание и замина во Витлеем.

Сцена 2 (Самоил, олтар, Јесеј, седум сина)
Сите подготовки беа направени и старешините на тој
град беа поканети. И Јесеј и неговите синови беа таму.
(Поставете ги олтарот, Самоил, Јесеј, синовите,
фигурите 21-26.) Самоил постојано гледаше во најстариот
син. Неговото име беше Елијав. Тој беше многу убав и
многу висок. Во времето на Библијата најстариот син беше
најважниот во семејството. Дали тој беше човекот кого што
Бог сакаше да го направи цар? „Тој би бил одличен водач
на неговиот народ“, си мислеше Самоил. Можеби во шепот
Самоил му рече на Господ: „Сигурно тој е кој треба да биде
помазан!“ „Не, Самоил“, му одговори Господ. „Ти гледаш во
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неговото лице и во неговата висина. Тој нема да биде цар.
Господ не гледа како што луѓето гледаат; оти луѓето гледаат
на надворешноста, но Бог гледа во срето“ (1 Самоилова
16:7).
Самоил погреши. Тој го процени човекот само по
надворешноста. И ние често го правиме истото. Ние гледаме
како луѓето изгледаат и што тие прават. Додека те гледам
тебе, гледам некој кој што сака да доаѓа во Клубот на
Добрата Вест, да пее песни и да слуша поуки од Библијата.
Но, јас не гледам, ниту знам нешто за тебе. Само еден го
знае тоа - Бог. Тој гледа какви сме навистина. Тој го гледа
моето и твоето срце. Срцето кое Тој го гледа не е она срце
што ја раздвижува крвта во телото. Кога Бог вели дека го
гледа нашето срце, Тој мисли дека го гледа вистинскиот
„ти“, она „ти“ кое ќе живее вечно, дури и по смртта на
твоето тело. Бог гледа и знае што сакаш или мразиш; Тој ги
знае твоите мисли; Тој знае што би сакал да имаш; Тој знае
што сакаш да бидеш. Секој од нас е роден со грешно срце, и
затоа мислиме и правиме грешни нешта.
Дали знаеш зошто една мачка се однесува како мачка, а не
како зајак? (Дозволете им на деата да одговорат.) Токму
така. Се однесува како мачка затоа што е родена како мачка.
Ние грешиме, бидејќи сме родени како грешници - родени
со грешни срца. За да бидеме добри потребно ни е ново срце
од Бог; Бог ни е потребен за да ни ги промени животите.
Само Тој може да направи да му бидеме послушни и да
првиме добро. Бог гледа дека некои од нас имаат исправно
срце. Тој исто така гледа дека некои сè уште имаат грешно
срце, како срцето на Елијав.

ЦВН

Бог не го сакаше Елијав за цар. (Отстранете го Елијав,
фигура 24 и поставете го подалеку од Самоил.) Самоил
го погледна вториот син. Неговото име беше Абинадав.
Можеби него Бог го сака. Но не! Пораката беше истата: „Бог
не го избра него“. Еден по друг, Јесеевите синови не беа
избрани од Бог. Ниту еден од нив не требаше да биде цар,
бидејќи Бог гледаше многу подлабоко отколку на изгледот и
силните мускули.
Тој знаеше сè за Јесеевите синови и Тој знае сè за тебе.
Можеби се преправаш дека си добар пред твоите родители
или твоите учители, но не можеш да го измамиш Бог. Тој ја
гледа твојата гордост и завист. Тој знае какви лоши имиња
и даваш на мајка ти во себеси, кога таа те праќа порано в
кревет. Тој виде што си направил зад грбот на татко ти, кога
тој не ти дозволил да си играш надвор. Бог ни заповеда во
Библијата да ги почитуваме родителите, а тоа не го правиме

ЦВН
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секогаш. Ти згреши, и Бог го знае тоа. Ти не можеш да
скриеш ништо од Него, зашто Тој го гледа и го знае твоето
срце исто онака како што ги знаеше срцата на седумте
браќа. Бог не прифати ниту еден од нив. Тој избра некој
друг. Но кого? Токму тоа Самоил не можеше да го разбере.
Зарем Бог не го испрати при Јесеевиот дом? Зарем не рече
Бог дека еден од Јесеевитге синови ќе биде цар? „Бог не
избра ниту еден од овие“, рече Самоил. „Дали се овие сите
твои деца“?
„Имам уште еден син,“ одговори Јесеј. „Најмладиот“. Тој
син не беше доведен за жртвувањето. Во тие дни и во таа
земја, најмладиот син беше најневажниот во семејството.
„Тој е во полето и ги чува овицте,“ рече таткото. Тоа
беше работа за најмладиот. Неговото име беше Давид.
(Отстранете ги сите фигури од фланелографот или
префрлете втор фланел врз првиот.)

Сцена 3 (Давид, овци, Давид со харфа)
(Поставете ги фигурите на Давид и овците, 27 и 28).
Дали можеш да си замислиш како тој ги изведува овците
секое утро и ги води по ридовите околу Витлеем? Неговата
одговорност беше да ги пасе, пои и да се грижи за нив.
Понекогаш тоа беше опасна работа, зашто лавови и мечки
одеа по ридовите барајќи некоја овца да изедат. Но Давид
верно си ја вршел работата, без оглед колку тешко да било.
Можеби токму во тој ден Дави си ја зел својата харфа,
надвор во полето. Харфата беше неговиот омилен
инструмент. (Отстранете го Давид, фигура 27 и заменете
го со Давид и харфа, фигурите 19 и 30.) Тој со восхит пееше
и свиреше. Тој му пееше на Господа. Давид го љубеше
Господа со сето свое срце. И тој се беше родил со грешно
срце, но сега беше поинаков. Давид му се довери на Господ
и сиот грев му се одзеде. Еден ден Давид му рече на Бог,
„Ќе му пеам на Господа, зашто беше милостив кон мене“
(Псалм 13:6). Бог му го одзеде гревот, неговиот живот се
промени и сега Давид беше праведен пред Бог.
Бог и тебе те гледа, но дали си праведен пред Бог како
што беше Давид? Дали си му се доверил на Господ Исус
Христос за да ти го измени животот и да те направи
праведен пред Бог? Можеби сакаш и твојот грев да се
одземе како на Давид, но се уште не си сигурен. Ако е така
и по нашата лекција, дојди за повторно да ти објаснам;
треба само да дојдеш напред и да седнеш на еден од
столовите во првиот ред. Ќе ми биде драго да ти одговорам
на секое прашање во врска со тоа како да се биде исправен

ЦВН
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пред Бог. Важно е да се биде праведен како Давид.
(Направете неколку секунди пауза.)
„Давид, Давид“! Некој трчаше по ридот. „Давид, те бараат
дома, побрзај“! И така Давид бргу слезе од ридот и тргна
кон дома. (Отстранете ги сите фигури. Ако ја имавте
покриено сцена 2 со фланел, сега откријте ја. Ако не го
направивте тоа, повторно поставете ги фигурите за
сцена).

Сцена 4 (Повторете ја сцена 2, со Давид)
Давид беше силен и здрав. Сите мислеа дека е убав.
(Поставете го Давид, фигура 27.) Штом Самоил го вид, тој
знаеше дека Давид е добар млад маж. Но тој до сега веќе
научи дека не треба да суди според надворешноста. Тогаш
Господ му прозборе на Самоил.
„Помазај го. Тој е оној кого го одбрав“. Зошто Бог избра
Давид да биде цар? Дали затоа што беше убав, силен и
храбар? Дали затоа што беше многу вешт? Не, туку затоа
што неговото срце беше исправно пред Бог. Запомни што
рече Бог: „Човекот гледа на надворешноста, но Господ
гледа на срцето“ (1 Самоилова 16:7). Бог знаеше дека
срцето на Давид беше исправно. Давид го сакаше Бог. Тој
му се довери на Бог да го спаси кога беше помлад и знаеше
дека Бог ќе се грижи за него како пастир кој што се грижи
за своите овци. Всушност една од песните кои Давид ги
напиша почнува со зборовите „Господ е мојот Пастир“.
Дали некој знае каде во Библијата ги наоѓаме овие зборови?
Да, точно - Псалм 23:1.

ЦВН

Дали Бог и за тебе се грижи како твој пастир? Тоа не е
случај ако си грешен и не си исправен пред Бог. Но заради
грешници како тебе Бог го испрати својот единствен Син,
Господ Исус Христос, во светот. Тој умре на крстот за
на овие со грешни срца да може да им биде простено и
да примат нов живот од Бог. Тој повторно воскресна од
мртвите и сите кои се одвраќаат од своите грешни патишта
и веруваат во Него имаат срца кои се исправни во Божјите
очи. Дали ќе му се довериш на Исус Христос да биде твој
пастир, да те спаси и да те чува; само Тој може да направи
твоето срце да биде исправно пред Бог. Бог гледа и знае
дали твоето срце е исправно, бидејќи Тој гледа и знае сè.
Бог цело време знаел кој од синовите на Јесеј ќе биде цар.
Кога Самоил сфати дека Давид беше Божјиот избор, тој
го зеде рогот и од него истури масло врз главата на Давид.
(Отстранете го Давид фигура 27, и заменете го со Давид
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кој што клечи, фигура 29; во раката на Самоил ставете
рог.) Кога се помазуваше некој човек значеше дека нешто
посебно требаше да се случи со него. Библијата не ни
кажува дали Давид знаеше зошто беше помазан или не. Во
секој случај, Самоил тоа не го објави пред народот. Кога
заврши жртвувањето и веселбата, Самоил си замина во Рама
и речиси веќе ништо не се слуша за него. (Отстранете ги
сите фигури или покријте ги со друго парче фланел).

Сцена 5 (Давид со овците)
А Давид? Дали тој отиде да живее во палата? Дали тој се
откажа од својата работа како пастир? Не! Тој повторно се
врати во полето кај овците. (Поставете го Давид и овците,
фигурите 27 и 28). Бог веројатно бил многу задоволен кога
видел како се однесува Давид. Тој не се бунеше и не се
препираше кога тој ден повторно мораше да се врати кај
овцитге. Тој не застана и не рече горделиво: „Сега јас сум
важна личност. Најдете си некој друг да ви ги чува овците“!
Давид продолжи да живее понизно како и дотогаш.

