Г
О
Б
и
л
ве
®

Г
О
Б
и
л
е
в
Оригиналното упатство подготвено од Child Evangelism Fellowship® of Ireland
Ревизија: Филип Мејхју, Марика Мур и Давид Крачли
Графички дизајн: Брент Хаутле
Илустрации: Марек Москор
Copyright © 2005 European Child Evangelism Fellowship®.

Сите права задржани. Смеат да се фотокопираат само работните листови, исклучиво
за лична, непрофитна и некомерцијална употреба. За целосните детали во врска со
авторските права посетете ја страницата www.teachkids.eu/mk
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА. ЦД-то за серијата лекции кое ги содржи PowerPoint®
презентациите, визуелните помагала подготвени за печатење, како и работните
листови во боја, може да се купи од МЕД. За да го видите списокот на канцеларии
на МЕД во Европа, ве молиме посетете ја www.teachkids.eu/mk и кликнете на
“Локации”.

®

CEF European Centre, Kilchzimmer
4438 Langenbruck, Switzerland
www.cefeurope.com
Kilchzimmer@cefeurope.org
®

Упатство за Јуниор тин клуб: Бог вели

Содржина
Вовед

1

Бог вели: Тоа е моето Слово

Лекција 1 • Зошто да ја проучувам Библијата? 3
Лекција 2 • Како да ја проучувам Библијата? 7
Бог вели: Тоа се моите правила

Лекција 3 • 1 и 2 Божја заповед
Лекција 4 • 3 и 4 Божја заповед
Лекција 5 • 5, 6 и 7 Божја заповед
Лекција 6 • 8, 9 и 10 Божја заповед

11
15
19
23

Бог вели: Христос е одговорот

Лекција 7 • Неговата божественост
Лекција 8 • Неговиот живот
Лекција 9 • Неговата смрт
Лекција 10 • Неговото воскресение

27
31
35
39

Бог прашува: Кој е твојот одговор?

Лекција 11 • Дали си спасен?
Лекција 12 • Дали растеш духовно?

43
47

Дополнување 1: Илустрации
Дополнување 2: Работни листови

53
85

Упатство за Јуниор тин клуб: Бог вели

Вовед
Упатството „Бог
вели“ беше подготвено од
Европската
Мисија за Евангелизација на Деца, наменето
за употреба со „Јуниор тин клуб“
служењето. Упатството е дел од пет годишен циклус и дава доволно материјал за
12 – 24 поуки.

Во секоја
лекција,
белешките за
предавачот се
напишани со
курзив. Таму можат
да се најдат различни методи во кои ќе се
вклучат тинејџерите: проучување на
конкретни случаи, играње улоги, драми,
интервјуа, работни групи итн.

Лекциите се наменети за младинци на
возраст од 12 до 15 години, но можат да се
приспособат и за група од повозрасни
младинци. Тие ќе ги исполнат духовните
потреби и на спасените и на неспасените
млади верници. Има лекции што јасно го
претставуваат евангелието, а другите им
помагаат на младите верници во нивното
духовно растење. Неколку лекции се
комбинација од двете поуки.

Некои од методите бараат повеќе време.
Предлагаме да ги поделиш лекциите на
два дела, за да можеш
Л
целосно да ги примениш
методите. Има илустрација
која го означува местото во
лекцијата каде што можеш да
ја разделиш на две. Ако
решиш да ја предаваш лекцијата во
целост, ќе мораш да избереш кои методи
ќе ги користиш, а кои ќе ги изоставиш.

чувства

дејства.

Многу е важно не само да се поучуваат
доктрини, туку тие и да се применат во
практиката Слушателите треба да се
поттикнат да ги применат лекциите во
секојдневието.
Некаде се поставува уште една цел
да
покаже како треба неспасената личност да
одговори на поуките.

циј

Знаење

ек

Цел: главите,
е
срцата и рацет

На почетокот на
секоја лекција се
запишани јасни
цели што се
сосредоточуваат
на три аспекти:

Ползување
р а з л ич н и
методи
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што вели Бог

За секоја
лекција има
а
н
а
к
в
о
т
о
г
д
о
П
илустрации
и
и
и
и работни
ц
илустра
листови. Тие
ви
р аб о т н и л и с т о
се обележани
со бројки и се
наоѓаат на крајот
на упатството. Во текстот на лекцијата е
означено каде треба да се употребат. Не
заборавај дека сите тие се заштитени со
авторски права и можат да се ползуваат
само од тие кои го купиле упатството.
Ако ги ползуваш илустрациите пред
помала група, можеш да ги зголемиш на
хартија, или картон. Ако групата е
поголема, подобро е да се ископираат на
транспаренци и да се проектираат со
графоскоп. Може да ги ползуваш и
презентациите на Power Point, што се
наоѓаат на ЦД–то.
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Вовед

Има илустрации што не се покажуваат
цели одеднаш. Учителот ќе треба да
покрие некои делови со хартија и
постепено да ги открива во текот на
лекцијата. На тој начин полесно ќе се
задржи вниманието
на тинејџерите.
„Групната
илустрација“ треба
Тоа е Моето Слово
•
да се ползува за да
•
се повтори
Тие се Моите
заповеди
претходната
лекција и да се
Христос е одговорот
•
•
повтори нејзиниот
•
•
развој. И овде е
нае твојот одговор?
Збир
Кој
•
•
подобро
илустрација
илустрацијата да се
открива постепено.
Илустрација со кратка содржина

Зошто да ја проучувам Библијата?
Како да ја проучувам Библијата?

Десетте Божји Заповеди
Излез 20:1-17

Неговата божественост
Неговата смрт

Спасен

Неговиот живот

Неговото воскресение

Сите
илустрации,
црно-бели и
во боја, се
наоѓаат на
ЦД–то во Adobe
Acrobat® PDF формат.
На него се наоѓаат и презентациите во
Microsoft Power Point® формат.

Додавање
колор на
илустрациите

Сите работни листови, исто така, се наоѓаат
на ЦД–то во Adobe Acrobat® PDF формат.
Веруваме дека овој материјал ќе им биде
благослов на многу учители и млади
слушатели.

Растеж

Работните листови треба да се ископираат
и да им се поделат на учениците. Во нив
се вклучени многу креативни идеи:
осумнасочници, крстозбори, графикони,
прашања итн. Слушателите можат да ги
пополнат додека се на час, или дома. Тоа
ќе им помогне да ја повторат лекцијата и
да ги запомнат главните наслови.

PowerPoint е регистрирана марка на Microsoft Corporation во САД и / или други земји.
Adobe Acrobat е регистрирана марка на Adobe Systems Incorporated во САД и / или други земји.
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Бог вели: Тоа е Моето Слово

Зошто да ја проучувам
Библијата?
Цели: Ние сакаме тинејџерите:
Да разберат зошто Библијата е
		 особена книга - таа е вдахновена од
		 Бог!
Да сфатат дека Библијата може 		
		 многу да ги измени нивните животи
		 и да ги направи личности какви што
		 Бог сака тие да бидат.
Редовно да ја читаат Библијата и
		 да ги бараат Божјите упатства за
		 нивниот христијански живот.
Во Библијата да го најдат патот за
		 спасение.

Сузана е разочарана. Но ние повторно ќе
се сретнеме со неа на крајот на лекцијата.
Која книга би ѝ ја препорачале вие? Дали
Библијата е таа посебна книга што ѝ е
потребна на Сузана? Зошто? Во оваа група
ние ја проучуваме Библијата. Таа книга е
во средиштето на сето тоа што ние заедно
го правиме. Ајде да размислиме зошто
оваа книга е поразлична од која било
друга книга и зошто ја проучуваме.

Библијата е Божјо Слово

Библиски
Илустрација 1

и
НајдеНи ПеРГаМеНТи! Избран
воден: напис

од писателот

Вовед: Скеч во книжарница
Побарај од слушателите однапред да се
подготват за еден мал скеч од два дела:
едниот за воведот на лекцијата, а другиот
за заклучокот. Дај им роман, биографија,
патопис и различни Библии.
• Сузана влегува во книжарницата:
„Барам некоја посебна книга, нешто
возбудливо!“
• Продавачот: „Еве еден фантастичен
роман. Штом ќе почнеш да го читаш,
нема да можеш да го оставиш“.
• Сузана: „Не. Јас барам вистинска
приказна што ќе ме предизвика“.
• Продавачот: „Сфаќам. Еве една
одлична биографија, многу
инспиративна“.
• Сузана: „Не, потребно ми е нешто
што ќе ми помогне да откријам правец за
мојот живот“.
• Продавачот: „Тогаш ви е потребен
патопис! Земете ја оваа книга и ќе се
подготвите за вашето следно
патување“!

1

ЛУКа БиЛ ВО ПРаВО!
Новите докази ги замолкнуваат скептиците!

Цареви и пастири!
Колкава хармонија и единство и по 1600 години пишување!

Илустрација

1

(Илустрација 1 Покажи го
весникот и посочи
на различните
наслови додека ги
обработуваш сите
последователни
точки од
лекцијата).

СОДРЖИНА:

1. Вдахновеност

Библијата била напишана од луѓе кои
биле избрани и водени од Бог. Тие биле
упатувани од Светиот Дух, така што
зборовите што ги напишале биле токму
тоа што Бог сакал да биде запишано.
Погледни во 2 Петар 1:21. Библијата е
вдахновена од Бог (2 Тимотеј 3:16). Таа е
Божјо Слово!

2. Единство
Како резултат на вдахновеноста од Бог,
Библијата претставува прекрасно единство.
Библијата се состои од 66 книги, напишани
од 40 различни луѓе (пастири, рибари,
цареви итн.) кои живееле во различно време
во историјата. Времето поминато меѓу
пишувањето на првата и последната книга
во Библијата, изнесува околу 1600 години.
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Но, бидејќи биле вдахновени од Бог,
писателите не си противречеле еден со
друг и дале сообразено поучување.

3. Точност

Метод: Работни групи врз
основа на пророштвата
Подели ги слушателите во групи од по
тројца или четворица. Дај ѝ на секоја
група копија од Псалм 22:7-21 и Матеј
27:35-46. Побарај од нив да го откријат
совпаѓањето меѓу старозаветното
пророштво и новозаветниот запис за
Христовото распнување. Внимавај да
имаш доволно време да го примениш овој
метод. Можеби нема да успееш, ако
планираш да ја поучуваш целата лекција
во еден здив.

4. Зачуваност
Многу луѓе во историјата се обидувале
да ја уништат Библијата, но никогаш не
успеале. Божјото Слово е вечно - Исаија
40:8. Ние, исто така, знаеме дека тоа било
верно пренесувано од генерација на
генерација. Зимата 1946 – 1947година,

4
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Ако планираш да ја
поучуваш оваа лекција во два
дела, застани овде.

циј

Точноста на Библијата, исто така, може
да се види во исполнувањето на
старозавет-ните пророштва. Особено се
восхитуваме кога ги разгледуваме
пророштвата за Господ Исус.

Тогаш зошто да ја проучуваме Библијата?
Очигледно е дека таа е самиот Божји
Збор! Голема привилегија е да можеме во
секое време да ја отвориме Библијата и
да откриеме што има Бог да ни каже. Ако
треба да добиеш писмо од некоја позната
личност, тоа ќе биде возбудливо за тебе.
Треба да бидеме многу посреќни што
имаме пристап до личните зборови на Бог!

ек

Божјото Слово е прецизно и точно. Тоа
било потврдено во текот на вековите
преку различни откритија. Пример: Лука
3:1 зборува за Лисаниј кој бил тетрарх на
Абилена. Многу години научниците
мислеле дека Лука не бил во право, бидејќи
сметале со сигурност дека Лисаниј бил
владетел на Калкис околу 50 години пред
Лука да го запише тоа. Но бил пронајден
еден археолошки запис од тоа време во кој
се вели дека Лисаниј бил тетрарх на Абилена, близу Дамаск, во времето како што
запишал Лука. Се открило дека постоеле
двајца луѓе со истото име - Лисаниј.

еден овчар направил големо откритие
во близина на Мртвото Море. Тој нашол
грнци полни со свитоци од пергамент.
Тие пергаменти претставувале стари
копии од Стариот завет. Кога тие текстови
биле споредени со нашиот нов превод
на Библијата, се покажало дека се многу
слични. Тоа било голема потврда дека
Библијата е веродостојна.

а

ЛЕКЦИЈА

Библијата може да го измени
твојот живот
Илустрација со кратка содржина

Тоа е Моето Слово
• Зошто да ја проучувам Библијата?
• Како да ја проучувам Библијата?

Тие се Моите
заповеди
Десетте Божји Заповеди

(Постепено
откривај ја
илустрацијата 2
како што го
поучуваш вториот
дел од лекцијата).

Излез 20:1-17

Христос е одговорот

Библијата може да
направи голема
Илустраци• ја •
промена во твојот
живот. Додека ја
проучуваш, ќе откриеш дека таа е:
• Неговата божественост • Неговиот живот
• Неговата смрт • Неговото воскресение

Кој е твојот одговор?
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Спасен

Растеж

1. Моќна
Метод: Меч и прашања
Побарај од слушателите да „ги извлечат
мечовите“ (високо да ги подигнат Библиите). Кажи некоја библиска референца на пр. „Римјаните 1:16“. Речи им да ја

Упатство за Јуниор тин клуб: Бог вели

повторат по тебе. Потоа, велејќи „сега“,
означи го почетокот. Тие се
натпреваруваат кој побрзо ќе го пронајде
библискиот стих. Слушателот кој прв ќе
го пронајде стихот, станува. Дај им уште
малку време на другите слушатели да го
пронајдат стихот, а потоа замоли го
победникот гласно да го прочита библискиот стих. Еве некои прашања што може
да ѝ помогнат на групата да го проучува
стихот. На што се однесува зборот
„Евангелие“? Каква моќ има Евангелието?
Кој може да биде спасен? (Можеш да го
користиш истиот метод додека ги обработуваш клучните стихови во остатокот
од лекцијата).
Библијата ти покажува дека си грешел и
дека не си ги исполнил Божјите барања
(Римјаните 3:23), но, исто така, таа ти
покажува како Бог ти обезбедил начин да
ти се прости преку Исус Христос
(Римјаните 5:8).
Евангелието е моќно - ако се свртиш од
својот грев и поверуваш во Христос, можеш
да бидеш спасен. Додека го проучуваш
Божјото Слово, Бог, Светиот Дух, може да
ти зборува преку него и да ти ја покаже
потребата од спасение. Ако Бог ти зборува
преку Неговото Слово, послушај Го.

2. Полезна
За сите кои сме христијани, проучувањето
на Библијата е потребно бидејќи на тој
начин учиме за нас полезни работи.
(Наоѓање на библискиот стих 2 Тимотеј
3:16 со методот „меч“). На кои начини
вдахновеното Писмо ќе биде полезно за
нас? Избери четири клучни зборови.
• Доктрината (поучувањето) ни 		
		 покажува што е добро.
• Прекорувањето (укор) ни покажува 		
		 што е погрешно.
• Исправката покажува како да се 		
		 поправиме.
• Упатството (поуката) нѐ поучува
		 како да станеме такви какви што 		
		 треба да бидеме.

Божјото Слово ни помага да научиме
повеќе за тоа во што веруваме. Може да
ни покаже области во нашите животи каде
што не сме во право. Тоа може да ни
помогне да ги поправиме работите и да го
правиме тоа што треба.

3. Лична
Во секој меѓучовечки однос, повеќе научуваме за луѓето додека ги слушаме што
имаат да ни кажат. Кога овозможуваме
Бог да ни зборува преку Неговото Слово,
ние можеме подобро да Го запознаеме Него,
откривајќи работи што порано не сме ги
знаеле. Колку повеќе се приближуваме до
Бог, преку читањето и потчинувањето на
Неговото Слово, Тој ни се приближува нам
и нашиот личен однос со Него станува
поцврст (Јаков 4:8).
Бог може да го исползува Своето Слово да
ни зборува лично. Додека читаме, можеме
да откриеме вистини што можат да ни
помогнат во одредена околност со која се
соочуваме. Бог ги знае сите наши потреби
и затоа може лично да ни зборува на секој
од нас и да нѐ води преку Неговото Слово.
(Наоѓање на библискиот стих Псалм 119:
105 со методот „меч“). Според овој
стих, што прави Словото? Дали Господ
ја осветлува целата патека на нашите
животи, или нѐ води чекор по чекор? Како
тоа го зацврстува нашиот однос со Него?

4. Практична
Додека учиш на училиште, можеш да
научиш многу работи што ти се потребни
за писмените работи, но тоа не те
менува тебе како човек. Божјото Слово
не е такво! Тоа е практично и влијае во
нашите секојдневни животи (Наоѓање на
библискиот стих Јаков 1:22 со методот
„меч“.) Какво е предупредувањето што го
наоѓаме во овој библиски стих? Можеш
ли да се сетиш на области во твојот
живот каде што е тешко практично да се
примени Божјото Слово?
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Кога ќе откриеме нешто во Божјото Слово,
мораме да се потрудиме да го примениме
тоа во нашиот живот. Верувате ли дека
Бог сака да им бидете послушни на вашите
родители? Тогаш направете го тоа! Тоа
упатство доаѓа од Бог Кој те љуби и Кој
знае што е најдоброто за тебе. Дали Бог ти
кажува да ги споделуваш пораките за Исус
со твоите пријатели? Многу е важно да го
правиш тоа што Тој го кажува!

5. Плодородна

Заклучок: Втор дел од скечот
• Сузана: „Не, не. Мене не ми е потребен
патопис, ниту биографија, ниту роман.
Мислам дека ни самата не знам што 		
барам“!
• Друг купувач во книжарницата: 		
„Извинете, но случајно го слушнав
вашиот разговор. Јас лично читам книга
од која имам полза и ми помага да го
пронајдам својот пат во животот.
Дали некогаш сте ја читале Библијата“?

• Сузана се заинтересира: „Морам да
Проучувајќи ја Библијата и исполнувајќи
признаам дека никогаш не сум ја читала
го тоа што таа го кажува, ќе покаже
Библијата, иако имам многу слушано
плодородност со тоа што ќе нѐ направи
за неа“.
луѓе какви што Бог сака да бидеме.
• Продавачот: „Дојдете овде. Имаме
(Употреби го методот „меч“ за наоѓање
различни Библии ... и некои посебни
на библискиот стих Марко 4:20). Со што е
понуди!“
споредено Словото во овој библиски стих?
Нели е прекрасно тоа што го имаме
Ако го добиеш семето, што ќе се случи?
Божјото Слово кое ни е достапно во секое
За каков плод се зборува во овој стих?
време! Какво влијание има Божјото Слово
Бог очекува христијаните да растат и ни
во твојот живот? Дали си го открил патот
кажал за тоа каков „плод“ сака да види
на спасението што го покажува Словото и
во нашите животи (Галатите 5:22). Млади
си поверувал во Исус Христос? Ако е така,
христијани, дали вашиот живот дава
тогаш потруди се секојдневно да одвојуваш
„плод“? Тоа ќе се случи, ако си подготвен
време да го проучуваш скапоценото Божјо
да поминуваш време проучувајќи го
Слово. Само тогаш ќе можеш да имаш
Божјото Слово.
надеж дека ќе станеш личност каква што
Бог сака да бидеш. ●

Метод: Работен лист
Фотокопирај го
работниот лист 1
за сите слушатели.
Можат да го пополнат за време на
програмата или да
го направат тоа
дома. Тој ќе им
помогне да ја повРаботен лист
торат лекцијата и
напамет да ги
научат главните точки.
Работен лист 1

да ја проучувам Библијата

Исползувај ги симболите за да ги откриеш зборовите
A
B
V
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Z
I
J
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Ш
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_____________________

ZA;UVANA

_____________________

POSLU[EN

_____________________

ZBOR

_____________________

VDAHNOVIL

_____________________

POVERUVAL

_____________________

EDINSTVO

_____________________

GOSPOD

_____________________

PRIVILEGIJA _____________________ ;ETIRIESET

__________________

ISUS

_____________________

MORE

_____________________

LI;NOST

_____________________

PROMENI

_____________________

PRORO[TVA

_____________________

VERODOSTOJNA _______________

РАБОТЕН ЛИСТ 1 OДГОВОРИ

Сега внеси ги зборовите што ги најде, во речениците подолу, и откриј ги петте
заглавија од лекцијата од оваа седмица.
Треба да ја проучуваме Библијата бидејќи таа е личниот Божји

. Светиот Дух ги

авторите, така што тие го пишувале токму тоа што Бог сакал да го запишат. Иако во пишувањето биле
вклучени над

луѓе, Библијата има прекрасно

исполнувањето на
Мртвото

. Откритијата и

покажуваат дека Библијата е

ни покажуваат дека Библијата е прекрасно

АМОНЌ

КАПРНТИЧА

1

Колку прекрасна

.

ДПЛООРОНАД

ЕПОЛНЗА

е да Го имаме Божјото Слово! Дали си бил послушен на неговата

порака со тоа што си се
да и бидеш

. Свитоците од

ИНЛЧА

од твојот грев и си

во

? Ако е тоа така, тогаш треба не само да ја читаш Библијата, туку и

. Бог ќе го

каков што Тој сака да бидеш.

твојот живот и ќе те направи таква

Сложувалката со симболи: обраќање; послушност;
вдахновеност; единство; привилегија; Исус; личност; пророштва;
зачуваност; Слово; доверба; Господ; четириесет, море; промена;
точен.
Пополни ги празнините 1: Слово; вдахновеност; четириесет;
единство; пророштва; точност; море; зачуваност.
Протолкувај: моќен, практичен; полезен; личен; плодороден.
Пополни ги празнините 2: привилегија; обраќање; доверба;
Господ; Исус; послушност; промена; личност.
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Како да ја проучувам
Библијата?
Цели: Ние сакаме тинејџерите:
Да разберат дека Библијата мора
		 внимателно да се толкува.
Да разберат дека Светиот Дух го
		 оспособува христијанинот да ги
		 сфати библиските вистини.
Да се запознаат со некои важни
		 начини за проучување на Библијата
		 и да ги применат во нивното секој		 дневно проучување на Библијата.
Да го прифатат Бог во нивните
		 животи. Само тогаш ќе го искусат
		 просветлувањето од Светиот Дух и
		 ќе имаат целосна полза од Библијата.