ЦВС

Христијански момчиња и девојчиња, дали сте и вие како
него или пак се правите важни за тоа колку сте паметни кога
ќе положите некој испит? Бог го гледа твоето срце и знае
сè за тебе. Тој знае дека твоето срце е исправно, затоа што
веруваш во Него. Но тоа не значи дека ти никогаш повторно
нема да погрешиш. Христијаните не треба да сакаат да
грешат, но понекогаш го прават тоа.
Ние примивме ново срце, нова природа од Бог; но затоа што
сме родени како грешници, ние сè уште понекогаш сакаме
да погрешиме. Иако нашите гревови се опростени и ние
сме исправни во Божјите очи, ние нема да бидеме сосема
ослободени од гревот сè додека не стигнеме на небо. Бог
не сака кога грешиш. Тогаш твоето пријателство со Него е
нарушено. Што можеш да направиш? Не треба повторно да
се спасиш, но треба да му кажеш на Бог дека си погрешил.
Тој сака да му кажеш за сè што си погрешил. Тој вели дека
„ако ги исповедаме (му ги признаеме) нашите гревови, Тој е
верен и праведен да ни ги опрости гревовите и да не очисти
од секоја неправда“ (1 Јованово 1:9).
Христијанине, ако си погрешил, побарај Бог да ти прости и
да ти помогне да живееш за Него, како Давид. Од денот кога
Давид беше помазан, Духот Божји дојде над него и остана
со него. Бог живееше во Давид, давајќи му сила да ги прави
делата кои Бог сакаше тој да ги прави. Ако си христиујанин,
Бог Светиот Дух живее во тебе за да ти даде сила да му бидеш
послушен и да живееш за Бог (отстранете ги сите фигури).
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Сцена 6 (Саул, слуга, Давид со харфа)
Имаше еден кој што требаше да живее за Бог и да му биде
послушен, но не беше. Тоа беше цар Саул. (Поставете
го Саул, фигура 32). Гревот во срето на Саул стануваше
сè поголем и поголем. Поради ова тој често толку многу
се лутеше што неговите слуги се плашеа дека ќе полуди.
Слугите имаа една идеја. Тие му рекоа на царот: „Испрати
еден од нас да најде човек кој е вешт во свирење на харфа.
Па кога ќе почнат да те мачат тешки мисли, тој ќе ти свири
за да се смириш.“ „Добро“, си помисли Саул. „Тоа е добра
идеја. Најдете таков човек“, нареди тој. „Јас знам еден таков
човек“, рече еден слуга. (Поставете го слугате, фигура
33). „Тој е добар музичар; тој е храбар и мудар, и Бог е со
него. Тој живее во Витлеем. Татко му се вика Јесеј“. Дали
можеш да погодиш кој е тој? Да, тоа е Давид. (Отстранете
ја фигура 33). „Испрати ми го Давид, твојот син кој ти ги
пази овците“, беше пораката која Јесеј ја доби од царот.
Наскоро Давид беше во палатата. (Поставете го Давид и
харфата, фигурите 29 и 30). Саул го засака, ја сакаше и
неговата музика. Секогаш кога Саул беше вознемирен, го
воведуваа Давид да му свири.
Колку чудни работи требаше да се случат! Царот Саул беше
отфрлен од Бог поради својот грев. Еден ден тој веќе нема
да владее над Израелскиот народ. Оној кој што требаше да
го замени седеше до неговите нозе и свиреше на харфа, а
Саул не го знаеше тоа. Едниот имаше срце за кое Бог знаеше
дека е грешно и не е исправно пред Него. Другиот имаше
срце кое беше исправно пред Бог.

ЦВН

Кога Бог денес гледа во твојот живот, што може да види?
Ако никогаш не си му верувал на Христос, Тој глед дека
имаш грешно срце, Бог вели дека Тој ги знае срцата на
сите луѓе (Дела 1:24), „нема ни еден праведен, ни еден“.
(Римјаните 3:10) Ни едно момче или девојка нема срце кое
е исправно пред Бог, освен оние кои му се довериле на Исус
Христос да биде нивни Спасител и Пастир. Исус Христос
е единствениот кој што може да го направи твоето срце
исправно. Дали некогаш си му се доверил? Дали можеш да
кажеш: „Господ е мојот пастир“ (Псалм 23:1)? „Јас верувам
дека Тој ќе ме спаси од казната поради моите гревови и ќе
се грижи за мојот живот“. Ти знаеш дека не можеш да се
спасиш себеси или да го промениш своето грешно срце.
Мораш да се надеваш на Христос твоето срце да го направи
ново и исправно пред Бог.
Дали навистина сакаш Тој да ти прости и да ти даде ново
срце? Тој тоа ќе го направи уште денес ако му веруваш.
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Тивко во своето срце кажи му на Бог дека ти си грешник
и дека навистина ти е жал за сите гревови кои Тој може да
ги види во тебе. Заблагодари му на Господ Исус за тоа што
врз себе ја зеде казната за твоите гревови. Замоли го да
ти прости и да те направи исправен пред Него како Давид.
Тој ќе го направи тоа. Тој ветува „И ќе ти дадам ново срце“
(Езекиел 36:26) - срце кое засекогаш ќе биде исправно пред
Бог.

Предложени активности
за вклучување на учениците
Исечете и подгответе слики од списанија за фланелограф.
Меѓу нив имајте слика на:
◆

религиски водач, на пример поп, владика;

◆

некој како се моли;

◆

дете;

◆

бебе;

по можност слика на припадник на Африканско или
		 Јужноамериканско племе.
◆

На задната страна на секоја од нив напишете „Грешник“
и поставете ги на фланелографот. Прашајте ги децата
да ви кажат кој од овие не е грешник, поставувајќи ги
сликите една по една. Додека ја отстранувате онаа слика
на која децата покажале завртете ја за сите да можат да го
видат зборот „Грешник“. Поучете ги децата дека сите се
грешници иако однадвор можеби изгледаат многту добро.
Сега, кога сите фигури се отстранети од фланелографот,
над зборот грешник напишете „Спасен“ на позадината на
една од сликите (на пример сликата на дете). Направете го
тоа без децата да забележат која од сликите сте ја одбрале.
Повторно поставете ги сите фигури на фланелографот и
прашајте ги децата кој од прикажаните е исправен пред
Бог. Можеби тие ќе погодат, но тоа ќе биде само нагаѓање.
Вие ја направивте промената, па затоа само вие знаете која
од нив е. Повторно повторете им на децата „Човекот гледа
однадвор, а Господ гледа на срце“ (1 Самоилова 16:7).
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Прашања за повторување
1. Зошто Самоил беше тажен? (Затоа што цар Саул згреши
и беше отфрлен од Бог).
2. Што му рече Бог на Самоил да направи? (Да земе масло
за да го помаже еден од синовите на Јесеј).
3. Кое е името на најстариот син на Јесеј? (Елијаб).
4. Самоил мислеше дека Елијаб е оној кого треба да го
помаже, затоа што беше висок и убав. Што рече Бог на
тоа? (Види 1 Самоилова 16:7).
5. Каде беше најмладиот син на Јесеј кога Самоил дојде да
ги посети? (Тој беше надвор во полето и ги пазеше
овците. Неговото име беше Давид.)
6. Кој беше омилениот музички инструмент на Давид?
(Харфа.)
7. Кажи ми некои од зборовите на Давидова песна која е
исто така запишана во Библијата. (Псалм 23 - било кој
стих).
8. Каде отиде Давид откако беше помазан од Самоил? (Се
врати назад кај овците).
9. Зошто Давид беше донесен во палатата на Саул? (За да
му свири на Саул и така да ја смирува неговата лутина).
10. Која беше големата разлика во животот на Саул и
Давид? (Срцето на Давид беше исправно пред Бог, а
срцето на Саул не беше).
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Лекција четврта
„Давид и Голијат"

Библиски текст за учителите
◆

Почеток

1 Самоил 17:1-54

◆

Преглед на лекцијата

Централна вистина
◆		Биди

		 Предизвикот на Голијат.

како Давид-верувај во живиот Бог

Израелците се плашат. 				 ЦВ

Примена
◆

◆

„Дојдете и борете се, кукавици“!

Давид испратен на бојно поле.

За неспасени: Единствениот начин да
бидеш спасен од твоите гревови е да
веруваш во Божјиот Син, Господ Исус
Христос.

Голијат повторно ги предизвикува
израелците.								 ЦВН
Давид „Кој е овој“?

За спасени: Надевај се на Бог дека Тој ќе
ти даде храброст да го направиш она што
е исправно.

Критиката на Елијаб.
Саул испраќа да го викнат Давид.
Давид: „Господ ќе избави“.			 ЦВН
Давид го пробува Сауловиот оклоп.
Давид оди да го сретне Голијат. ЦВС
Голијат: „Зарем јас сум куче“?
Давид: „Доаѓам во Господово Име“.

Кулминација:
Давид го убива Голијат.

Заклучок:
Филистејците се победени.
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Стих за напамет
Продолжете со поучувањето на Псалм 23 и продолжете со
објаснувањата.

Лекција

Визуелни помагала
Користете обичен фланел, или
таков кој прикажува надворешен
амбиент, заедно со фигурите
кои се дадени. Алтернативна
метода би била за лекцијата да
се користат два фланелографи,
од кои на едниот ќе бидат
прикажани Филистејците, а
на другиот Израелците, освен
за последната сцена кога се
среќаваат Давид и Голијат.
Централната вистина напишете ја
на две парчиња картон.
Забелешки за висината на
Голијат
Лакат - лакат е растојанието
меѓу лактот и врвот на прстите
кај маж. Најчесто се смета дека е
отприлика 45 см.
Педа - педа најчесто се сметало
дека е еднаква на половина
лакат.
За висината на Голијат може да се
користи заокружена мерка како
на пример „речиси 3 метри“.

„Кукавици, излезете и борете се. Нека еден од вас излезе
и нека се бори со мене“. (Учителе, извикнете ги овие
зборови). Овие и слични на овие зборови се слушаа како
екот на ридот. „Ако јас победам, сите вие ќе му служите
на мојот народ; ако вие победите ние ќе ви служиме вам.
Ајде, ве предизвикувам; донесете човек и дозволете ни да се
бориме“. (Учителе, застанете за неколку моменти).

Сцена 1 (Шатори во логорот на Израелците
и Филистејците, Голијат)
Но никој не сакаше да се бори. Сите беа преплашени. Тие
се криеја зад карпите и во шаторите на ридот (поставете
шатори, фигура 36). Израелските војници гледаа од
другата страна на долината, кон местото каде што беа
Филистејците, на другиот рид (поставете шатори, фигура
37). Филистејците беа нивни долгогодишни непријатели,
и сега повторно сакаа да започнат војна со Израел. Но не
беа уплашени само од Филистејската војска. Преплашените
војници гледаа во подножјето на ридот, во долината.
Таму стоеше оној кој што толку гласно викаше и многу ги
плашеше. Беше како Џин! (Поставете го џинот, фигура
39). Тој беше речиси 3 метри висок и многу јак (Учителе,
споредете ја неговата висина со собата во која се наоѓате
или со нешто што им е познато на децата. Видете ги
погоре спомнатите забелешки за висината на Голијат).
Тој носеше бронзен шлем, а неговото тело беше покриено
со бронзен оклоп. Дури и неговите нозе беа заштитени.
Неговото копје беше дебело и долго. Во футролата која
висеше на неговата страна тој носеше тежок, остар меч.
Неговото име беше Голијат.
Кој би се осмелил да се бори со толку застрашувачки
човек? Сигурно не цар Саул, иако тој беше највисокиот
Израелец, Сигурно не Елијаб или Абинидад или Шамах,
тројцата Давидови браќа кои сега беа во Сауловата војска.
Ни еден војник во Израел не сакаше да се бори.Тие гледаа
во големиот џин и заборавија дека нивниот Бог е многу,
многу поголем. Џинот навистина изгледаше силен, но
нивниот Бог беше Семоќен. Тој можеше да направи сè.
36

Давид, човек според Божјото срце

Зарем израелскиот народ ги заборавил раскажувањата на
своите родители за тоа како Бог направил големи дела за
нив? Зарем Тој нè ги избави од силната египетска војска?
Зарем Бог не направи дебелите ѕидови на Ерихон да се
разрушат пред нивните очи? Тие ниту една од овие битки не
ќе можеа да ја извојуваат сами. Многу одамна израелскиот
народ побара Бог да им помогне. Тие веруваа дека Бог може
да направи невозможни работи и Тој навистина ги направи.
Тогаш тие му веруваа на Бог, но сега овие бедни војници во
Сауловата војска немаа вера. Сепак, нивниот Бог беше жив
Бог кој што ги создаде небото и земјата. Тој не беше како
боговите на Филистејците, кои што беа направени од човек.
Тие требаше да му се доверат на Семоќниот Бог за Тој да ги
спаси од Филистејите.