Вовед: Скрши орев
Повикај тројца доброволци да излезат
напред. Секој од нив нека се обиде да скрши
орев. Првиот нека го напрви тоа со
одвртка, вториот со тап нож, а третиот
со оревокршачка. Нели е полесно со оревокршачка? Ништо не создава толкава
нервоза како кога се нема вистинската
алатка за работа! Тоа е вистина и кога ја
проучуваме Библијата.
Во претходната лекција рековме дека
Библијата е Божјо Слово и таа може да
ги измени нашите животи. Можеш ли
да се присетиш на петте зборови што ги
употребивме за да ја опишат Библијата?
(Слушателите нека ги повторат.)
Имаме многу причини зошто треба да
ја проучуваме Библијата, но како да го
правиме тоа? Потребни ни се правилен
метод и правилни начини. Еве што можеш
да направиш (постепено откривај ги
илустрациите 3 и 4).

2

1. Моли се
Прво треба да се молиш
и да бараш помош од
Бог. Секогаш имај на
ум дека Библијата не е
обична книга - таа е
Божјо Слово. Ако не
разбираш некоја училишна книга, можеби,
ќе помислиш: „Ќе беше добро, ако го
познавав авторот на оваа книга, тој ќе ми
објаснеше“. Прекрасното нешто во
проучувањето на Божјото Слово е што,
ако си христијанин, авторот е со тебе!
Бог, Светиот Дух, Кој ги вдахновил
зборовите од Писмото, ќе ти помогне да
го разбереш (Јован 15:26 и 16:13). Една
од основните задачи на Светиот Дух
во животот на христијанинот е да му
помогне во разбирањето на Писмото (1
Коринќаните 2:10 -12). Можеш да сметаш
на помош од Б ог. Биди отворен за тоа што
Господ има да ти го каже. Дозволи Бог да
те поучува додека го проучуваш Словото.
Дури и ако текстот ти е познат, секогаш
биди подготвен да научиш нешто ново од
него.

2. Избери
Избери текст или книга што
ќе ја проучуваш и систематски
проучувај ја. Ако никогаш
порано не си го направил
тоа, ти предлагам да
почнеш со Евангелието според Лука.
Подоцна можеби ќе
сакаш при читањето да следиш годишен
план и да ползуваш белешки за тивко време
(Покажи ѝ на групата план и белешки
што се погодни за слушатели на возраст
меѓу 11 и 15 години.)
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Метод: Споделување искуство
Можеш пред проучувањето да поразговараш со некои слушатели во групата и да
ги замолиш да разговараат со другите за
тоа која книга од Библијата ја читале
неодамна и што им оставило најсилен
впечаток. Тоа може да биде голем поттик
за тинејџерите кои сѐ уште немаат
секојдневно тивко време.

3. Читај
Не обидувај се да прочиташ
предолг текст при секојдневното читање.
Подобро е внимателно
да проучиш неколку
библиски стихови,
отколку набрзина да
прочиташ еден долг текст.
Секој текст разгледувај го во неговиот
контекст. Со други зборови, откриј што
има пред и по текстот што го читаш. Не
земај стихови или делови од стихови
надвор од контекстот, зашто така може да
се тврди нешто поразлично од вистинското
значење што го имаат стиховите. На пример,
во Псалм 14:1 пишува: „Бог не постои“!
Но, ако го погледнеме целиот стих, ќе
видиме дека тоа се зборови на безумник.
Секогаш читај го Божјото Слово во
контекст.

4. Испитувај
Внимателно разгледај што
пишува во текстот. Еве
некои посебни средства
што можат да ти помогнат
во испитувањето (Овој
дел е многу подробен.
Ако чувствуваш дека
слушателите не се подготвени да ги
откријат сите тие средства, остави
некои од нив за другпат).
Подели ги стиховите на помали делови,
особено кога имаш пред себе долг и сложен
библиски стих. За да го направиш тоа,
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погледни го повторувањето на секој збор
или фраза, или, пак, сврзниците какви што
се: „но“; „и“ итн.
Јован 1:1 е добар пример: „Во почетокот
беше Словото, и Словото беше со Бог,
и Словото беше Бог“. Испитај го секој
дел одделно. Јован зборува за Исус, Кој
е „Словото“ и нѐ поучува три важни
вистини за Него.
Не разочарувај се кога ќе сретнеш
непознати зборови! Без оглед на тоа кој
училиштен предмет го учиш - биологија,
математика, информатика, итн. - треба да
ги научиш стручните зборови. Во Библијата
ќе прочиташ непознати зборови, како што
се „оправдување“ и „посветување“. Ако
имаш при рака Библиски речник (покажи
им примерок на слушателите), можеш да
го дознаеш нивното значење, или можеш
да прашаш повозрасен христијанин да ти
помогне да дознаеш што значат.
Внимавај на сликовитото изразување.
На пример во Јован 6:35 Исус рекол дека
Тој е „лебот на животот“. Кога ќе читаме
текст напишан со сликовит јазик, можеме
да си го поставиме прашањето што
навистина сакал да каже авторот.

5. Поставувај
прашања
Додека проучуваш некој
библиски текст прашувај
се:
• Што поучува овој текст
за Бог? Тоа може да се
однесува на Бог Таткото,
или на Исус - Синот
или на Светиот Дух.
Направи список за сѐ
што ќе откриеш.
• Што поучува овој
текст во врска со
човекот? Можеби ќе прочиташ нешто
за гревот (непослушност кон Бог), или
можеби ќе откриеш пример што треба да
го следиш.

Упатство за Јуниор тин клуб: Бог вели

• Дали има и други библиски текстови
што ќе ти помогнат да го разбереш овој?
Во некои Библии има дополнителни референци што укажуваат на слични текстови.
Поставувањето прашања ќе ти помогне
да го сфатиш значењето на текстот и ќе
те подготви да го откриеш практичното
значење на прочитаниот текст во твојот
живот.
Ползувај книги за проучување што ќе
ти помогнат при читањето. Можеби
ќе најдеш добар коментар за некоја
библиска книга што ја читаш (Покажи
таков коментар пред слушателите).
Тие средства ќе ти помогнат да разбереш
што пишува во Библијата - но внимавај,
никогаш не дозволувај други книги да ја
заменат Библијата.

6. Применувај
На крајот, треба да размислиш
за тоа што Бог сака да го
направиш. Во претходната
лекција веќе зборувавме за
важноста да се применува
тоа што го читаме во
Писмото. Биди подготвен
да му бидеш послушен на
сето тоа што Бог го кажува
во Своето Слово. Не можеш
да очекуваш Бог да те поучува
нови работи, ако не го
правиш тоа што Тој веќе
ти го кажал.
Ако планираш да ја поучуваш
оваа лекција во два дела,
прекини ја овде. Почни
го следниот состанок со
кусо повторување. Потоа
употреби го следниот
метод за да им дадеш
можност на слушателите да применат
некои средства за проучување.

Л

Метод: Проучување во групи
Подели ги младинците во мали групи
за да проучуваат
библиски текст.
Подели им го работниот лист 2
на сите слушатели. Во секоја
група постави
Работен лист
способен водач.
Водачот на
групата треба однапред да ги добие
одговорите од работниот лист (можеш
да ги фотоко пираш одговорите, дадени
оддесно) и добро да се подготви. Тој, или
таа, што ќе ги води младите слушатели,
треба да им помогне да го разгледаат
текстот и да ги потсетува да го
пополнуваат работниот лист. Самиот
реши кој текст ќе се обработува - Лука 5:111 за почетници, или Јован 10:7-15 за
слушатели со поголеми знаења.
Работен лист 2

ко проучување
Лист за Библис
Текст: ______________________________
Контекст на
текстот:

Што нè поучува овој текст за Бог?
(Таткото, Синот или Светиот Дух)

Што нè поучува овој текст
за човекот? (Предупредување,
ветување, заповед, пример што
треба да се следи)

Непознати
зборови или
сликовито
изразување:

Дали постојат и други библиски
текстови што ќе ми помогнат да го
разберам овој текст?

Бог сака јас да ...

2

Метод: Пронајди ги зборовите

ек

Фотокопирај го
работниот лист
4 за сите слушатели. Тие треба
да го пополнат во
текот на програмата или подоцна,
кога ќе се вратат
дома. Тоа ќе им
т
лис
н
помогне
да ја
оте
Раб
повторат лекцијата и да ги
запомнат главните точки.
Работен лист 3
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Пополни ги празните места, а потоа најди ги зборовите во осумнасочникот даден погоре.
Зборовите можат да се прочитаат напред, назад, вертикално, хоризонтално и дијагонално.

Д
Прво м
се и барај С
да ти помогне да ја разбереш
Библијата. И
текст или книга за проучување и планирај тоа да го
направиш с
. П
мал дел и внимавај на к
- што пишува пред и потоа. Потоа внимателно и
го текстот и ако
треба, исползувај ги средствата за проучување:
Р
стихови на помали делови. Побарај
ги долгите или т
ги непознатите з
во р
или прашај некого за нив. Види дали
во текстот е употребен c
јазик. Додека го проучуваш текстот
поставувај п
: Што тој поучува за ч
? Што тој поучува за
Б
? Дали постојат и други библиски т
што можат да ми
помогнат подобро да го разберам овој текст? П
ги поуките во твојот
живот и направи го тоа што Бог ќе ти го к
.
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Бог вели: Тоа е Моето Слово

ЛЕКЦИЈА
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РАБОТЕН ЛИСТ 2
ОДГОВОРИ
Одговори за Лука 5:1-11
• Контекстот на текстот: Пред: Исус проповеда во Галилеја.
Потоа: Тој исцелува лепрозен, простува и исцелува парализиран човек.
• Непознати зборови или сликовито изразување: „Отсега ќе
ловиш луѓе“ - ќе го проповедаш Евангелието на луѓе и ќе ги
придобиваш за Христос.
• Што нè поучува овој текст за Бог? Исус го поучувал Божјото Слово
(1). Тој е Господар (5). Тој има власт над природата (4 - 6). Тој е Свет; Тој е
Господ (8).
• Што нè поучува овој текст за човекот? Тој треба да го слуша
Божјото Слово (1). Тој треба да прави сè што Господ му кажува, дури и
кога не разбира (5). Тој е грешник на кого му е потребен Господ (8). Тој
треба да биде ловец на луѓе (10). Тој треба да го следи Исус, исто како
што тоа го правеле учениците (11).

РАБОТЕН ЛИСТ 3
ОДГОВОРИ
Пополни ги
празнините: моли
се; Свет Дух; избери;
систематски; читај;
контекст; испитувај;
прекршува; непознати;
зборови; речник;
слика; прашања;
Бог; човек; текстови;
применува; кој било.

• Контекстот на текстот: Пред: Исус му го повратил видот на еден
слеп човек и поучувал за вистинскиот вид. Потоа: Продолжил да
поучува за пастирот, а Евреите сакале да Го каменуваат.
• Непознати зборови или сликовито изразување: „Јас Сум
вратата“ - Исус рекол дека Тој е патот на спасението; „Јас Сум Добриот
Пастир“ - Исус се грижи за тие кои Му веруваат; „крадец“, „волк“ - слики
за Сатаната кој сака да уништува туѓи животи.
• Што нè поучува овој текст за Бог? Исус е патот на спасението (7, 9).
Тој дојде за ние да имаме живот во изобилие (10). Тој ги зашти-тува и се
грижи за Своите следбеници, Тој нив лично ги познава (13 - 15).
• Што нè поучува овој текст за човекот? Човекот кој му верува на
Христос е спасен и има живот во изобилие (9 - 10). Треба да сме свесни
дека Сатаната сака да уништува животи (10, 12 - 13). Верниците можат
да имаат личен однос со Исус (14).
• Постојат ли други библиски текстови што ќе ми помогнат да
го разберам овој? Во Псалм 23 – се зборува за пастирската грижа кон
овците. Матеј 18:12 - 14; Лук 15:3 -7 - споредбата за изгубената овца.
• Бог бара од мене: Слушателите треба самите да го пополнат овој
дел.

Заклучок
Додека се обидуваме самите да ја проучуваме Библијата дома, понекогаш ќе се
обесхрабриме. (Покажи ја илустрацијата
5). Задачата изгледа претешка за младиот
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Одговори за Јован 10: 7 - 15
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Бог бара од мене: Слушателите треба самите да го пополнат овој дел.
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Илустрација 5

• Постојат ли други библиски текстови што ќе ми помогнат да го
разберам овој? Матеј 4:18-20; Марко 1:16-20 - се други записи за
Исусовиот повик кон учениците да станат ловци на луѓе. Во Јован 21:1 14 - Исус извршува едно слично чудо по Неговото воскресение и
учениците Го препознаваат.
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човек на оваа илустрација. Можеш да
забележиш дека светлината свети врз него
и ја прави неговата сенка многу поголема.
Тоа го илустрира фактот дека со помош на
Божјата светлина ние можеме да се соочиме
со предизвикот. Ако си Божјо дете, не
заборавај дека Светиот Дух работи во тебе
и ќе ти помогне да го разбереш Неговото
Слово. Не обидувај се да скршиш орев со
одвртка или со нож. Употреби
оревокршачка. Со Божја помош, примени
ги методите што ти ги предлагаме во оваа
лекција. Употреби ги тие средства за
проучување во наредните денови. Во
Псалм 119:103 -104, псалмистот зборува за
тоа колку е слатко Словото за неговата
уста, колку го љуби и колку многу тоа
влијае врз неговиот живот. Ако си верник,
тие стихови ќе го изразуваат и твојот став.
Дали го сакаш Словото и дали ќе го
проучуваш? ●
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Бог вели: Тоа се Моите правила

1 и 2 Божја заповед
Цели: Ние сакаме тинејџерите:
Да разберат дека Бог треба да е
на прво место во нивните животи.
Да разберат дека пријателите,
спортот, парите итн., можат да
станат опасни идоли.
Да имаат правилни приоритети и
да не постои ништо меѓу нив и Бог.
Да се покајат и Бог да биде на
првото место во нивните животи.

Вовед: Разгледај ја илустрацијата
Илустрација 6

Илустрација
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На почетокот на
лекцијата покажи
ја илустрацијата 6
и постави неколку
прашања што ќе
им помогнат на
слушателите да ја
„реконструираат“
историската
заднина во која се
дадени заповедите.

Ê Која библиска личност е прет		 ставена на оваа илустрација?

ветил, земја во која требало да се населат
и каде што требало да станат народ со
сите негови обележја. Во тоа важно време
во нивната историја, Бог им ги открил
законите според кои требало да живее
Неговиот народ. Тие закони денес ни се
познати како Десетте заповеди.

По многу години, Господ Исус Христос го
прашале кои од Божјите закони се најважни.
Тој одговорил со тоа што ги сумирал
Десетте заповеди - дека треба да Го љубиме
Бог и нашиот ближен (Матеј 22:37-39). На
тој начин, Исус ги поделил заповедите на
два дела - нашата обврска кон Бог и нашата
обврска кон другите луѓе.
Ајде да го прочитаме Излез 20:1-17. Додека
читаме, обиди се да изброиш колку од
заповедите се однесуваат на нашата
одговорност кон Бог, а колку на нашата
одговорност кон луѓето. (Можеби ќе треба
да нагласиш дека стиховите 4-6 се
сметаат како една заповед).
Наредните неколку седмици ќе ги
проучуваме Десетте заповеди. Додека го
правиме тоа, ќе откриеме дека тие се исто
толку важни за нас денес, како што биле и
пред 3500 години. Бог денес сѐ уште вели:
„Овие се Моите правила“.

Ê Каде оди тој?

Прва Божја заповед

Ê Што држи во рацете?

„Немој да имаш други богови, освен
Мене“ (Излез 20:3).

Ê Зошто се толку важни тие
		 плочи?
Ê Кога се случува овој настан?

Десетте заповеди - Излез 20:1-17
Божјиот избран народ, Израелците, биле
ослободени од многугодишното ропство
во египетската земја. Потоа тие патувале
низ пустината кон земјата што Бог им ја

3

Египет, земјата од која Израелците
штотуку излегле, била земја каде што се
обожавале многу богови. Бог јасно кажал
пред Својот народ дека тие мораат да Го
обожаваат само Него (Покажи ја илустрацијата 7.). Тој го барал првото место во
нивните животи. Не смеело да се дозволи
некој, или нешто, да го заземе Неговото
место. Првата заповед на Израелците јасно
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Бог вели: Тоа се Моите правила

ЛЕКЦИЈА
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Илустрација 7

PRVATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Немој да имаш
други богови освен
Мене“.

Илустрација

7

им кажува дека
најважната работа
во животот е нивниот однос со Бог.
Луѓето и денес сѐ
уште обожаваат
идоли, наместо на
Бог да му го дадат
местото што Му
припаѓа.

Излез 20:3

Јас замолив
шестмина од вас да ги одиграат улогите
на некои од овие луѓе.

Метод: господин и госпоѓа (прв
дел)
Напред нека излезат шест слушатели, со
кои претходно си се договорил. Секој од
нив носи беџ со име: господин Стадион;
госпоѓа Друштво; господин Вебстраница;
госпоѓа Мода; господин Реге и госпоѓа
Паричник. Со нив ќе направиш интервју,
ползувајќи ги следниве прашања:
1.
		
		
		

Која ти е најголемата страст во
животот? (Господин Стадион:
„Фудбалот“. Госпоѓа Друштво:
„Пријателите“ итн.)

2.
		
		
		
		
		

Која е првата работа што ја правиш секое утро? (Господин Стадион: „Се прашувам кој фудбалски
натпревар ќе пренесуваат на телевизија“. Госпоѓа Друштво: „Читам
пораки на мобилниот телефон“...

3.
		
		
		
		

Што може да те разочара најмногу? (Господин Стадион: „Кога
тимот за кого навивам ќе го изгуби
натпреварот“. Госпоѓа Друштво:
„Кога немам момче“ итн.)

4.
		
		
		
		
		
		

Дали има нешто што многу
сакаш да го купиш? (Господин
Стадион: „Билет за фудбалски
натпревар!“. Госпоѓа Друштво:
„Нов компјутер преку кој ќе можам
да испраќам електронска пошта“
итн.)

12

5.
		
		
		
		

Која е твојата најголема амбиција?
(Господин Стадион: „Да станам
фудбалер!“ Госпоѓа Друштво: „Да
имам многу пријатели со кои ќе се
дружам“ итн.)

Ако микрофонот е свртен кон тебе, како
ќе одговориш на тие прашања? Кој е на
првото место во твојот живот? Фудбалот,
пријателите и слични нешта, сами по себе
не се лоши, но треба да го имаат соодветното место. Треба да сфатиш дека тоа што
ти е на прво место во животот влијае врз
твојот избор, цели, врз тоа како ги ползуваш
парите итн. Треба да внимаваш Бог да го
добие првото место во твојот живот. Кога
Бог те создал, Го направил тоа за да Го
љубиш и да Му служиш.
Можеби сѐ уште не си Му го дал на Бог
првото место. Можеби се плашиш што ќе
речат пријателите, или дека, ако станеш
верник – христијанин, можеби сите нив ќе
ги изгубиш. Можеби знаеш дека да се стане
христијанин значи да се откажеш од нештата што ги правиш или од местата каде
што сега сакаш да одиш. Можеби не си
подготвен да Му го дадеш на Бог првото
место во твојот живот, бидејќи мислиш
дека треба да се откажеш од многу работи.
Но, слушни што кажал Господ Исус во
Марко 8:36. Што ќе ти значат тие работи,
ако ја изгубиш душата? Ние сме ја прекршиле првата Божја заповед. Ние не го
љубиме Бог и не живееме на начин на кој
треба тоа да го правиме. Не Му Го даваме
првото место. „Сите згрешивме и лишени
сме од Божјата слава“ (Римјаните 3:23). Но
Бог ни овозможил да ни се прости со тоа
што го испратил Господ Исус да умре на
Голгота (Евреите 9:22). Со тоа што ќе се
свртиш од гревот и ќе поверуваш во Исус,
ти можеш да се помириш со Бог. Тогаш, не
само што ќе имаш правилен однос со Него
и ќе бидеш подготвен за вечноста, ти, исто
така, ќе откриеш вистинска радост и
значење во животот сега (Јован 10:10). Не
вреди сѐ што те задржува. Ослободи се од
работите што стојат меѓу тебе и Бог и дај
Му Го првото место во твојот живот.

Упатство за Јуниор тин клуб: Бог вели

Метод: господин и госпоѓа (втор
дел)

на втората заповед е покусо, но можеш
да го продолжиш методот употребен во
вториот дел.

Врати се на петте прашања ползувани во
интервјуто. Прашај ги слушателите како
Втора Божја заповед
треба да одговори на тие прашања еден
верен христијанин. Тие нека дадат предлози „Не прави за себе идол“ (Излез 20:4).
пред да ги прочитаат наведените подолу.
Во новата земја, Израелците биле опкруже1. „Го љубам Господ Исус над сѐ. Има ни со народи кои за себе правеле ликови
		 многу работи што сакам да ги
на нивните богови од дрво и камен, но
правам, но Исус ми е на прво место“.
ним им било
VTORATA
забрането да го
2. „Ја читам Библијата и се молам
„Не
прават тоа. Бог им
		 секое утро. Не е едноставно, но
прави
забранил да корис		 тоа е најдобриот начин да се
за
себе
тат ликови за да Го
		 почне денот“.
идол“.
обожаваат. Тоа сѐ
3. „Не сакам да Му бидам непослушен
уште се случува и
		 на Господ. Кога тоа ќе се случи,
денес. (Покажи ја
		 знам дека треба да барам од Бог да
илустрацијата 8).
ми прости и Тој ќе го направи тоа“.
Илустрација 8

БОЖЈА ЗАПОВЕД

Илустрација

Зошто Бог го
забранил тоа?
Бидејќи Тој е
семоќен, вечен, сесилен Бог. Не постои
лик, без оглед на тоа колку е убав, што ќе
5. „Имам многу цели во животот, но
покаже вистински одраз на тоа Кој е Тој.
		 мојата најголема цел е да Му
Наместо тоа, ликот создава погрешна
		 служам на Господ и да станувам сѐ претстава. Да се направи или да се
		 посличен на Него!“
обожава каков било лик, претставува
Ако си верник-христијанин побарај од Бог непочитување кон Бог.
да ти помогне постојано да се придржуЗа да го обожаваме Бог на вистински начин,
ваш кон првата заповед. Веќе си решил да треба да имаме вистинска слика за тоа
живееш за Бог, но дали си му го предал
каков е Тој. За жал, многумина имаат
целиот живот Нему? Понекогаш, ние
погрешно сфаќање за карактерот на Бог.
верниците дозволуваме имотот, парите,
Каква слика имаат тие во главата? Стар
нашето хоби или пријателите да застанат
дедо? Дедо Мраз? За некои луѓе, Бог е слаба,
меѓу нас и Бог. Работи, што самите по себе беспомошна личност. За други, пак, Тој е
не се грев, можат да станат грешни, ако
само Бог на љубов Кој нема да нѐ казни
им дозволиме да го заземат првото место
без оглед на тоа што правиме. Ние сите
во нашите животи што со право Му припаѓа сме во опасност поради тоа што имаме
на Бог. Треба да запомниме дека нашиот
нецелосни познавања за Бог, создавајќи си
однос со Бог е најважната работа во нашите лик на Бог во нашиот ум. На тој начин ние
животи. Не треба да дозволиме ништо да
не го обожаваме како што треба.
Л го заземе Неговото место.
Бог сака да Го обожаваме вистински (Јован
4:23). Затоа е толку важно да ја проучуваме
Ако планираш да ја поучуваш Библијата за да откриеме повеќе за Неговиот
оваа лекција во два дела,
карактер, за подобро да Го запознаеме. Бог
застани овде. Поучувањето
се открива Себе Си преку Неговото Слово.
„Сакам да купам нов велосипед.
Сакам да се возам со велосипед со
другарите кога одам на училиште
или на библиски час за млади“.