Учителе, ако употребувате натпис
за централната вистина, тогаш
сега на фланелот поставете
„верувај во живиот Бог“.

ЦВ

Но ни еден од нив не беше подготвен да се соочи со џинот.
Никој од целата војска немаше доволно доверба во Бог за
да го победи Голијат. Но некој кој имаше доверба во Бог,
во тоа време одеше кон бојното поле. Тој човек имаше срце
кое беше исправно пред Бог. (Отстранете ги сите фигури,
освен натписот).

Сена 2 (Давид и Јесеј)
Да, доаѓаше Давид. (Поставете го Давид, фигура 35). Давид
се врати да ги чува своите овци откако свиреше за Саул.
Рано тоа утро тој мораше да остави некој друг да се грижи
за овците. Неговиот татко, Јесеј (поставете го Јесеј, фигура
34), му беше дал задача. „Сакам да одиш во војничкиот
логор и да видиш како се твоите браќа“, рече татко му. „Со
себе понеси ја и оваа вреќа пченка и десет векни леб. Овие
десет пити сирење однеси му ги на нивниот командант, и
побрзај“. Колку голем товар требаше да се носи, а требаше да
пешачи речиси 30 километри по планински пат! Но Давид со
задоволство го послуша својот татко и сега веќе брзаше кон
логорот. (Отстранете ја фигура 34).

Сена 3 (Давид, шатори, војници, Голијат)
Додека се приближувал најверојатно ги слушнал бојните
извици на двете војски. Тие биле наредени покрај ридот и се
гледале едни со други. (Поставете ги шаторите, фигури
36 и 37). Ова се случувало речиси шест седмици. Каква
глетка беше тоа пред очите на ова момче. Давид ги остави
работите кои ги испрати неговиот татко и потрча да ги најде
своите браќа. (Поставете ги војниците, фигура 38).
Одеднаш, сите почнаа да гледаат во долината под нив.
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Давид се заврте и го здогледа џинот како се приближува
од логорот на непријателот. (Поставете го џинот, фигура
39, заедно со војниците, фигури 38б и в зад него). Тешкиот
оклоп блескаше на сонцето. Самиот оклоп тежел повеќе
од 50 кг. Колку застрашувачко беше неговото оружје.
(Неговото копје беше тешко парче дрво со метален остар
врв, и тежеше речиси 7 кг). Давид никогаш дотогаш не
беше видел ништо слично. Тогаш џинот застана и повторно
ги изговори истите зборови кои што другите ги слушаа
секое утро и секоја вечер.
„Кукавичка армија е Израелската; најдете маж со кој ќе
се борам“. Тој го предизвикуваше Бог и Божјиот народ.
Тој веруваше дека Филистејските богови се поголеми од
Израелскиот Бог. Тој веруваше дека неговата големина,
неговата сила, неговото оружје и оклоп ќе можат да победат
сè. Но грев е да се има доверба во нешто или некого наместо
во Бог. Голијат грешеше против Бог.

ЦВН
Учителе, ако користите натпис за
централната вистина, поставете
го делот „Биди како Давид“
пред веќе поставениот „верувај
во живиот Бог“.

Можеби и ти си како него. Во кого ти веруваш? На кого
му се доверуваш за да те спаси од казната која што ја
заслужуваш за своите гревови? Можеби сметаш дека
немаш потреба да се спасиш. Можеби сметаш дека можеш
да се спасиш ако се обидуваш да бидеш навистина добар.
Ако мислиш така, тогаш ти грешиш против Бог, затоа што
во Библијата Тој вели: „Оној кој што му се доверува на
сопственото срце е безумен“ (Изреки 28:26). Безумник е
грешник кој што не верува во Бог. Ти мора да си како Давид
и да веруваш дека живиот Бог ќе ти ги прости гревовите.
Не можеш да веруваш во ништо и во никого освен во
вистинскиот и жив Бог, за да го направи тоа за тебе. Голијат
беше безумен затоа што се надеваше на својата сопствена
сила или на лажние богови. (Статуите кои Филистејците
ги обожаваа не беа живи и не можеа да направат ништо
за нив).
„Ве предизвикувам, излезете и борете се“ повторно
викаше Голијат. Давид го слушна силниот глас. Некои од
преплашените израелските војници побегнаа. Давид беше
бестрашен.
„Кој е овој Филистеец? Како се осмелува да ги предизвикува
војските на живиот Бог“, извика Давид. Веројатно војниците
зачудено го погледнаа. Никој друг во цел Израел не
зборувал вака - дури ни царот. Сè што царот направи беше
што вети награда за оној што ќе сака да се бори со џинот, но
никој не се осмели да го направи тоа. Никој освен Давид не
размислуваше да побара помош од Бог. Точно тогаш Елијаб,
најстариот брат на Давид, налутено прозборе: „Што бараш
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ти овде? Што е со овците кои што требаше да ги чуваш? Јас
знам дека си горделив и злобен; ти само сакаш да ја гледаш
битката“. На давид не му беше лесно да ги слуша овие
лаги. Но сепак смирено рече: „Што сум погрешил? Јас само
прашав“. Тој се заврте да зборува со други војници, но сите
му го кажуваа истото. Сите беа премногу преплашени за да
се борат. (Отстранете ги фигурите 35, 38а, б и в, и 39).

Сцена 4 (Цар Саул, Давид, оклоп, праќа)
До тогаш некој веќе му беше кажал на царот за она што
Давид го зборуваше. (Поставете го Саул, фигура 41). Тој
испрати да го викнат Давид (поставете го Давид фигура 35)
и беше изненаден од првите зборови на овој млад човек.
„Не треба да се плашите. Јас ќе одам и ќе се борам со
џинот“. Давид, овчарчето, ќе излезе да се бори! Тоа не е
можно!
„Ти не можеш да го направиш тоа“, рече Саул. „Ти си само
момче, а Голијат е искусен борец“.
Но Давид беше убеден дека е во право. Тој знаеше дека е
помлад, помал и послаб од џинот. Тој знаеше дека нема
искуство во борба, но знаеше дека може да има доверба во
својот Бог. Тој сакаше и Саул да го знае тоа. Тој му рече:
„Јас сум пастир и се грижам за овците на мојот татко.
Еднаш дојде лав, а еднаш мечка кои сакаа да украдат некое
од јагнињата. Но јас не им дозволив. Јас трчав по нив и
го спасив јагнето од нивните канџи. Дури и кога дивите
животни разјарено ќе се завртеа кон мене, јас ќе ги грабнев
за гривата и многу силно ќе ги треснев. Често ги убивав
(пауза) и истото ќе го направам со филистејскиот џин затоа
што се осмелува да ја предизвикува војската на Живиот
Бог“. Саул можеше да забележи дека Давид навистина го
мисли тоа што го зборува. Но момче како Давид може да
убие џин? Давид му објасни.
„Господ Кој ме спаси од канџите на лавот и мечката ќе ме
спаси и од раката на овој Филистеец“ (1 Самоилова 17:37).
Давид знаеше дека Бог нема никогаш да го напушти. Многу
често во минатото Бог му даваше храброст и сила. Давид
можеше да се ослони на Бог во вакво време затоа што
тој на Бог му веруваше како на свој Спасител. Тој Бог го
нарекуваше „Мое спасение“ (2 Самоилова 22:3).
Да се има доверба значи да се смета дека некој друг ќе
го направи она што ти не можеш да го направиш. Дали
можеш себеси да се спасиш од казната за гревот која ја
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заслужуваш? Не, не можеш. Дали има некој на кого можеш
да му се довериш за да те спаси? Да, само еден. Исус
Христос Божјиот Син е единствениот. Тој ја зеде казната
за гревот кога беше на крстот. Дали веруваш дека Тој умре
за тебе и дека може да те спаси? Довери Му се како на свој
Спасител уште денес. Тој ќе го одземе твојот грев и ќе те
направи исправен пред Бог, исто како што тоа го направи и
за Давид. Тоа е начинот како започнува живот со доверба во
Бог. Кога си Му се доверил да те спаси, тогаш можеш да се
ослониш на Него за сè, дури и за храброст.
Точно така постапи и Давид. Тој бараше да му дозволат да
оди и да се бори со џинот. На крајот Саул рече: „Оди и нека
Господ биде со тебе“. Но пред да му дозволи на Давид да оди
тој го донесе царскиот оклоп. „Ова ти е потребно“, рече Саул.
(Поставете го оклопот, фигура 40.) Давид набргу беше
облечен во Сауловиот тежок оклоп. Бронзена кацига беше
ставена на неговата глава. Давид го опаша Сауловиот меч над
својата туника и се обиде да оди. Но сè беше бескорисно!
„Јас не можем да одам ваков“, рече тој. „Не сум навикнат
на сето ова. Ова само ме успорува“. Затоа тој сосема го
соблече оклопот (отстранете го оклопот, фигура 40).
Тој со себе сакаше да го понесе само она што секогаш го
носеше во поле. Тој имаше стап и праќа која ја користеше за
фрлање камења за да ги заштитува овците. (Поставете ја
праќата, фигура 43). Тие беа сосема доволни. Се прашувам
што мислеше Саул додека гледаше како Давид си оди.
Тој го гледаше како оди покрај војниците на израелската
војска и како продолжува надолу по ридот кон долината.
(Отстранете ги Саул и Давид.) На патот Давид стигна до
еден мал шумски поток. Тој зибра 5 мазни камчиња и ги
стави во малата торбичка на својот појас.