8

Излез 20:4

ек

циј

а

4.
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3

Метод: Работни групи - „Бог Кој
Го обожаваме“
Подели ги слушателите во групи од по
тројца или четворица и подели им ги
следниве библиски стихови. Тие треба да
ги пронајдат стиховите и со свои зборови
да го запишат тоа што ќе го откријат
за Бог. Ако ја поучуваш лекцијата во два
дела, можеби ќе сакаш да ја прошириш
листата на библиски стихови.
Бог Кој го обожаваме ...
1.

(Псалм 103:19)

2.

(Еремија 32:17)

3.

(Римјаните 1:18)

4.

(Римјаните 6:23б)

Одговори: Тој контролира сѐ; Тој може
да направи сѐ; Тој е полн со гнев против
гревот; Тој нашол начин за простување
преку Исус Христос.

Заклучок
Бог не им ги дал заповедите само на
Мојсеј и на Израелците. Тој ни ги дал и
нам. Првата и втората Божја заповед нѐ
предизвикуваат. Тие поставуваат високи
правила за нашиот однос со Бог. Тој треба
да го добие првото место во нашите
животи и ние треба да Му оддадеме чест
со нашето славење.
Мораме да се соочиме со вистината: ние
не Го љубиме Бог на начин на кој треба да
го правиме тоа. Ти и јас сме го прекршиле
Божјиот Закон. Но ти, исто така, знаеш
дека Бог нашол начин тебе да ти се
прости преку Исус Христос. Никогаш не
можеш да ги исполниш Неговите правила
со сопствени сили, но, со тоа што ќе се
свртиш од својот грев и ќе поверуваш во
Исус, ти можеш да се помириш со Бог. Не
продолжувај да одиш по свој пат. Дојди
кај Господ Исус денес. ●

РАБОТЕН ЛИСТ 4
ОДГОВОРИ

Кога групите ќе ја завршат задачата,
нека го споделат тоа што го откриле.
Овој метод може да води до време на
обожавање, кога тинејџерите ќе се молат
врз основа на овие библиски стихови.

1
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Е
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Метод: Крстозбор
Работен лист 4

Prvata i Vtorata Boæja zapoved
1

2

3

4
5

6

7
8

9
11

10
12

13

14

Horizontalno

Vertikalno

4
5
6
8
9

1
2
3

Луѓе кои можеби се на прво место во нашиот живот
Од што може да се изработи лажен бог

Работен лист
13
14

14

Што сака Бог да Му дадеме само Нему и на никој друг

4

Неисполнување на Божјите заповеди
Што треба да покажуваат христијаните кон Бог и
кон другите

Божјиот избран народ
Забрането со Втората заповед

7
10
11
12

Што прави Бог, ако го признаеме гревот
Друго име за Божјите закони
Спасени сме по ... а не со придржување кон
заповедите
Тоа што беа Израелците во Египет
Бројот на Божјите заповеди
Книгата каде што се запишани заповедите
На Бог треба да му го дадеме ... срце

Фотокопирај го
работниот лист 4
за сите слушатели.
Тие можат да го
пополнат во текот
на програмата или
тоа да го направат
дома. Тоа ќе им
помогне да ја повторат лекцијата и
да ги запомнат
главните точки.
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3 и 4 Божја заповед
Цели: Ние сакаме тинејџерите:
Да разберат дека Божјото име
мора да биде почитувано и дека
неделата треба да биде ден за
одмор и обожавање.
Да сфатат дека тие две заповеди се
занемаруваат во денешното општество - тие мора да внимаваат
да не ја следат толпата!
Да внимаваат на својот јазик и
правилно да го користат неделниот
ден.
Да ја признаат својата немоќ да
Му бидат целосно послушни на
Божјиот закон и да се покајат.

Вовед: Како да угодиш
Претпоставувам дека сакаш да направиш
нешто посебно за да му угодиш на татко
ти. Што ќе направиш? Еве неколку предлози. Кажи ми, кој од нив е прифатлив за
тебе. (Можеби ќе треба да го приспособиш воведот кон семејната состојба на
членовите на групата. Тие може да
размислуваат, исто така, како да ѝ
угодат на мајка си или на некој чичко).
Ê Купи му букет цвеќиња!
Ê Измиј му го автомобилот!
Ê Бојосај му ја собата розово.
Ê Купи му нешто добро за јадење!
Ê Купи му весник!
Ê Одете заедно на прошетка со
		 велосипеди!
Ê Кажи му дека го сакаш!
Ê Некои други предлози?

4

Во текот на оваа лекција сакам да размислувате како да Му угодите на Бог. На
минатата средба почнавме да го разгледуваме првиот дел од Десетте заповеди.
Дознавме дека на Бог треба да Му го дадеме
првото место во нашите животи и дека
треба да Го обожаваме на вистински начин.
Следните две Божји заповеди нѐ поучуваат
како да Му угодиме, користејќи го нашиот
јазик и времето на правилен начин.

Третата Божја заповед
„Не изговарај го напразно името на
Господ, твојот Бог“ (Излез 20:7).
Во старозаветно и новозаветно време,
еврејскиот народ имал големо почитување
кон името на Бог. Книжевниците, чија
работа била рачно да ја препишуваат
Библијата, секогаш ползувале ново „перо“
кога требало да го напишат Божјото име,
на тој начин искажувајќи почит.
Користењето на Божјото име лекомислено
било оценувано како многу голем престап.
Многу се изменија
работите во
„Не изговарај го
денешниот свет!
напразно
името на Господа, (Покажи ја
илустрацијата 9).
твојот
Бог“. Денес името Исус
Христос честопати
Излез 20:7
се користи како
пцост. Речиси е
Илустрација
невозможно да се
гледа телевизиска
програма, а да не
се слушне Божјото име употребено на
погрешен начин. Дури и децата и младите
луѓе редовно ја прекршуваат третата
заповед кога „напразно го употребуваат
Божјото име“.
Илустрација 9

TRETATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

9

Секогаш внимавај да не станеш виновен за
злоупотребата на Божјото име. Ако се
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4

најдеш во состојба на училиште кога
твоите соученици напразно го употребуваат
Божјото име, ќе ти е лесно и ти да го правиш
тоа. Внимавај што зборуваш. Запомни
дека Бог многу јасно кажува дека Тој ќе го
казни гревот на тие кои го злоупотребуваат
Неговото име (Излез 20:7б).

Метод: Палците горе
Претстави пред слушателите една тешка
ситуација: „Даниел е христијанин. Тој
разговара со група другари на училиште и
еден од нив почнува да пцуе и го користи
Господовото име. Што ќе го посоветувате
Даниел?“
Прочитај ги следниве предлози еден по
еден и побарај од слушателите да
ги употребат палците. Ако
сметаат дека советот е добар,
треба да го дигнат палецот нагоре.
Ако мислат дека советот е лош,
треба да го спуштат палецот
надолу. Тие, исто така, смеат да ги
постават палците во меѓуположба.
Додека го применуваш тој метод, и самиот
изнеси свои мислења, насочувај и нагласувај
колку е важно цврсто да застанат на
страната на Господ, иако тоа е тешко
(предлози 4 и 8).
1. „Не барај неволја, само игнорирај
		 го!“

4. „Треба да кажеш нешто со што ќе
		 Му оддадеш слава на Господ и ќе
		 Му помогнеш на твојот другар!“
5. „Зошто да не му напишеш писмо
		 на другарот!“
6. „Почекај да бидете заедно насамо
		 и објасни му!“
7. „Зборувај со авторитет и повикај
		 се на Десетте заповеди!“
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Повеќето христијани никогаш не би го
изговориле Божјото име како пцост. Но
дали некогаш си помислил дека постои и
друг начин на кој напразно го користиш
Неговото име? Со тоа што си „христијанин“,
ти си го зел врз себе името на Господ
Исус. Тврдиш дека си некој кој Му припаѓа.
Дали твојот живот одговара на тоа што
тврдиш дека си (2 Тимотеј 2:19)? Ние
секогаш треба да имаме на ум дека
однесувањето на Божјите луѓе се одразува
на името на нивниот Бог. Дали другите
гледаат дека живееш на начин кој му е
угоден на Бог? Ако не живееш, можеби ќе
бидеш виновен за тоа што напразно го
употребуваш Господовото име. Запомни
го Божјото предупредување - секој кој
напразно го користи Неговото име е
виновен пред Него.

Л

Ако планираш да ја поучуваш
оваа лекција во два дела,
застани овде.

циј

3. „Моли се твојот другар да сфати
		 што не е во ред!“

Секој од нас може да се соочи со ваква
ситуација. Ако си христијанин, како ќе се
однесуваш? Ќе го занемариш ли тоа што
било кажано, преправајќи се дека не си
слушнал? Или ќе имаш храброст гласно
да зборуваш, кажувајќи им на сите дека
името на Господ ти е скапоцено и дека не
треба да се употребува на тој начин? Еден
тивок збор од христијанин може да предизвика кај луѓето да почнат да размислуваат за тоа што го зборуваат. Не срами се
да се застапуваш за Господовото име.

ек

2. „Почекај и види дали ќе го направи
		 тоа вторпат!“

8. „Љубезно кажи му дека Божјото
		 име не треба да биде користено на
		 овој начин“.

а

ЛЕКЦИЈА

Четвртата Божја заповед
„Помни го денот саботен, за да го
празнуваш“ (Излез 20:8).
Бог го создал светот за шест дена, а на
седмиот се одморил. Во оваа заповед Бог
повторно нѐ потсетува на тој факт и ни
заповедува саботниот ден да ни биде

Упатство за Јуниор тин клуб: Бог вели

„свет“. Зборот „свет“ значи „различен“
или „одвоен“. Божјиот посебен ден треба
да биде поразличен од другите денови во
седмицата.
Во Новиот завет откриваме дека по воскресението на Господ Исус, во првиот ден
од седмицата, христијаните почнале да го
празнуваат првиот наместо седмиот ден.
Тој посебен ден станал познат како
„Господовиот ден“ (Откровение 1:10). Иако
за нас христијаните тој ден се сменил од
сабота во недела, принципите остануваат
исти - тој ден во седмицата треба да биде
„свет“ или „различен“ од другите. Како
треба неделата да биде поразлична од
другите денови? (Покажи ја илустрацијата 10). Таа треба да биде:
Илустрација 10

^etvrtata БОЖЈА ЗАПОВЕД

Ден за одмор

Прочитај во Марко
2:27. Зошто Бог
одредил ден за
одмор? Тој го
направил тоа за
нас, за наше добро.
Тој знае како
функционира
Илустрација
нашето тело
Излез 20:8
(Псалм 103:14).
Докажано е дека соодносот 6:1 како сооднос
на работа спрема одмор е идеален за
човечкото тело.