Сцена 5 (Давид и Голијат)
Џинот го виде како доаѓа и почна да му се приближува.
(Поставете ги Голијат и Давид, фигура 42 и 35 далеку
една од друга.) Од двата рида сите очи беа вперени во
двајцата кои се приближуваа еден кон друг. Тие го видоа
големиот џин облечен во оклоп и неговото огромно копје
и меч. Тие го гледаа и овчарчето без оклоп и без меч како
му се приближува на џинот. Срцето на Давид веројатно
чукаше многу брзо, но дури и ако беше уплашен, тој не
го покажуваше тоа. Неговата доверба беше единствено во
Господа. Тој не се надеваше дека оклопот ќе го заштити.
Тој не се надеваше на своите сопствени способности. Тој
знаеше дека е многу помал и послаб. Тој знаеше дека сам не
може да го победи џинот.
40

Давид, човек според Божјото срце

ЦВС

Деца, дали некогаш сте се чувствувале така? Дали некогаш
си се чувствувал дека треба да направиш нешто, но не
можеш? Можеби ти на никого не си му кажал дека си
спасен. Можеби никој друг во твојот клас не е христијанин.
Можеби се плашиш дека ако дознаат нема да си ираат
во тебе. Некои можеби и ќе ти се потсмеваат и ќе те
задеваат. Многу е тешко на другите да им кажеш дека си
христијанин, но Бог ќе ти даде храброст кога ти е потребна.
Не треба да станеш на сред час и на сите да им кажеш
дека си христијанин. Бог ќе ти даде време кога ќе биде
прикладно да кажеш дека си спасен. Можеби ќе се случи
кога си заедно со другарите некои да го опсуе Бог или да
раскажува валкани приказни. Тогаш таа ситуација можеш
да ја искористиш на многу љубезен начин да им кажеш:
„Жалам, но сметам дека не е добро да се зборува така. Јас
сум христијанин“. Потребно е голема храброст такво нешто
да се каже, но Бог ќе ти помогне, ако имаш доверба во Него.
Давид секогаш имаше доверба дека Бог ќе му даде храброст
и затоа имаше смелост да се сретне со џинот. Тој веруваше
дека Бог ќе го победи Голијат.
Оние кои не веруваа во Бог веројатно мислеа дека Давид
е луд. Кога Голијат виде кој доаѓаше да се бори со него,
неговото лице се изобличи од бес. „Погледнете кого
испратиле да се бори со мене“, си мислеше тој. „Едно мало
селанче“. Кога ја виде праќата во рацете на Давид, тој извика:
„Зарем сум куче, па да доаѓаш против мене со праќа“? Тој
викаше и псуеше по Давид. „Дојди поблизу и твоето месо
ќе им го дадам на птиците и дивите животни“. Тој му се
закануваше на Давид дека ќе го убие и дека ќе го остави
неговото тело за волците и дивите животни да го изедат.
(Учителе, ако поучувате многу мали деца би било подобро да
не го објасните овој дел и делот кој што следува каде што
се зборува дека птиците и животните јадат човечки тела.
Исто така пожелно е да не го опишувате делот кога Давид
му ја сече главата на Голиј). Колку ужасен и зол човек!
Давид сигурно бил многу уплашен!
Но Давид не побегна. Со јасен глас тој одговори: „Ти
доаѓаш против мене со вера во својот меч, копје и штит и
сметаш дека тие ќе ти дадат победа. Јас не се надевам на
оружје. Јас имам доверба во Оној кого ти го предизвикуваш.
Семоќниот Бог на Израел ќе ми овозможи денес да те
убијам. Птиците и животните ќе го јадат твоето тело и
телата на твоите војници. Сиот свет ќе знае дека Израел има
Бог. Сите ќе дознаат дека треба да веруваат во Господ, а не
во меч и копје. Ова е Господова битка. Ти денес ќе умреш“.
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Кога Давид заврши огромниот џин беше бесен. Можам да
го замислам како цврсто го фаќа своето копје и го вперува
кон Давид. Тој ќе го убие ова глупаво момче кое се осмелува
така да зборува со него. (Поместете го Голијат, фигура
42, поблизу до Давид, фигура 33). Тап - тап - тап - се слушна
неговото трчање по прашливата земја. Неговиот оклоп се
затресе и тој ја дигна раката за да го фрли копјето.
Давид потрча; трчаше брзо, (пауза) но тој не бегаше. Тој
трчаше да се сретно со џинот. (Поместете го Давид, фигура
35, поблизу до Голијат, фигура 42.) Тој зеде камче од
својата торбичка и го намести во својата праќа. Користејќи
ја сета своја умешност тој го зафрли каменот кон џинот.
Каменот засвире во воздухот и го погоди Голијат точно
во челото под неговата кацига. Џинот падна на земјата
како стебло на дрво (пауза) и остана да лежи. (Додека ја
изговарате последната реченица заменете ја фигура 42 со
фигура 44).
Давид истрча, го подигна тешкиот меч на Голијат и му ја
отсече главата. Шампионот на Филистејците беше мртов
- убиен од едно овчарче. Филистејските војници не можеа
да поверуваат во тоа што го видоа. Тие побегнаа од своите
шатори и почнаа да бегаат. Израелците веќе не се плашеа.
Тие со голем извик излегоа од своите скривници. Почнаа
да ги бркаат Филистејците и убија многу од нив. Моќната
филистејска војска беше победена. Давид стана херој. Како
сиот народ да пееше пофална песна за него.
Но како успеа во сто ова? Едноставно, преку доверба во
Бог. Тој му рече на Голијат: „Битката е Господова и Тој ќе
те даде во моите раце“ (1 Самоилова 17:47). И тој беше во
право. Тој имаше доверба во Бог и Бог не го изневери. Ако
си христијанин имај доверба во Бог во секоја ситуација.
Тој ќе ти даде храброст кога си сам. Ќе ти даде сила да се
спротивставиш на гревот. Кажи Му на Господ како Давид:
„О, Господе, Боже мој, на Тебе се надевам“ (Псалм 7:1)
Биди како Давид - продожи да веруваш во Бог.
Можеби ти не си како Давид. Можеби никогаш не си му
се доверил на Бог да те спаси од твоите гревови. Ти сам
не можеш да го победиш гревот, но Исус може. Исус
Христос ја зеде казната за гревот кога умре на крстот. Бог
го воскресна Исус од мртвите и сега Тој вечно живее. Ако
денес Му се довериш, сите твои гревови ќе бидат простени.
Тој ќе те спаси и ќе те чува засекогаш. Давид подоцна
напиша: „И Господ ќе...ги спаси бидејќи имаат доверба во
Него“ (Псалм 37:40). Ова може да биде вистина и за тебе.
Дали ќе Му се довериш на Божјиот Син Исус Христос како
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на свој Спасител? Можеш да Му се довериш сега додека
седиш овде. Довери Му се сега.

Предложени активности
за вклучување на учениците
Дозволи им на децата да ја одглумат случката. На некои дајте
им улога на Филистејци, на други Израелци, некој нека биде
Голијат, а друг пак Елијаб, Абинадеб, Шамах, Јесеј, Давид,
Саул и слуга. (И на девојчињата може да им се даде машка
улога). Помогнете им на децата преку тоа подобро да ја
запомнат случката и тоа што лекцијата сака да ги научи.

Прашања за повторување
1.		 Кои беа непријателите кои сакаа да го поробат Израел?
(Филистејците).
2.		 Зошто Филистејците беа сигурни дека ќе победат?
(Затоа што на своја страна имаа џин).
3.		 Како се чувствуваа Израелците гледајќи го Голијат?
(Тие се плашеа од него).
4.		 Зошто беше погрешно Израелците да се плашат?
(Затоа што требаше да се надеваат на Бог).
5.		 Зошто дојде Давид во војничкиот логор? (За да им
донесе храна на своите браќа).
6.		 Зошто Давид се налути кога слушна што зборува џинот?
(Затоа што тој го предизвикуваше живиот Бог).
7.		 Што мислеше цар Заул за тоа Давид да се бори со
Голијат? (Тој сметаше дека Давид е премногу млад и не
е обучен во воени вештини).
8.		 Што рече Голијат дека ќе му направи на Давид? (Дека
ќе им го даде неговото тело на птиците и дивите
животни).
9.		 Зошто Давид можеше да го победи големиот џин?
(Затоа што веруваше дека Бог ќе му ја даде
победата).
10. Што се случи откако џинот беше убиен?
(Филистејците беа победени и Давид стана херој).
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Лекција петта

„Пријател и непријател"
Библиски текст за учителите
◆

Почеток

1 Самоил 18:1-16; 19:1-10; 20

◆

ЦВ

Преглед на лекцијата

Централна вистина

Јонатан и Давид стануваат пријатели.		
													 ЦВ

◆		Бог

им наредува на своите деца
		да се сакаат меѓусебно.

Љубоморниот Саул се обидува да го убие
Давид.

Примена
◆

Саше и Марко.								

За спасени: Мораш да го сакаш секој 			
христијанин.

Саул бара Јонатан да го убие Давид.
Јонатан го предупредува Давид.		

ЦВС

Јонатан зборува со Саул.
Саул повторно се обидува да го убие 			
Давид.
Давид го бара Јонатан.					

ЦВС

Давид и Јонатан прават планови и си 		
		 даваат ветувања.						 ЦВС
Саул се обидува да го убие Јонатан.

Кулминација:
Јонатан му носи вести на Давид.

Заклучок:
Давид и Јонатан се разделуваат.		
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Стих за напамет
Продолжете со поучувањето на Псалм 23 и продолжете со
објаснувањата.

Лекција
Марко и Саше сакаат фудбал. (Учителе, ако вашата
група е составена само од девбојчиња, или повеќето
од нив се девојчиња, тогаш имињата промене-те ги во
женски имиња, а играта нека биде одбојка. Во мешана
група, подобро е да зборувате за момчиња, затоа што
девојчињата ќе слушаат). Двете момчиња беа голмани.
Кога тренираа за училишен натпревар, двете момчиња
редовно беа во различни екипи.

Визуелни помагала
Користете сцени надвор и внатре
или обичен еднобоен фланел,
користејќи ги дадените фигури.
Нешто за неспасените деца

Дојде времето кога требаше да се одигра натпрева-рот
против соседното училиште. Кого ќе го изберат да игра во
екипата? Само еден од нив можеше да игра. И двајцата беа
добри голмани, и двајцата беа христијани. Двајцата одеа во
исто неделно училиште.

Централната вистина одбрана
за оваа лекција има примена
за спасени деца. Затоа што
има потреба оваа вистина
внимателно да им биде
пренесена на спасените деца,
ние се концентриравме на тоа.
Но сепак, ве молам, немојте да ги
запоставите неспасените деца за
време на состанокот оваа недела.
Во некој друг дел на програмот
земете си време да имате кратка
и едноставна порака за нив.

Еден ден пред натпреварот списокот на екипата беше закачен
на огласната табла. Сите се насобраа за да прочитаат кој
ќе игра. Сашо се проби низ гужвата и погледна на листата.
Името на голманот секогаш беше прво. О! Беше избран
Марко. Сашо побегна пред другите да ги видат солзите
во неговите очи. Тој беше многу разочаран и му беше
љубоморен на Марко. „Никогаш веќе нема да зборувам со
Марко“, си мислеше тој. Таа вечер во неделното училиште тој
го научи стихот од Јован 15:12, каде што Исус вели: „Сакајте
се меѓусебно како што Јас ве засакав“. Му кажаа дека Божјата
заповед кон неговите деца е да се сакаат еден со друг. (Ако
користите натпис за централната вистина, сега треба да
го ставите на таблата).
Следниот ден, на натпреварот, Марко играше многу добро.
Секогаш кога ќе одбранеше Сашо посакуваше да е на
негово место, но сепак навиваше погласно од сите други.
Кога заврши натпреварот тој чекаше Марко да си замине од
теренот. „Марко, добро играше“, рече тој. Тој учеше како
да ги сака другите на начин кој Биоблијата му го покажува.
Всушност тој се однесуваше како еден млад човек за кого
читаме во Библијата. Неговото име беше Јонатан.

Сцена 1 (Саул, Јонатан и Давид)
Јонатан беше принц (поставете го Јонатан, фигура 47).
Тој беше силен, во форма и многу вешт во користење на
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лак и стрела. Тој беше смел воин и голем водач. Јонатан
веруваше во Бог исто како и Давид. Тој беше најстариот син
на цар Саул (поставете го Саул, фигура 46), што значеше
дека тој треба да биде следниот цар на Израел. Но кој беше
избран за следен цар? Точно, Давид. Затоа што Саул не
им беше послушен на Божјите заповеди, Јонатан немаше
никогаш да стане цар.
Библијата не ни кажува дали Јонатан знаеше дека Давид ќе
биде следниот цар. Сепак во Библијата пишува дека кога
Давид го уби Голијат цар Саул беше многу задоволен со
него. Тој го повика Давид во својата палата (поставете го
Давид, фигура 48).
Јонатан го слушна разговорот на татко му со Давид и знаеше
дека најде пријател. Него не му пречеше што Давид беше
обичен пастир. Тој него многу го сакаше. За да му го докаже
тоа, тој зеде убава царска наметка и му ја даде на својот
пријател. (Поставете ја наметката, фигура 49 врз Давид).
Тој на Давид му ја даде и својата туника, својот појас, својот
меч, дури и своето омилено оружје - својот лак. Во тоа време
да се направи вакво нешто значеше дека и се дава голема
чест на таа личност. Подарокот на Јонатан значеше: „Ти си
најголемиот пријател кој било кога ќе го имам“.
Давањето е знак на љубов и пријателство. Ако некого сакаш,
ти сакаш да му дадеш нешто. Бог сака Неговите деца да им
покажат љубов на други христијани со тоа што им даваат на
оние во потреба. Некои од првите христијани го направија
токму тоа. Кога Господ Исус отиде на небо многу луѓе
во Ерусалим беа спасени. Сега тие беа Божји деца и беа,
како што Библијата ги нарекува, браќа и сестри во Божјото
семејство. Едно од првите работи кои новите христијани го
направија беше да им помогнат со пари, храна и облека на
оние кои имаа малку.

ЦВС

Можеби и ти можеш со нешто да помогнеш. Дали познаваш
некој христијанин кој што нема боици? Ти имаш многу
и можеш да му дадеш на друг да ја обои својата боенка.
Зошто христијаните треба да им даваат на другите кои го
љубат Исус? Исус рече: „Љубете се меѓусебно како што Јас
ве возљубив“ (Јован 15:12) Како Исус те возљуби? Зарем
Тој не го напушти небото заради тебе? Зарем не ја пролеа
Својата скапоцена крв за тебе? Зарем не ти даде вечен
живот? Кога размислуваме за тоа што Исус ни дал, тогаш
полесно можеме да им дадеме на другите како што Јонатан
му даде на Давид. (Отстранете ги сите фигури).
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Сцена 2 (Саул и Давид)
(Поставете го Давид, фигура 48). Давид не само што се
враќаше назад со Саул и Јонатан за да живее со нив во
палатата, туку тој требаше и да стане еден од војсководците
на Сауловата војска. Сите беа восхитени. На патот накај
дома, по борбата со Голијат, жените од околните места
излегуваа за да го поздрават царот (Поставете го Саул,
фигура 46). Голијат беше мртов, Филистејците побегнаа,
битката беше добиена, па затоа тие играа и пееја од радост.
Погласни од звукот на нивните инструменти беа извиците:
„Саул уби илјадници,
а Давид десетици илјади“.
Тие беа толку многу задоволни од тоа што Давид го уби
Голијат, но нивните зборови на пофалба го лутеа Саул. Тој
беше љуибоморен затоа што Давид добиваше поголема
слава од него. Тој беше цар, нему требаше да му припадне
славата. Можеби тогаш една мисла го стаписа. „Дали Давид
ќе биде следниот цар“? Веројатно се сети на Самоиловите
зборови: „Затоа што го отфрли Божјиот Збор, тој те отфрли
тебе како цар“. Ако тоа што Самоил го кажа е вистина,
Јонатан никогаш не може да стане цар. „Дали Давид
може да биде тој цар?“, мислеше тој. Лути мисли, полни
со љубомора го напаѓаа Саул додека одеше накај дома.
(Отстранете ги Саул и Давид, фигури 46 и 47).

Сцена 3 (Саул, Давид, копје)
Следниот ден тој повторно беше злобно расположен.
(Поставете го Саул, фигура 50). Давид ја зеде својата
харфа и, како и порано, почна да свири. (Поставете го
Давид, фигура 51). Можеби Саул ќе се смири од музиката.
Но не! (Отстранете ги фигурите 50 и 50). Саул го грабна
своето копје и дојде поблизу до Давид. (Поставете го
царот, копјето и Давид, фигурите 52, 53 и 54.) Тој го фрли
копјето кон Давид за да го убие (поместете го копјето
преку фланелот, како да лета), но Давид двапати скокна
на страна и избега. (Отстранете ги фигурите 52, 53 и
54). Давид веројатно бил исплашен, но Саул беше уште
поисплашен. (Поставете го Саул, фигура 50). Тој се
плашеше од Давид затоа што знаеше дека Бог е со тоа младо
момче и дека Бог не е со него. Тој веројатно се плашеше
дека Давид ќе го убие за да му го одземе царството. Давид
немаше намера да го направи тоа. Тој лесно можеше да го
убие Саул, но не сакаше. Сепак Саул не сакаше да ризикува.
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Тој го испрати Давид далеку од палатата. Наместо да го
поставеше за голем војсководец, тој му даде чета од 1000
војници. Дури и во оваа работа Давид беше многу успешен
и сите луѓе го сакаа.
Но Саул имаше и уште една причина зошто го испрати
Давид надвор од палатата. Тој си мислеше: „Зашто јас да
го убијам? Филистејците ќе го направат тоа“. Тој дури и
испланира ситуација во која Давид сигурно ќе биде убиен од
Филистејците. Но Давид не умре. Тој ја доби секоја битка.
(Отстранете го Саул).

Сцена 4 (Цар Саул и Јонатан)
Ова беше премногу за Саул. (Поставете го Саул, фигура
40). Тој на сите свои слуги им даде упатство да го убијат
Давид. Тој дури и го повика својот син Јонатан и му рече
да го убие Давид. (Поставете го Јонатан, фигура 55). Но
Јонатан не можеше да го стори тоа, иако тоа значеше да
му биде непослушен на татко му. Тој мораше да му биде
послушен на Бог, бидејќи Бог рекол дека не смееме да
убиваме. Како само можеше да побара да го убие својот
пријател? (Отстранете ги сите фигури).

Сцена 5 (Јонатан, Давид и камења)
Наместо тоа тој излезе надвор и отиде кај Давид за да го
предупреди за опасноста. (Поставете го Јонатан, Давид и
камења, 48, 55 и 56.) „Сокриј се до утрото“ му рече. „Јас ќе
зборувам со татко ми за ова и ќе ти кажам што ќе дознаам..“
(Отстранете го Јонатан, фигура 55). Додека Давид
трчаше да се сокрие, сигурно си мислеше колку е добро
да се има толку добар, верен и загрижен пријател. Таков
пријател не те остава да страдаш кога си во неволја.

ЦВС

Дали си ти таков пријател? Дали си подготвен да се
застапуваш за друг христијанин, кога сите други зборуваат
нељубезни и невистинити зборови за него? Дали сè уште ќе
си играш со Тони, иако сите твои другари го одбегнуваат? Бог
сака да ги сакаш другите христијани, без разлика на цената.
Замоли го Бог да ти помогне да бидеш верен и добар пријател
како Јонатан. (Отстранете ги Давид и камењата).

Сцена 6 (Јонатан и Саул)
Јонатан направи како што вети. (Поставете ги Јонатан и
Саул, фигури 55 и 46). Тој го потсети својот татко за тоа што
Давид направи за нив, особено кога го уби џинот. „Давид
49

Давид, човек според Божјото срце

никогаш не направил ништо против тебе, тој секогаш
беше љубезен кон тебе. Зошто сакаш да го убиеш?“, праша
Јонатан. Саул ги послуша зборовите на својот син и пред
Бог вети дека нема да го убие Давид. (Отстранете ги сите
фигури).
Давид беше доведен назад во палатата. Минатото беше
заборавено - или можеби не беше? Саул не го одржа своето
ветување. Тој повторно се обиде да го убие Давид. Давид
побегна од палатата и од градот затоа што Саул испрати
војници да го убијат. Давид побегна во Рама каде што беше
Самоил. Сауловите војници го следеа, но дури и тогаш Бог
го заштитуваше.

Сцена 7 (Давид и Јонатан)
Сега Давид веќе почна да се плаши. (Поставете го Давид,
фигура 48). Што може да стори? Каде да оди? Веднаш се
сети на својот пријател. Јонатан ќе му помогне. Тој беше
сигурен во тоа. Тој сакаше да биде со Јонатан. Ако некого
сакаш, тогаш сакаш и да бидеш со него.

ЦВС

Божјите деца својата меѓусебна љубов треба да ја покажат
со тоа што ќе бидат со други христијани. Каде можеш да
поминеш време со други христијани? (Можеби ќе сакате
да им дозволите на децата да одговорат. Можеби ќе
речат: црква, неделно училиште, итн.) Ти треба да сакаш
да поминеш време со други кои го сакаат Господ Исус
Христос. Важно е да се среќаваш со христијани и секогаш
да бидеш пријателски расположен кон нив. Дали знаеш
што ќе се случи кога ќе се сретнеш со нив? Ќе видиш
дека со своите проблеми не мораш да се соочуваш сам.
Споделувањето на твоите проблеми со други христијани
може често да ти помогне. Можеби ти имаш проблем и
изгледа дека никој не се грижи. Јас сакам да знаеш дека јас
те сакам и сакам да ти помогнам. Дојди кај мене после часот
или во некое друго време и кажи ми ако сакаш да зборуваме
за твоите проблеми. Мене ќе ми биде драго да разговарам
со тебе. Кога имаш пријатели христијани кои те сакаат, и
тешките моменти стануваат полесни. И Давид го знаеше тоа
и затоа побрза кај Јонатан. (Поставете го Јонатан, фигура
47).
„Јонатан, те молам кажи ми што сум сторил? За кој грев сум
обвинет, па татко ти сака да ме уибие“? „Да те убие“? Се
зачуди Јонатан. „Нема да те убие. Татко ми кажува се што
прави. Давид, тоа не е вистина“. „Но вистина е“, рече Давид
со глас исполнет со тага. „Татко ти знае дека јас и ти сме
пријатели. Тој не сака да се грижиш, па затоа тоа го скрил
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од тебе. Јонатан, ти велам, меѓу мене и смртта има само
еден чеков“.
Јонатан можеше да види дека Давид е навистина уплашен.
Тој очајно сакаше да му помогне. „Што сакаш да сторам“?
Праша тој. „Имам план“ рече Давид. „Утре започнува
прославата на полна месечина и од мене се очекува да
вечерам со царот. Јас ќе се скријам за неколку дена. Ако
татко ти праша за мене, кажи му дека сум отишол во
Витлеем за годишната жртва. Ова ќе биде знак: ако тој
каже ’многу добро’, значи дека јас сум на сигурно, но ако
се налути, тоа ќе значи дека сакал да ме убие. А ти Јонатан,
запомни ги нашите ветувања дадени пред Бог. Биди љубезен
со мене. Ако сум виновен, убиј ме ти. Зошто да ме предадеш
на татко ти?“
Можеби ова беше можност за Јонатан. Ова пријателство му
создаваше проблеми со татко му и работите можеа лесно да
тргнат кон полошо. Покрај тоа изгледа дека до сега Јонатан
веќе знаеше дека Давид ќе биде цар наместо него. Ако
сега го убие Давид, тој ќе биде следниот цар. „Никогаш“ речиси извика. „Никогаш“. Јонатан вети и никогаш нема да
го прекрши своето ветување.