„Помни го
денот саботен,
за да го
празнуваш“.
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Дали недела е ден за одмор за тебе? За да
можеш да одмораш во недела, треба да
направиш подобар план за твоите активности во текот на другите денови од
седмицата - на пример, да ги пишуваш
домашните задачи друг ден, за да можеш
да одмораш на Господовиот ден. Тоа е еден
од начините неделниот ден да биде „свет“
или „поразличен“.

Ден на обожавање
Со тоа што имаме еден ден во седмицата
што е слободен од притисоците на работата

или учењето, имаме можност да Го
обожаваме Бог. Види во Евреите 10:25 што не треба да запоставуваме? Заедничките собирања. Секој неделен ден, оди в
црква. Чувајќи го неделниот ден ослободен
од други активности, имаме време за
проучување на Библијата или за читање
добра, христијанска книга. Важно е да
имаме време да размислуваме за сѐ што
Господ направил за нас и да Го прославиме
за Неговата добрина кон нас.
Дали неделата е ден во кој ти одвојуваш
време за да го обожаваш Бог? Или си
дозволил да стане како и секој друг ден,
презафатен со други работи, така што
имаш само малку време за Бог? Запомни,
кога Бог рекол дека треба да го држиме
„денот за одмор“ свет, Тој не ни дал
предлог - Тој ни дал заповед.

Метод: Случај од животот на
Ерик Лидл
Подели ги слушателите во групи од
E
по четворица или
петмина. Подели
го работниот
лист 5 на сите
��
��
���
��
о�
слушатели, нека го
С������� з�� ��
E
прочитаат случајот и нека разговаст
раат за прашаРаботен ли
њата (Друга
можност е да се
прикаже дел од филмот „Огнени кочии“.)
Работен лист 5

��
��
С������� з�� ��о������
Ерик Лидл бил син на мисионер од �ко�ска���� �оради �ока�ани�е а�ле�ски
резул�а�и, во 1924� �одина у�ес�вувал на Ле�на�а олим�и�ада во �ран�и�а�� �о�
бил фавори� во �рка�а на 1�� ме�ри, но одбил да �р�а на квалифика�иони�е
на��ревари,, биде��и се одр�увале во недела�� �амес�о �оа, �о� �ро�оведал во
�ко�ска�а �рква во �ариз�� �едиуми�е �а ра�ириле вес�а�� ���ле�и�ар���� ��е сакам да
����� Лидл бил
�р�ам во недела’ (Дневни вес�и���� и ��о� �ред �аро�’ (�ри�ански неделник�����
ос�ро кри�икуван од не�ови�е со�ра�ани и од влас�и�е, но �о� длабоко верувал дека
не �реба да се на��реварува во недела�� �амес�о да �р�а на �рка�а на 1�� ме�ри, �о� зел
у�ес�во во �рка�а на 4��� ме�ри, во ко�а нико� не се надевал дека �о� мо�е да �обеди��
Лидл не само ��о �обедил, �уку �ос�и�нал и нов све�ски рекорд�� �оради не�ови�е
ос�варувања, Ерик Лидл с�анал �олема �везда���� �о не�ово�о вра�ање од �лим�и�ада�а,
Лидл ди�ломирал на универзи�е�о� во Единбур� и �родол�ил �о с�а�ки�е на �а�ко
му,, како мисионер во �ина�� �о� �рекрасно му слу�ел на �ос�од во �аа зем�а и умрел
на кра�о� на ��ора�а све�ска во�на��

1.

2.

3.
4.
5.

Зошто ����� ����� ��ш��� ��� �� т���� �о ����������
А��о т� ��ш� �����т�� ��� от�о�����то ��� �������������т������ ������ �� ��� �о�����ш� ���о���т��
о������������ ���� �� �о ����т�������ш��
Ко����� ���� ��� �о����ш о�������� ��������� што �о���� �������
К�����о ���������� �з��ш� ���о���т�� о�������� ��з �����т� � �������т��
К������ ��ш������ �о�������ш �о ������� �о ��о�т���� � ����� ����т���о�т� �о ���������

Ерик Лидл бил син на мисионер од �ко�ска���� �оради �ока�ани�е а�ле�ски
резул�а�и, во 1924� �одина у�ес�вувал на Ле�на�а олим�и�ада во �ран�и�а�� �о�
бил фавори� во �рка�а на 1�� ме�ри, но одбил да �р�а на квалифика�иони�е
на��ревари,, биде��и се одр�увале во недела�� �амес�о �оа, �о� �ро�оведал во
�ко�ска�а �рква во �ариз�� �едиуми�е �а ра�ириле вес�а�� ���ле�и�ар���� ��е сакам да
����� Лидл бил
�р�ам во недела’ (Дневни вес�и���� и ��о� �ред �аро�’ (�ри�ански неделник�����
ос�ро кри�икуван од не�ови�е со�ра�ани и од влас�и�е, но �о� длабоко верувал дека
не �реба да се на��реварува во недела�� �амес�о да �р�а на �рка�а на 1�� ме�ри, �о� зел
у�ес�во во �рка�а на 4��� ме�ри, во ко�а нико� не се надевал дека �о� мо�е да �обеди��
Лидл не само ��о �обедил, �уку �ос�и�нал и нов све�ски рекорд�� �оради не�ови�е
ос�варувања, Ерик Лидл с�анал �олема �везда���� �о не�ово�о вра�ање од �лим�и�ада�а,
Лидл ди�ломирал на универзи�е�о� во Единбур� и �родол�ил �о с�а�ки�е на �а�ко
му,, како мисионер во �ина�� �о� �рекрасно му слу�ел на �ос�од во �аа зем�а и умрел
на кра�о� на ��ора�а све�ска во�на��

5
1.

3.
4.

Зошто ����� ����� ��ш��� ��� �� т���� �о ����������
А��о т� ��ш� �����т�� ��� от�о�����то ��� �������������т������ ������ �� ��� �о�����ш� ���о���т��
о������������ ���� �� �о ����т�������ш��
Ко����� ���� ��� �о����ш о�������� ��������� што �о���� �������
К�����о ���������� �з��ш� ���о���т�� о�������� ��з �����т� � �������т��

5.

К������ ��ш������ �о�������ш �о ������� �о ��о�т���� � ����� ����т���о�т� �о ���������

2.

Заклучок
Третата и четвртата заповед нѐ поучуваат
дека ние ќе ја покажеме нашата љубов кон
Бог, ако покажуваме почит кон Неговото
име и го почитуваме Неговиот ден. Дали
во твојот живот ги исполнуваш овие
барања? Дали Бог е задоволен со начинот
на кој ти се однесуваш кон овие заповеди?
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Метод: Квиз
Идеја 1: Потребна ти е голема топка од
хартија и кошница за отпадоци. Подели
ги слушателите во две групи и
наизменично поставувај прашања на
секоја група. Секој точен одговор, награди
го со 100 поени. Секој кој точно ќе
одговори на прашањето, добива три
можности да заработи дополнителни
поени. Држи ја кошницата за отпадоци
пред тебе. Од приближно три метри
далечина, членот на групата ја фрла
топката и добива 10 поени, ако топката
влезе во кошницата. Потоа, за вториот
обид, постави ја кошницата на главата,
што носи 20 поени. И за крај, држи ја
кошницата зад себе и наведни се малку
напред за последното фрлање што носи
30 поени.

зрната грашок од едната во другата
чинија, користејќи сламка за пиење. За
секое зрно грашок што е успешно пренесено групата добива уште по еден поен.

Прашања:
1. Во која глава од книгата Излез се
наоѓаат Десетте заповеди? (Во глава
20).
2. Како треба да се однесуваат
христијаните кога ќе слушнат дека
напразно се изговара Божјото име?
(Да поразговараат со тие кои го
прават тоа и да им кажат дека тоа
не е во ред).
3. Освен како пцост, на кој друг начин
можеме напразно да го користиме
Божјото име? (Да тврдиме дека сме
христијани, а да живееме на начин кој
покажува непочитување кон Бог).
4. Каков пример ни оставил Бог во врска
со користењето „ден за одмор“? (Тој
одморил по шест дена создавање на
светот).
5. Што означува зборот „свет“?
(Различен или одвоен).
6. Зошто христијаните го држат
првиот ден од седмицата како
посебен ден, наместо седмиот?
(Бидејќи тоа е денот на Господовото
воскресение).

Идеја 2: Потребни ти се две чинии, сламки
за пиење и зрна грашок. Наизменично
поставувај прашања на двете групи,
наградувајќи ги со по 50 поени за секој
точен одговор. Тој што ќе одговори на
прашањето има 30 секунди да ги пренесе
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7. Како можеш да ги распоредиш
твоите седмични обврски, ако треба
да одмораш на Господовиот ден? (Да
ги исполнуваш своите обврски во
другите денови).
8. Освен да се одмораме, што друго
треба да правиме во Господовиот
ден? (Да го обожаваме Бог). ●

ја
и
ц
к

5

Ле
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5, 6 и 7 Божја заповед
Цели: Ние сакаме тинејџерите:
Да сфатат каков однос сака Бог
да имаат кон родителите, кон
врсниците и кон спротивниот пол.
Да сфатат дека треба да
внимаваат не само на своето
однесување, туку и да го чуваат
својот ум чист од лутина, одмазда,
похотни мисли итн.
Да имаат однесување со кое ќе
покажуваат љубов и почит, ќе го
чуваат својот ум чист и ќе
отфрлат секакви зли мисли.
Да сфатат дека тие се
непослушни на Божјите заповеди и
дека е потребно да побараат од
Господ Исус да ги спаси и да ги
посвети нивните умови и сфаќања.

Вовед: Избери десет луѓе
Ти имаш меѓусебни односи со многу луѓе:
родители, браќа, сестри, други членови на
семејството, учителите на училиште,
учителите по музика, спортски тренери,
пријатели, соседи, членови од црква,
возачи на автобуси итн. Ги има многу!
(Текстот што следи подолу треба да
биде напишан на голем постер, или на
транспаренца. Читај ги точките една по
една и побарај од слушателите да размислат кого ќе изберат).

4. Тој кого го чувствуваш многу
		 близок?
5. Тој кој секогаш го заборава твојот
		 роденден?
6. Тој со кого никогаш не би одел на
		 летен одмор?
7. Тој од кого би побарал помош?
8. Тој со кого (речиси) секојдневно се
		 расправаш?
9. Тој кого си подготвен да го следиш
		 секаде?
10. Тој во чија љубов не се сомневаш?

Ако сме христијани, треба да Го љубиме
Бог - првите четири Божји заповеди. Но
нашата љубов кон Бог треба да влијае и на
начинот на кој се однесуваме кон другите.
Додека ги проучуваме петтата, шестата и
седмата Божја заповед, ајде да побараме
од Господ да нѐ натера да размислиме за
нашиот однос кон другите луѓе.

Петтата Божја заповед
„Почитувај ги таткото свој и мајката своја“
(Излез 20:12).
„Да ги почитуваш“ значи многу да ги
цениш, да покажуваш почит и добро да се
однесуваш кон нив - како што тоа го прави
момчето на илустрацијата (покажи ја
илустрацијата 11).
Илустрација 11

PETTATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Почитувај ги
таткото
свој и
мајката
своја“.