ЦВС

Божјите деца треба да покажат љубов едни кон други со тоа
што никогаш нема да ги прекршуваат дадените ветувања.
Ако на Ивана и ветиш дека ќе одиш кај неа во училиштето
кога таа ќе игра во училишниот тим, треба да го одржиш
ветувањето, дури и ако твојата омилена ТВ програма е во
истото време. Вистинските пријатели прават сè што е можно
за да го одржат ветувањето.
Тоа беше една од причините зошто Јонатан никогаш
немаше да го повреди Давид. Другата причина беше што тој
навистина го сакаше Давид. Тој не можеше да поднесе да
види дека на Давид му се случило нешто лошо.
„Слушај“, рече тој. „Ако знаев дека татко ми сака да те
убие, зарем немаше да ти кажам? Ајде, да се договориме“.
(Заменете ја фигурата на Јонатан бр. 47 со бр. 55).
Додека одеа заедно низ полето, Јонатан вети дека што и да
се случи ќе го извести Давид. Тој го замоли Давид да му
вети дека секогаш ќе биде љубезен кон него и кон неговото
семејство. Тој ден тие ги обновија ветувањата еден кон друг.
Беше тешко да се знае што може да се случи во иднина.
Дали некогаш повторно ќе се сретнат? Можеби ќе биде и
опасно за Јонатан да го извести Давид. Но Јонатан имаше
план.
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„Задутре, навечер, чекај позади оној куп камења“, рече
Јонатан. „Јас ќе фрлам три стрели кон тебе како да гаѓам
некоја цел. Тогаш ќе го иоспратам момчето да ги собере
стрелите. Еве каков ќе биде знакот. Ако му викнам
’Стрелите се до тебе’ ќе знаеш дека е сигурно да излезеш.
Но ако викнам ’Стрелите се подалеку’ мораш брзо да бегаш.
Тоа ќе биде она што Бог го планирал за тебе. Господ ќе те
одведе на друго место“.
Така двајцата пријатели се разделија. „Сети се за што
зборувавме“, рече Јонатан кога се разделуваа. „Господ
е сведок за нашите ветувања засекогаш“. Давид замина.
(Отстранете ги сите фигури).

Сцена 8 (Маса, Саул, Јонатан, Саул со копје)
За време на гозбата царот седна да јаде. (Поставете ги Саул
и масата, фигурите 50 и 57). Јонатан беше таму; таму беше
и Абнар капетанот на војските; но местото на Давид беше
празно. Саул го забележа тоа, но првиот ден не рече ништо.
На вториот ден на гозбата, Саул му рече на својот син
(поставете го Јонатан, фигура 47): „Зошто Давид не
дојде вчера, ниту денес“? Јонатан му кажа за прославата
во Витлеем. (Ние не знаеме дали Давид навистина бил во
Витлеем, но сигурно имал време да оди до таму и да се
врати). Саул многу, многу му се налути на Јонатан. „Зарем
не знаеш дека сè додека е тој жив ти нема да бидеш цар“? Викаше тој. „Сега оди и доведи ми го зашто треба да умре“!
„Зошто? Што направил“? - праша Јонатан. Тоа беше
премногу. (Отстранете го Саул фигура 50. Поставете
го Саул и копјето, фигурите 52 и 53). Саул беше толку
лут што го подигна копјето и го фрли на својот син, но
Јонатан побегна. (Отстранете го Јонатан, фигура 47;
отстранете ги сите фигури).

Сцена 9 (Јонатан, момчето, камењата, Давид и
Јонатан заедно)
Јонатан беше многу налутен. (Поставете го Јонатан,
фигура 47). Сега сигурно знаеше дека татко му сака да го
убие Давид. Тој си замина од гозбата. Цел ден не јадеше
ништо. Тој беше многу вознемирен поради начинот на кој
татко му се однесуваше кон Давид.
Следниот ден тој отиде во полето, кај купот камења каде
што Давид требаше да биде скриен. (Поставете камења,
фигурата 56). Момчето беше со него. (Поставете го
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момчето, фигура 59). Јонатан стави стрела на лакот и ја
исфрли. Давид гледаше од својата скривница. Тој веројатно
го виде момчето како трча. Можеби ја виде стрелата како
лета низ воздухот. Каде падна? Тогаш ги слушна зборовите:
„Зарем стрелата не е подалеку? Оди, побрзај и донеси ми
ја“. Тоа беше пораката на Јонатан кон Давид дека тој треба
да бега. Давид го гледаше момчето. Тој потрча назад кон
Јонатан а потоа отрча кон палатата заедно со оружјето.
(Отстранете го момчето, фигура 59 и Јонатан фигура
47). Кога се се смири, Давид излезе од зад камењата и се
поклони пред нозете на Јонатан. Три пати тој се поклони
со лицето до земја. Во библиско време луѓето често се
поклонувале еден пред друг, но не три пати како Давид. Тогаш
станаа и двајцата мажи се прегрнаа и заплакаа, затоа што
многу беа тажни што се разделуваат. (Поставете го Давид и
Јонатан фигура 60). Им останаа само уште неколку моменти
заедно. Потоа, со последно потсетување на дадените ветувања
тие се разделија. (Отстранете ја фигура 60). Тие и нивните
потомци засекогаш ќе си укажуваат љубезност едни на други.
Дали тие некогаш повторно ќе се видат?
Колку тажен ден за двајцата добри пријатели. Но тие
секогаш ќе бидат пријатели, дури и кога се одвоени. Дали
си ти пријател на други христијани? Ако си христијанин
барај Господ да те направи да бидеш секогаш добар, верен
и вистински пријател. Побарај од Него да ти помогне да ги
сакаш сите христијани. Некои христијани ќе ти бидат добри
блиски пријатели, можеби блиски како што Давид беше со
Јонатан. Други нема да бидат твои најблиски пријатели, но
сè уште треба да им покажеш љубов. Сети се дека и тие се
во Божјото семејство. Тие се твои браќа и сестри во Божјото
семејство. Сети се што Господ Исус направи за тебе. Тој
те засака и се даде себе си за тебе. Неговата заповед гласи:
„Љубете се меѓусебно, како што јас ве возљубив“ (Јован
15:12). Некогаш е тешко да се послуша заповедта. Ајде да се
молиме и да бараме од Бог да ни помогне:
„Драги Господе Исусе Христе, ти благодарам што толку
многу нè засака што ја зеде нашата казна на крстот.
Помогни ни нам христијаните да ги сакаме другите
христијани. Прости ни што некогаш не љубиме како што би
требало и научи нè како да се љубиме на твој начин. Амин“.
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Предложени активности
за вклучување на учениците
Прашајте ги учениците да објаснат што значи да си нечиј
пријател. На секое дете дајте му по еден празен лист за да
нацрта слика на некој кој му помага на некој друг. Цртежите
можат да бидат едноставни.

Прашања за повторување
1.		 Како се викаше принцот, најстариот син на цар Саул?
(Јонатан).
2.		 Каде отиде Давид откако ја доби битката? (Назад во
палатата заедно со цар Саул и Јонатан).
3.		 Што пееја жените, што го налути цар Саул? (Саул уби
илјадници, а Давид десетици илјади).
4.		 Што направи Давид обидувајќи се да го развесели
Саул? (Свиреше на харфа).
5.		 Затоа што Саул беше љубоморен на Давид, што се
обиде да направи? (Да го убие со своето копје).
6.		 Зошто Саул се плашеше од Давид исто толку колку што
му беше љубоморен? (Тој знаеше дека Бог е со Давид).
7.		 Што Јонатан бараше Давид да вети? (Дека секогаш ќе
биде љубезен кон него и кон неговото семејство).
8.		 Зошто Саул му се налути на Јонатан кога Давид не
дојде на гозбата? (Затоа што сè додека Давид беше
жив, Јонатан не можеше да стане цар).
9.		 Што искористи Јонатан за да му укаже на Давид дека
треба да бега за да се спаси? (Тој фрли три стрели
и му рече на момчето: „Зарем стрелата не е многу
подалеку?“)
10. На чија љубов не потсетува љубовта на Јонатан? (На
љубовта на Господ Исус).
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Лекција шеста

„Давид ги поштедува своите непријатели"
Библиски текст за учителите
◆

Почеток

1 Самоил 21:1-22:2; 22:17-19; 23:1-24:22; 		
26:1-25

Централна вистина

Преглед на лекцијата
Ноб и Адулам.								 ЦВ

им наредува на своите деца
		да покажат молост кон другите.

Кеилах.
Посетата на Јонатан.

Примена

◆

Криење.

		 Давид во бегство.

◆		Бог

◆

◆

За неспасени: Не можеш да бидеш 			
послушен на оваа заповед сè додека сам
не ја запознаеш Божјата милост кон тебе.
За спасени: Мораш да им простиш на
оние кои те мразат или те повредуваат.

Давид се крие во пештера - Саул влегува.
Давид ја сече Сауловата наметка.

ЦВС

Давид зборува со Саул.
Изгледа како Саул да се кае.			 ЦВН
Давид го наоѓа Саул како спие.
Давид одбива да го убие Саул. 		 ЦВС

Кулминација:
Саул рече: „Јас никогаш веќе нема да се
обидам да те повредам“

Заклучок:
Саул и Давид се разделуваат. ЦВС, ЦВН
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Стих за напамет
Завршете со поучувањето на Псалм 23 или доколку сте
завршиле, проверете колку децата го научиле.

Лекција
Дали некогаш си се криел од некого? (Дозволете им на
две-три деца да кажат каде и од кого се криеле). Најчесто
кога се криеме ние тоа го правиме за да си играме или за да
изненадиме некого.
Визуелни помагала
Користете обичен еднобоен
фланелограф за сите сцени;
најдобро е црн. Користејќи се со
дадените цртежи, направете влез
во пештера. Може да се направи
од фланел, но многу е полесно да
се направи од бел хамер.
Ќе ви бидат потребни хартија
или фланел со димензии 42 х
30 цм. Со молив поделете го на
квадратчиња од 6 сантиметри,
како на горниот пример.
Користејќи ги квадратчињата
како помош, прекопирајте го
влезот во пештерата користејќи
црн фломастер. Потоа избришете
ги линиите нацртани со молив
и сликата обојте ја по желба.
Исечете го по надворешната
линија. Ако користевте хартија на
неа на задната страна залепете
фланел или жива гума.
Забележете, ако употребите
хартија, фигурата 73 во сцена 4
ќе треба да биде поставена на
влезот во пештерата. За да биде
ефектно, влезот во пештерата
треба да биде ставен на црн
фланел.

Сцена 1 (Давид, Ноб, Гат, пештера, човек.
Преместувајте го Давид од местото на место).
„Морам да се сокријам“, си мислеше Давид. (Поставете
го Давид, фигура 61). Но тој не се криеше заради шега или
игра. Саул го мразеше и беше решен да го убие. Давид
немаше никој да му помогне и немаше никакво оружје.
Тој дојде во Ноб (поставете ја фигура 62), град во кој
жиееја само свештениците и нивните семејства. За жал, тој
ги излажа свештениците кога им зборуваше зошто е таму.
Ахимелек кој што беше свештеник мислеше дека Саул
го испратил и затоа беше многу љубезен кон него. Тој на
Давид му даде храна и мечот кој некогаш му припаѓаше на
Голијат.
Набрзо Давид виде еден од Сауловите шпиуни како го
следи. Тој мораше да замине. Тој побрза во Гат. (Поставете
го градот, фигура 63, преместете го Давид). Гат беше во
Филистеја. Беше глупаво Давид да оди таму. Уште еднаш
беше препознаен. „Како можам да избегам“? Се прашуваше
себе си. Тогаш направи план. Тој се однесуваше повеќе како
диво животно отколку како маж. Филистејците доброволно
го пуштија да си оди, но каде можеше да отиде?
Мудро одлучи да се врати во својата земја. Тој не одеше во
градовите и се сокри во пештера која се викаше Адулам.
(Поставете ја фигура 64, преместете го Давид). Некако
неговото семејство дозна каде се наоѓа и дојдоа да му се
придружат. (Поставете ја фигура 65). Потоа дојдоа и некои
други и се понудија да му помогнат. Наскоро имаше група
од 400 мажи. Тој почна да ги обучува како војници, за да
можат да му помогнат да побегне од Саул. Тој не планираше
да го нападне Саул, ниту да го убие. Тој сакаше на Саул да
му покаже милост; тој сакаше да биде љубезен кон Саул,
иако Саул не заслужуваше љубезност. Зошто Саул не
заслужуваше милост од Давид? (Дозволете им на децата
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да одговорат). Точно. Тој се обиде да го убие Давид. Тој за
малку ќе го убиеше и својот син Јонатан затоа што сакаше
да му помогне на Давид. Саул беше немилосрден, но Давид
имаше милост за Саул. Тој знаеше дека Божјите деца
секогаш треба да покажуваат милост кон другите, па затоа
се криеше од Саул.

Сцена 2 (Кеилах, Давид и луѓето)
По некое време до Давид допре веста дека Филистејците
го напаѓаат Кеилах. Кеилах беше град ограден со ѕидови.
(Поставете го градот, фигура 66). Тој беше само неколку
километри од нивната пештера. Што требаше Давид да
направи? Дали да му помогне на градот? Неговите луѓе
никогаш порано не се бореле и се плашеа од војската на
Филистејците. Давид постапи мудро. Тој се молеше и Бог
му кажа да оди и да се бори. (Поставете го Давид и луѓето,
фигурите 61 и 65) Бог вети дека Филистејците ќе ги предаде
во рацете на Давид. Филистејците беа уништени и Кеилах
беше спасен. Давид и неговите луѓе отидоа да живеат во тој
град. (Отстранете ги Давид и луѓето, фигурите 61 и 65).
Некој му кажа на Саул дека Давид живее во Кеилах.
„Добро“, рече тој, „сега е заробен во град со ѕидини и
порти“. Саул планираше да ги опколи но Давид дозна за
тоа. „Што да правам“? Си мислеше. „Можеби овде сум
на сигурно. Сигурно луѓето од градов нема да се завртат
против нас после она што го направивме за нив. „Повторно
Давид се молеше Бог да му даде совет. Бог му рече дека
луѓето ќе го предадат на Саул. Давид и неговата војска
излегоа од градот пред Саул да стигне таму. (Отстранете
ја фигура 66). Тие заедно талкаа по полињата. До сега
групата веќе броеше 600 мажи.

Сцена 3 (Пештера, грмушки, карпи, Давид и
Јонатан)
Ден за ден, Саул го бараше Давид, но Бог го чуваше на сигурно.
Тоа мора да бил тежок живот. Тие живееја во дивината и се
криеја по пештери и дупки. (Поставете ја пештерата, фигура
64). Тие се криеја зад грмушки и карпи и позади сè што можеа
да најдат. (Поставете ги фигурите 67-69).
Но еден ден Давид имаше прекрасно изненадување. Што
мислите кој го најде неговото скривалиште? Јонатан,
неговиот најдобар пријател. (Поставете го Јонатан,
фигура 70 и Давид фигура 61). „Не плаши се“, му рече тој на
Дагвид. „Татко ми нема никогаш да може да те убие. Ти ќе
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бидеш нашиот цар и јас ќе ти служам. Сега дури и татко ми
знае дека тоа е вистина“. Јонатан го охрабри Давид да има
доверба во Бог. Двајцата пријатели ги обновија ветувањата
кои си ги имаа дадено. Тие повторно си ветија дека ќе
бидат милостиви еден кон друг и кон нивните семејства
засекогаш. Тогаш Јонатан мораше да си оди и да се врати
дома. (Отстранете ги Јонатан и Давид).
Давид и понатаму се криеше од Саул. Му требаше сигурно
место, затоа што Саул сега имаше 3000 посебно одбрани
мажи кои му помагаа и тие секојдневно се приближуваа.
(Отстранете ги сите фигури).

Сцена 4 (Влез во пештера, Саул, Фигура 73 и
Давид, фигура 61).
(Оваа сцена можете да ја поучувате и без додатни фигури
користејќи само црно платно со кое ќе ја прикажете
темнината во пештерата).
Давид најде едно место за кое што сметаше дека е добро
скривалиште. (Поставете го Давид). Тоа беше длабока
темна пештера. (Поставете го влезот во пештерата
или пак покријте го фланелот со црно платно). Тивко и
внимателно Давид и неговите луѓе влегоа во најтемниот
дел на пештерата. Тие беа сигурни дека никој не може да ги
види, (Отстранете го Давид), но можеа да го видат влезот.
Можеби војската на Саул само ќе помине од овде. „Некој
доаѓа“. Тие можеа да чујат чекори кои се приближуваа.
Потоа можеа да видат маж како стои на, со сонце
осветлениот влез во пештерата. (Поставете го Саул).
Тоа беше Саул! Тој влегуваше внатре! Дали ќе ги најде?
Тогаш застана. Тој никого не бараше, тој само сакаше да
врши нужда. Кога отиде во еден темен агол (отстранете
го Саул). Саул Не знаеше дека Давид и неговите луѓе се
позади него. Луѓето на Давид сметаа дека ова е премногу
добра можност за да се пропушти. „Давиде, оди и убиј
го“, шепотеа тие. „Бог овде го донесе заради тебе“. Давид
го извади оштриот нож и тивко се прикраде позади царот.
Со брз замав тој ја засече наметката на царот. Саул ниту
виде ниту слушна било што. Тој не знаеше дека парче од
наметката му беше отсечено. Давид отползи назад кај своите
луѓе. Тие беа вчудовидени! Давид не го уби Саул! „Ајде ние
да го направиме тоа“, тие гласно прошепотеа. Давид тешко
можеше да ги задржи. Ним им беше чудно што било кој
можеше да покаже милост кон Саул. Но Давид го направи
тоа и покрај сите лоши работи кои царот ги направил.
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Зошто беше милостив? Тој беше милостив кон Саул затоа
што Бог беше милостив кон него. Давид додека се криеше во
пештерите имаше време да размислува. Тој во Ноб излажа.
Во Гат се однесуваше многу безумно. Тој на Бог многу, многу
пати не му беше угоден. Бог не го казни толку колку што
заслужуваше. Сепак, кога Давид жалеше за своите гревови,
Бог му прости. Бог беше многу, многу милостив кон Давид.
Затоа и Давид беше милостив кон Саул.
Ако твојот Спасител е Господ Исус, тогаш и ти би требало
да се однесуваш како Давид. Никој не се обидува да те убие,
но во училиште можеби има некој кој сака да те скара со
учителот. Таа лаже и вели дека препишуваш, или пак ги
расфрлува твоите нешта насекаде по училницата, за другите
да мислат дека си немарен. Зарем не би сакал(а) да и се
одмаздиш? Се обидуваш да мислиш на нешто што би можел
да и сториш. Стој! Не се однесувај како таа. Прави го она
што Бог сака и покажи и милост, иако таа не заслужува
љубезност. Понекогаш искористи ја можноста да и кажеш
дека си христијанин и дека и проштеваш. Библијата ни
вели „... да бидеме добри еден кон друг, сочувствителни,
проштевајќи си еден на друг, како што и Бог ви прости во
Христос“ (Ефешаните 4:32). Да се постапува така значи да
се биде милостив како Давид.

ЦВС

Всушност Давид мислеше дека не е доволно милостив.
„Јас не требаше ниту да отсечам од неговата облека“, им
шепотеше на своите луѓе.
Пссст! Саул повторно се тргна. Тој ја напушташе пештерата.
Давид стана и тргна по него. (Отстранете го влезот на
пештерата и црниот фланел.) Надвор од пештерата, Давид
извика, (поставете го Давид, фигурата 61) „Господару мој,
цару мој“.
(Поставете го Саул, фигура 73).
Саул беше вчудовиден кога го чу своето име. Тој се сврте и
виде како еден човек му се поклони. Давид велеше: „Зошто
веруваш дека сакам да ти наштетам? Можев во пештерата
да те убијам; моите луѓе сакаа да те убијат, но јас им реков,
’Не, јас тоа нема да го сторам бидејќи тој е помазан од
Бог за цар’. Види Саул“, продолжи Давид, „Имам парче
ткаенина од твојата облека во мојата рака“. Давид му го
покажа отсеченото парче ткаенина на Саул.
(Поставете го платното, фигура 74, во Давидовата рака).
Саул не можеше да поверува. „Твојот глас ли е тоа,
Давиде“? Рече тој, а потоа почна да плаче. „Ти си подобар
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човек од мене“, кажа Саул. „Ти се однесуваш добро кон
мене, а јас се однесував лошо кон тебе“. Саул знаеше дека
Давид навистина беше добар кон него. „Ти можеше да ме
убиеш, но сепак тоа не го направи. Нека Бог биде добар кон
тебе заради твојата милост кон мене. Знам, ти ќе станеш цар
на Израел. Вети ми дека нема да го убиеш моето семејство
кога ќе станеш цар“. (Тоа често го правеа новите цареви,
кога ќе ја заземеа земјата на друг цар). Давид беше радосен
да може да му даде такво ветување на Саул. (Отстранете
ги сите фигури).
Се чинеше дека на Саул му беше жал за неговиот грев.
(Поставете го Саул, фигура 17). Можеби за кратко време
Саул навистина мислеше да биде милостив кон Давид, но
набргу се измени. Тој повторно го бараше за да го убие. Ако
му беше навистина жал, тој тоа не би го сторил.

ЦВС

Саул не се одвратил од своите грешни патишта кон Божјиот
пат. Тој продолжи да го мрази Давид. И ти можеш да бидеш
како Саул, ако никогаш не си Му се обратил на Бог. Има
ли некој, за кого ти е полесно да го мразиш отколку да го
сакаш? Можеби некое момче кое е љубоморно поради тоа
што си најдобар во училиштето. Тој е постојано груб кон
тебе и те нарекува со лоши имиња. Лесно ли е да му се
покаже милост? Не, не е. И ти сакаш да му дадеш лоши
имиња или пак да го изнатепаш, но Бог вели дека трба
постојано да покажуваме милост и да бидеме добри кон
оние кои се против нас.
Како можеш тоа да го сториш? Самиот од себе не можеш,
ако твоето грешно срце и се спротивставува на Божјата
волја. Твојот грев те тера да возвратиш зло со зло, наместо
да покажеш милост.
Имаше еден човек во Библијата кој некогаш имаше срце
како вашето. Тоа беше Савле, кому Господ му го промени
името во Павле. Тој мразеше некои луѓе, ги тепаше и ги
затвараше во затвори. Некои беа дури и убиени. Тој ги
мразеше, бидејќи тие беа христијани. Тој не им покажа
милост сè до еден ден кога тој го сретна Божјиот Син, Исус
Христос. Тој сфати тој ден дека неговите патишта беа лоши.
Тој се одврати од својот грев кон Божјиот пат, и веднаш
му беше простено. Бог имаше милост кон него. Оттогаш
тој сосема се измени. Тој ги сакаше христијаните; кон нив
беше љубезен и милостив, дури и кон оние кои го тепаа и го
фрлија во затвор. Каква промена!