Меѓу сите овие личности, кој е ...
1. Тој кој најдобро те познава?
2. Тој кој ти би сакал да исчезне?
3. Тој кому ти е тешко да му бидеш
		 послушен?

Илустрација

11

Твоите родители ти
се важни. Размисли
за сето тоа што тие
го направиле и го
прават за тебе. Напорно работат за да
ти обезбедат храна,
облека и топол дом.
Тие дури ти даваат

И з л е з 2 0 :12
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Му се угодни на Бог и го примаат
и работи кои не ти се потребни, но сакаат
да ги имаш. Сети се на тоа со што последен благословот што Тој го ветува
пат те почестиле, или, пак, на роденденскиот (Ефешаните 6:1-3).
подарок што ти го подариле. Те предупредуваат за многу опасности и те советуваат
кога треба да донесеш некаква одлука. Тие Метод: Играње улоги
За да им помогнеш на тинејџерите да ја
се голем подарок од Бог за тебе!
применат во животот петтата Божја
Можеби ги забораваш сите тие работи
заповед, организирај мал скеч.
кога имаш недоразбирања со родителите.

Бог сака да ги почитуваш. Тоа можеш да
го направиш со тоа што ќе им бидеш послушен, ќе бидеш љубезен со нив, ќе
зборуваш за нив со почит. Сети се како ги
нарекуваш родителите кога за нив зборуваш
со други луѓе. Кога не се согласуваш со
родителите, зборувај со нив учтиво.
Можеш да им објасниш како се чувствуваш.
Внимателно слушај што сакаат тие да ти
кажат. Потоа треба да го прифатиш решението што тие ќе го донесат. Можеби
живееш со родители кои те посвоиле или
со родители кај кои престојуваш привремено - Бог сака да ги почитуваш и нив.

Л

Поучувањето на оваа лекција
во два дела ќе ти овозможи
да одвоиш повеќе време за
скечот и да го извлечеш
најдоброто од овој метод.
Можеби ќе биде интересно
да ја одиграте случката два или трипати
и тоа со различни учесници. По секој обид,
разговарај со групата што треба да се
смени. Шестата и седмата Божја
заповед ќе ја проучуваме на следниот
состанок.

циј
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Избери тројца доброволци (можеш да го
вклучиш и водачот на групата) кои се
заинтересирани да учествуваат во скечот.
Двајца од нив ги играат улогите на мајка
и татко кои не се согласуваат нивното
дете да спие таму, но се подготвени да
разговараат за тоа. Третиот доброволец
се обидува да ја примени во животот
петтата Божја заповед во оваа ситуација.
Тоа ќе им помогне на слушателите во
групата да размислуваат за подобри
начини како да се однесуваат кон родителите и ќе ги подготви со почит да го
прифатат секое решение што ќе биде
донесено или секое упатство што ќе им
биде дадено од родителите.

ек

На пример, родителите ти одредиле
време кога да се враќаш дома од
прошетка, што е многу порано отколку
тоа на твоите пријатели. Ако треба да
покажеш „почит“, како ќе реагираш на
тоа? Можеби за тоа ќе зборуваш со нив,
но треба да ја прифатиш нивната одлука.
Не жали се од нив пред другарите. Врати
се дома кога тие ќе ти кажат. Ако поради
неочекувани околности ќе се вратиш дома
подоцна, јави им се на родителите за да им
ја објасниш состојбата. Луѓето кои ги
почитуваат своите родители се луѓе кои

„Замисли дека си поканет на посебна
забава. Повеќето од твоите пријатели ќе
бидат таму и сите планираат да преспијат таму. Ти не сакаш да пропуштиш
таков настан! Знаеш дека на твоите
родители, веројатно, нема да им се допадне
идејата да преспиеш таму, но ти решаваш
да одиш и да зборуваш со нив за тоа“.

а

Понекогаш ти забрануваат да правиш
работи кои им се дозволени на другите.
Тие секогаш не разбираат што ти е тебе
важно. Нивното мислење во врска со твојата
фризура, облека, музика, честопати се
разликува од твоето. Некои од нивните
одлуки ти изгледаат дека се неправедни.
Можеби понекогаш си во право за тоа за
што се жалиш. Вистина е дека родителите
не се совршени, но тие го даваат најдоброто
од себе. Не заборавај што сѐ прават тие за
тебе. Тие се скапоцени.

Упатство за Јуниор тин клуб: Бог вели

Метод: Разговор во групи
Подели ги слушателите во групи од по
пет или шест и одреди водач за секоја
група. Тие ќе
разговараат за
шестата и седма1
та Божја заповед
2
во светлината на
3
Исусовото поучување. Подели им ги
1
на водачите на
2
групите прашањата и одговорите
Раб3отен лист
однапред за добро
да се подготват.
Дај им ги илустрациите 12 и 13 и копии од
работниот лист 6 за секој слушател.
Определи околу 20 минути за разговор, а
потоа накратко нека ги кажат своите
размислувања.
Работен лист 6

Шестата Божја заповед: „Не убивај“ (Излез 20:13)

Зошто многумина не се чувствуваат засегнати од оваа Божја заповед?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Прочитај Матеј 5:21-24. Како Исусовите зборови го изменија начинот на кој ние ја разбираме

шестата Божја заповед? ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Твоите другари му се лутат на некое момче од твоето одделение, кое со своето однесување
го вовлекло целото одделение во неволја. Другите од одделението се обидуваат да му вратат

Што треба да направиш? ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Седмата Божја заповед: „Не врши прељуба“ (Излез 20:14).

Можеби сметаш дека зборот „прељуба“ се однесува на повозрасни луѓе кои се во брак. Како
Исусовите зборови запишани во Матеј 5:27-28 ја применуваат таа Божја заповед на секого?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Исус вели дека похотните мисли се погрешни. Што треба да направиш за да избегнеш вакви

мисли?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Како треба да одговорат христијаните на широко распространетото мислење дека нема
ништо лошо во сексот надвор од бракот?

6

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Шестата Божја заповед
„Не убивај“ (Излез 20:13). (Покажи ја
илустрацијата 12).
Илустрација 12

[ESTATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Не убивај“.

Илустрација

12

И з л е з 2 0 :13

1. Зошто многумина не се чувствуваат засегнати од
оваа заповед?
Бидејќи сметаат
дека е невозможно
тие да убијат
некого. Тие на
убиството гледаат
како на нешто што
го прават терористи или психопати.

2. Прочитај Матеј 5:21-24. Како Исусовите зборови го менуваат начинот на
кој размислуваме за шестата Божја
заповед?
Исус зборува за зборови на лутина и бес
кои ги става во иста категорија како и
убиството - во двата случаи ние го прекршуваме Божјиот Закон. Тој нѐ тера да
размислуваме за нашите мотиви.
Можеби ние никогаш нема да убиеме
некого, но дали имаме омраза во срцата

кон други луѓе? Ако тоа е така, тогаш
ние сме виновни за прекршување на
Божјиот Закон.
3. Твоите другари му се лутат на момче
од твоето одделение, кое со своето однесување го вовлекло целото одделение
во неволја. Тие размислуваат како да му
вратат. Што треба да направиш?
Избегни го искушението да почнеш и ти
да кажуваш зборови на лутина или да се
вклучиш во планирање одмазда, иако тоа
можеби изгледа оправдано. Покажи со
своето однесување и став дека гледаш
поинаку на работите. Ако е можно, обиди
се да ги поттикнеш другите да не бараат
одмазда. Моли се за смирување на состојбата и барај помош од Бог да се однесуваш
на начин што Му е угоден.

Седмата Божја заповед
„Не врши прељуба“ (Излез 20:14). (Покажи
ја илустрацијата 13).
Илустрација 13

SEDMATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Не врши
прељуба“.

Илустрација

13

И з л е з 2 0 :14

1. Можеби сметаш дека зборот
„прељуба“ се
однесува на
повозрасните луѓе,
кои се во брак.
Како Исусовите
зборови во Матеј
5:27-28 ја прават
применлива оваа
заповед за секого?

Исус повторно
зборува и за мислите, а не само за делата.
Размислувањето за похота и прељуба
подеднакво заслужуваат прекор во
Божјите очи.
2. Исус вели дека похотните желби се
грешни. Што треба да направиш за да
ги избегнеш тие мисли?
Кога си искушуван, побарај од Бог да ти
помогне да ги насочиш мислите кон други
работи. Внимавај при изборот на книги,
списанија, филмови, музика и ТВ - програми.
Дали тие ти го полнат умот со грешни
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мисли? Ако е тоа така, избегнувај ги.
Наместо тоа, насочувај го умот кон
работи кои ќе ти помогнат да Му угодиш
на Бог (Филипјаните 4:8).
3. Како христијаните треба да одговорат на широко распространетото
мислење дека нема никаква штета од
тоа да имаш полови односи надвор од
бракот?
Христијаните мораат да се противстават на тоа мислење. Божјото Слово
јасно кажува дека Неговиот став за
половите односи е тие да се ограничат
само во рамките на брачните односи.
Грчкиот збор за „блуд“ се однесува на
полови односи меѓу маж и жена кои не се
во брак (блуд е вид „прељуба“). Спомнати
се неколкупати во Новиот завет (на пример, 1Солунците 4:3-5) како нешто од што
треба да се воздржуваме.
Работен лист 7

Pettata, ¯estata i sedmata
Boæja zapoved

Метод: квиз

Фотокопирај го
работниот лист 7
за сите слушатели.
Тие можат да го
пополнат во текот
на програмата или
подоцна кога ќе се
вратат дома. Тоа
Работен лист
ќе им помогне да ја
повторат лекцијата и да ги запомнат главните точки.
Да правиш како што ти е кажано
Треба да бидат почитувани

Што правиме со Божјите закони кога грешиме

Првиот родител во петтата Божја заповед
Да ја почитуваш исто како и таткото
Забрането во Излез 20:13

Заповедта што го забранува убиството
Третиот збор во Излез 20:14
Спротивно од љубов

Книга во која се запишани Десетте заповеди
Прекршување на Божјите заповеди

Заповед што ја забранува прељубата
Има десет во Излез, глава 20

Заповед што се наоѓа во Излез 20:12
Друг збор за „почитување“

Грешиме со нив, исто како и со нашите дела

Глава во Излез во која се запишани заповедите
Што треба да правиме со нашите родители

7

Грешен однос

Zapovedite ne moæat da te spasat. òto treba da napravi¯ ti?
.

РАБОТЕН ЛИСТ 7
ОДГОВОРИ
Пополни ги празните места: кршиме, убиство, родители,
татко, не, шеста, омраза, грев, Излез, послушност, мајка,
заповеди, мисли, почитување, седма, дваесет, чест, петта,
четиринаесет, прељуба.
Пополни ги празните места: покај се, и, спаси се.

22

Заклучок
Дали реши во иднина да ги почитуваш
родителите? Размисли за тоа што можеш
да го направиш за да им покажеш колку
ти значат. Дали ќе го преиспиташ својот
ум и ќе ги отфрлиш сите грешни мисли
што ги имаш против други луѓе?
Додека размислуваш за овие заповеди, ќе
сфатиш дека само Бог може да ти овозможи
да ги правиш тие работи. Но, ако си Му ја
признал својата непослушност и си Му ја
дал контролата во твојот живот, можеш да
сметаш на Него. Додека се среќаваш со
многумина во наредните денови, Господ
ќе ти овозможи да ги љубиш и да ги
почитуваш. ●
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Бог вели: Тоа се Моите правила

8, 9 и 10 Божја заповед
Цели: Ние сакаме тинејџерите:
Да ја разберат важноста на тие
три Божји заповеди во врска со
крадењето, лажењето и посакувањето туѓо (на пр. Да не земаме
туѓа сопственост, но, исто така,
ниту туѓ углед, време итн.)
Да сфатат дека само Бог може да
им даде сила да ги исполнуваат
тие заповеди.
Да научат да бидат чесни,
вистинити и задоволни со тоа
што го имаат.
Да се покајат и да поверуваат во
Оној Кој може да ги спаси од
гревот.