ЦВН

И ти можеш така да се измениш денес. Ти можеш да имаш
милост од Бог поради тоа што Исус Христос направи. Тој
ја зеде казната која грешниците ја зазслужија така што сите
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кои Го повикуваат Господа можат да примат милост. „Бог е
богат во милост кон сите кои го повикуваат“ (Псалм 86:5).
Има милост за сите кои тоа го бараат. Ќе бараш ли од Бог
да има милост кон тебе денес? Повикај го за да ти ги прости
гревовите. Тогаш Тој ќе ти помогне да покажеш милост кон
другите. Тој му помогна на Давид за да покаже милост кон
Саул. Но Саул не беше подготвен да покаже милост кон
Давид. (Отстранете го саул, фигура 17).

Сцена 5 (Логорот на Саул - 75, Саул - 71, копје,
трева, Давид, Абишаи)
Наскоро Саул дозна каде се криеше Давид. Давидовите
луѓе чуваа стража, и можеа да му кажат на Давид каде
точно се наоѓа Саул. Давид отиде за да види самиот.
Приближувајќи се од зад карпите, тој го виде целиот
камп. (Поставете го логорот, фигура 75). Саул спиеше
(поставете го Саул, фигура 71) со сета негова војска околу
него. Абнер, командантот на неговата војска и сите други
војници спиеја! Никој не беше буден. Ништо не се движеше.
Ниту шум не се слушаше освен дишењето на 3000 луѓе
кои спијат. „Кој ќе дојде со мене“? Праша Давид. Абишаи
доброволно се пријави. Во темната ноќ, двајцата тргнаа кон
непријателскиот камп. (Поставете ги Давид и Абишаи,
фигури 61 и 78, на левата страна на таблата). Што би
се случило еден војник да се разбуди? Давид и Абишаи
внимателно се движеа по кампот; тие стигнаа токму во
средината. (Додека ја изговарате последната реченица,
движете ги фигурите по таблата).
Таму беше Саул. Покрај неговата глава беше стомната за вода.
(Поставете ги тревата и стомната за вода, фигури 76 и
77). Покрај него имаше и копје забодено во земја. (Поставете
го копјето, фигура 72). Давид и Абишаи стоеа таму каде што
лежеше Саул. (Движете ги фигурите 61 и 78). Сè уште никој
не се мрдна. Никој око не отвори. Абишаи се приближи кон
Давидовото уво и му рече. „Бог ти го предаде непријателот во
твоите раце. Дозволи ми да го прободам со неговото копје“.
Сега беше мигот Давид да се ослободи од Саул. Давид веќе
еднаш го поштеди Сауловиот живот, а види што направи Саул.
Тој немаше милост кон Давид; тој заслужил да умре. Давид
прошепоте: „Немој да го убиеш. Не можам да се допрам до
Божјиот помазаник. Господ ќе види кога тој ќе умре, но јас
нема да го убијам. Земи го копјето и стомната за вода и да
си одиме од тука“. (Движете ги Давид и Абишаи, заедно со
стомната за вода и копјето по таблата).
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Додека тие се движеа низ заспаната војска, Абишаи му се
восхитуваше на Давид. Давид повторно покажа молост
кон Саул. Тој не заслужи милост во пештерата и сигурно
не ја заслужи ни овој пат. Зошто Давид беше милостив?
(Дозволете им на децата да одговорат. Барајте го
одговорот дека Бог беше милостив кон Давид).
Давид постапи така како што Бог очекува од сите Негови
деца - да бидат и да останат милостиви. Можеби си
христијанин кој бил милостив кон некој кој постојано те
задевал. Ти му прости, но тој и понатаму тоа го прави и сега
сметаш дека е време да му се оддолжиш. Тоа е погрешно,
оти еден ден Петар го праша Господ Исус, „Колку пати
треба да му простам на оној кој греши против мене? Дали
до седум пати?“ „Не“, одговори Исус, „Не седум пати, но
седум по седумдесет пати“ (Матеј 18:21-22). Исус со ова
вели дека треба постојано, без броење да опростуваме.
Никогаш не можеш премногу да простиш. Додека Господ
Исус висеше во агонија на крстот, Тој дури се молеше
Неговиот Татко да им прости на оние кои го распнаа. И
Исус им прости. Тој врз себе ја зеде страшната казна за
нашите гревови кога висеше на крстот. Ти ја заслужи таа
казна, но Тој страдаше за тебе. Кога те спаси, Тој ти прости
сè, Тој ти беше милостив и продолжува да биде милостив.
Секој пат кога грешиш, откога си станал христијанин, и си
го исповедал тој грев, Тој ти простува. Сеќавајќи се на сето
тоа, Тој ќе ти помогне да покажуваш милост како што Давид
ја покажа кон Саул. Тој лесно можеше да го убие Саул, но
царот беше сè уште жив и спиеше.

ЦВС

Најпосле давид и Абишаи излегоа од кампот. (Отстранете
ги фигурите 71, 75 и 77). Ниту еден војник не се помрдна. Бог
направи за да спијат. Набрзина двајцата се искачија на врвот
на ридот и го гледаа кампот. Кога беа на сигурна оддалеченост,
Давид погледна долу и извика, „Абнер, Абнер“. Гласот се
разлеваше по долината. Абнер стана (поставете го Абнер,
фигура 79). „Кој вика“? Рече тој. „Зошто не го чувавте царот“?
Праша Давид. „Некој дојде да го убие, а вие не успеавте да го
заштитите. Каде е царевото копје и садот за вода“? Поспаниот
Абнер се обѕрна. Покрај него, Саул стануваше за да види што се
случува. (Поставете го Саул, фигура 73).
Копјето и стомната за вода ги немаше. Обзрнувајќи се
наназад виде дека Давид ги има. Давид бил покрај царот!
Тој можел да го убие!
„Дали е тоа твојот глас, Давиде“? Повика Саул. „Да, цару,
господару мој“, дојде одговор. „Зошто сè уште ме бркаш?
Што лошо ти сторив“? Додека Саул слушаше како Давид
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зборува, тој повторно сфати дека згрешил. „Бев многу
неразумен“, рече тој. „Згрешив. Ти го поштеди мојот живот.
Никогаш повеќе нема да се обидам да ти наштетам“.
„Еве ти го копјето, викаше Давид. „Испрати еден од твоите
луѓе да го земе. Јас ти покажав милост; нека Господ покаже
миолост кон мене и ме ослободи од неволји“. (Отстранете
ги сите фигури).
Бог одговори на Давидовата молитва. Саул си замина дома
и никогаш повеќе не го виде Давид. Давид и неговите луѓе
останаа заедно. Во Клубот на Добрата Вест во следните
неколку недели ќе видиме колку Бог му беше милостив.
Бог наградува милост со милост. Исус ни вети: „Среќни се
милостивите, оти ќе примат милост“ (Матеј 5:7).

Сцена 6 (Деца)
ЦВС

Ако си христијанин (поставете ги децата, фигура 80), покажи
им милост на другите, дури и на оние кои те мразат. Сети се
колку добар и милостив ти бил Бог. Замоли Го да ти помогне за
да бидеш милостив кон другите. Можеби си повеќе како Саул.
Тешко ти е да покажеш милост. Постојано сакаш да правиш она
што мислиш дека е најдобро за тебе. Треба да бараш од Бог да
ти биде милостив. Ти си грешник и заслужуваш казна од Бог, но
Бог им простува на сите кои од Него бараат милост. Еднаш еден
грешник во Библијата се молел вака, „Боже, биди милостив кон
мене грешникот“ (Лука 18:13). Тој ден си замина дома сосема
опростен, променет и праведен во Божјите очи. Како и тој, и ти
можеш да си одиш дома променет, ако сакаш да му се довериш
на Господ Исус Христос, кој умре и воскресна за тебе. Зошто не
би се молел вака:
„Драги Боже, во Твојата милост Ти го испрати
Твојот Син да умре за нашите гревови.
Во Твојата милост Ти сакаш да ги спасиш
оние кои Му се доверуваат на Исус Христос за спасение.
Помогни ми да Му се доверам денес,
за да ми биде простено
и за да ми се промени животот. Амин"

Предложени активности
за вклучување на учениците
Играјте со децата „мечување“ додека ги барате следните
стихови кои зборуваат за Божјата милост кон нас и како
ние треба да сме милостиви кон другите. (Помогнете им на
децата во врска со значењето на стиховите).
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Излез 33:19 „Ќе одам пред тебе со Мојата слава, и ќе те
повикам во името Мое; Господ е пред тебе, ќе бидам добар
кон оној кон кого ќе бидам добар, и ќе бидам милостив кон
оној кон кого ќе сум милостив“.
Тит 3:5 „Тој нè спаси, но не според извршените од нас
праведни дела, туку по Својата милост“.
Матеј 5:7 Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат
помилувани“.
Михеј 6:8 „О, човеку, речено ти е што е добро, и што бара
од тебе Господ; да работиш правично, да сакаш милосрдни
дела и понизно да врвиш пред твојот Бог“.
Лука 10:37 „А Тој одговори: ’Оној што му направи милост’.
Исус му рече: ’Оди и ти прави така’“.

Прашања за повторување
1.		 Кажи го името на градот каде што живееја
свештениците и кај кои побегна Давид. (Ноб).
2.		 Што му даде свештенокот Абимелех на Давид? (Храна
и меч).
3.		 Кој му се придружи на Давид во пештерата на Адулам?
(Неговото семејство и 400 луѓе).
4.		 Што направи Давид пред да се бори со Филистејците
кои го нападнаа Каила? (Тој се молеше).
5.		 Кој го најде Давидовото скровиште и го охрабри да му
се довери на Бог? (Јонатан).
6.		 Што му направи Давид на Саул во пештерата? (Отсече
парче ткаенина од неговата облека).
7.		 Зошто Давид му бил милостив на Саул? (Бидејќи Бог
беше милостив кон Давид).
8.		 Што зедоа Дави и Абишаи од Саул додека тој и
неговата војска спиеја? (Стомна за вода и копје).
9.		 Што сакаше Абишаи да му направи на Саул? (Да го
убие).
10. Исус рече дека треба да му простиме на оној кој е
против нас. Колку пати треба да го направите тоа? (7
пати по 70).
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Краток преглед на чекорите за советување на дете
кое сака да поверува во Христос
Биди сигурен дека детето разбира за:
Бог

		
		
		

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

Грев

		
		
		
		
		
		

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

Спасителот

		
		
		
		

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

Објасни како може да се биде спасен
		
		
		
		
		
		
		
		
		

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

Зборувај за сигурноста на спасението
		
		
		
		

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

Дај (подоцна) некој совет за христијанскиот живот
		
		
		
		
		
		

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