Вовед: Тест со зар

Работен лист

8

Направи зарови и
подели им ги на
слушателите на
почетокот од лекцијата. Можеш да
направиш фотокопии од работниот
лист 8 на подебела
хартија, исечи ги
коцките за фрлање,
свиткај ги и залепи
ги страните.

Ќе го прифатиш ли овој мал тест? Во
наредните денови внимателно преиспитај
го својот живот. Кога нема да исполниш
некоја од Божјите заповеди, постави го
некаде во твојата соба зарот на број 1. Кога
тоа ќе се случи вторпат, сврти го зарот на
број 2 итн. Забележи кога во текот на седмицата ќе дојдеш до бројот 6. (Во заклучокот
ќе покажеш како зарот може да се преобрази во крст).

6

Додека ги проучуваме Десетте Божји
заповеди, сакаме да ги преиспитаме нашите
животи, да разбереме што Бог очекува од
нас, како можеме повеќе да Го љубиме
Него и другите. Досега проучивме седум
од Десетте заповеди. Можеш ли да ги наброиш? Сега ќе ги проучиме последните
три заповеди.

Осмата Божја заповед
„Не кради“ (Излез 20:15).
(Покажи ја илусOSMATA
трацијата 14). Таа
е една од најкратките од Десетте
„Не кради“.
Божји заповеди.
Многу е едноставна
И з л е з 2 0 :15
и јасна - Божјите
луѓе не треба да
крадат. Таа заповед
очигледно ни
Илустрација
забранува да
крадеме туѓа сопственост. Мораме да го почитуваме тоа што
им припаѓа на другите. Знаеме дека е
погрешно да земаме пари од нечија чанта
или да украдеме чоколадо од продавница.
Илустрација 14

БОЖЈА ЗАПОВЕД

14

Се разбира, верните христијани не се
единствените кои се придржуваат кон таа
заповед. Дури и луѓето кои не се интересираат за Бог, го прифаќаат принципот
дека не е во ред да го земат тоа што не им
припаѓа. Но многумина би толерирале
посуптилен начин на крадење. Постојат и
други работи што не треба да ги крадеме,
а што ќе ги откриеме во скечот што следува.

Метод: Скеч: „Прогласен за
виновен!”
Овој скеч може да им помогне на слушателите да извлечат заклучок од оваа
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ЛЕКЦИЈА

6

заповед. Четворица луѓе се одведени в суд
за кражба, но сите сметаат дека не се
виновни! Судијата ќе им помогне да сфатат на кој начин тие украле од други луѓе.
Ê Судијата: „Ве молам, седнете. Случај
број 1. Госпоѓо А, обвинети сте за
крадење од сосетката. Го признавате
ли делото?“
Ê

Госпоѓа А: „Господине судија, не
разбирам. Јас ништо не сум украла од
сосетката!“

Ê Судијата: „Според сведоците, вие
сте ѝ го украле угледот, откривајќи
работи од нејзиното минато.
Признавате ли сега?“
Ê

Ê

Госпоѓа А: „Па, им кажав на неколку
пријатели што сторила таа, но тоа
не е нешто страшно, нели?“
Судијата: „Страшно е. Виновни сте.
Ќе платите 5000 денари. Следен
случај“.

И личностите Б, В и Г ќе се појават на
суд. Личноста „Б“ краде од работното
време на работодавецот со тоа што
излегува порано од работа. „В“ краде од
издавачката куќа со тоа што прави копии
од купеното ЦД за неговите другари.
Личноста „Г“ краде од државата со тоа
што не пријавува дел од приходот, со цел
да плати помалку данок. Скечот,
веројатно, ќе предизвика реакција кај
слушателите. Одвој време да разговараш
за спомнатите начини на крадење.
Кога крадеме, ние не грешиме само
против другите, ние грешиме против Бог
(Псалм 51:4). Можеме да крадеме и
директно од Бог со тоа што нема да Му го
дадеме тоа што Му припаѓа. Во Божјото
Слово пишува дека една десеттина од
нашиот приход Му припаѓа Нему
(Малахија 3:8-10). Тоа не се однесува само
за тие кои се редовно вработени. Тоа се
однесува и на твојот џепарлак или парите
што ги заработуваш одвреме-навреме.
Дали си виновен за крадење од Бог?
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Деветтата Божја заповед
„Не сведочи лажно против својот ближен“
(Излез 20:16).
Бог никогаш не лаже (Тит 1:2). Тој секогаш
ја зборува вистината и сака и Неговите
луѓе да бидат такви. Јасно е дека ние ја
прекршуваме таа заповед кога зборуваме
работи што не се вистинити. Можеби
домашната работа не е навреме предадена
и кажуваме лага како оправдување. Или,
можеби сме сфатиле дека нешто што сме
го направиле ќе нѐ вовлече во неволја, па
затоа велиме дека не сме биле вклучени во
тоа.
Илустрација 15

DEVETATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Не сведочи лажно
против својот
ближен“.
И з л е з 2 0 :16

(Покажи ја илустрацијата 15). Која
случка е
претставена на оваа
илустрација?

Лажејќи ние ја
прекршуваме
деветтата Божја
заповед и не му
Илустрација
угодуваме на Бог,
Кој сака тие што му
веруваат да бидат
чесни (Поговорки 12:17). Меѓутоа, Бог не
ги забранува само очигледните лаги, туку
и кога кажуваме полувистини што оставаат
погрешен впечаток, или, пак, кога премолчуваме ако слушнеме некој кој раскажува
за случка што знаеме дека не е вистинита.
Бог бара целосна вистина во секој дел од
нашите животи (Псалм 51:6).

15

Метод: Оптичка илузија

Илустрација

16

линија.

Исечи ги двете хартиени
ленти од илустрацијата 16 - „Бели лаги“
и „Црни лаги“.
Внимавај белата
лента да ја
исечеш така за
да нема црна рамка.
Илузијата е подобра кога нема

Упатство за Јуниор тин клуб: Бог вели

Покажи ги двете ленти пред слушателите,
држејќи ја лентата со натпис „Бели лаги“
над таа со натпис „Црни лаги“, и прашај
ги која од лагите е помала. Ако ги поставиш двете ленти една врз друга ќе
забележиш дека тие се сосема исти!
Понекогаш се обидуваме да најдеме
изговори за лагите што ги кажуваме.
Зборуваме за „мали, бели лаги“, за кои
тврдиме дека не се важни. Но Бог не
мисли така. Неговото Слово јасно ни
кажува дека Тој ја мрази нечесноста
(Поговорки 6:16-17).

Л
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циј

Ако планираш да ја поучуваш
оваа лекција во два дела,
застани овде.

а

Десетата Божја заповед
„Не посакувај туѓо“ (Излез 20:17).
(Покажи ја илустрацијата 17). Што
мислиш дека се
DESETTATA
случува во главата
на рибарот кој стои
„Не посакувај
десно? Да посакутуѓо“.
ваш туѓо значи да
завидуваш за нешто
што му припаѓа на
друг. Дали нашиот
ум е насочен кон
Илустрација
тоа што го имаат
И з л е з 2 0 :17
нашите пријатели?
Чувствуваме дека и
ние треба да го имаме или купиме истото,
и нема да бидеме задоволни сѐ додека не
се случи тоа. Тоа означува да се посакуваат
туѓи работи.
Илустрација 17

БОЖЈА ЗАПОВЕД

17

Оваа Божја заповед е вистински предизвик
бидејќи се однесува на начинот на кој
размислуваме, а не само на работите што
ги правиме. Посакувањето туѓо, е грев само
по себе, но тоа лесно нѐ води и до други
гревови што ги извршуваме на дело, како
што е крадењето.
Се соочуваме со многу искушенија да
посакаме нешто што не ни припаѓа.
Рекламите постојано ни кажуваат дека

има работи што апсолутно мора да ги
имаме. Ајде да разгледаме некои од нив.

Метод: Реклами во весниците
Подели ги слушателите во групи по тројца.
На секоја група дај ѝ весник или списание.
Во нив слушателите треба да побараат
реклами и да ја одберат таа што ќе им
го привлече вниманието. По две минути,
ќе ја покажат рекламата пред сите. Во
рекламата треба да препознаат две
работи.
Ê Производот што рекламата нѐ
		 поттикнува да го купиме.
Ê „Мамката“ што се користи да
		 нѐ натера да го направиме тоа.
Можеш ли да се сетиш на библиски личности кои го имале овој проблем? Ахав го
посакувал лозјето на Навутеј (1 Царства
21) и бил подготвен да лаже, убиe и краде
за да го добие. Давид ја посакал жената на
Уриј и тоа го довело да изврши прељуба и
убиство (2 Самуил 11). Посакувањето туѓо
не се однесува само за нечиј имот. Ние
можеме да ги посакуваме туѓите пријатели,
социјален статус, изглед, таленти итн.
Секогаш треба да внимаваме да не посакуваме туѓо. Тоа е сериозен грев бидејќи ја
покажува нашата неблагодарност кон Бог.
Кога ќе завидуваме за нешто, тоа е исто
како да велиме: „Господе, не сум задоволен
со тоа што си ми го дал“.
Библијата ти дава...
Ê Ветување во Матеј 6:31- 33:
		 Небесниот Татко знае што ти е
		 потребно и ќе ти даде.
Ê Упатство во Евреите 13:5: Треба
		 да бидеш задоволен со тоа што го
		 имаш.
Ê
		
		
		

Пример во Филипјаните 4:11:
Апостолот Павле научил да биде
задоволен во секоја околност во
која ќе се најдел.

Запомни го ветувањето, биди му послушен
на упатството и следи го примерот што ни
го дава Павле.
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ЛЕКЦИЈА

6

Заклучок
Откако ги проучивме Десетте Заповеди,
подготвен ли си за тестот со заровите?
Секогаш кога ќе бидеш непослушен на
Божјиот Закон во текот на идната седмица,
сврти го зарот на наредниот број. Штом ќе
дојдеш до бројот шест, расклопи го зарот
и ќе добиеш форма на крст! (Покажи го
тоа.)
Ти и јас не можеме да живееме безгрешен
живот. Ние не сме способни да го направиме тоа, поради нашата грешна природа.
Затоа, ние не можеме да живееме во Божјото
свето присуство (Римјаните 3:23). Бог
толку нѐ засакал што го испратил Својот
Син, Господ Исус Христос. Тој не згрешил.
Тој совршено го исполнил законот. Кога
бил казнет на крстот, тоа не било поради
Неговите гревови, туку поради нашите, за
нам да ни биде простено (1 Петар 3:18).
Дали си се откажал од твоите гревови и си
го прифатил Исус за твој Спасител и
Господ? Ако си верник - христијанин Тој
ќе ти помогне да ги исполнуваш Неговите
заповеди. Во нашето следно библиско
проучување ќе зборуваме повеќе за тоа кој
е Исус и што направил Тој за нас.

Метод: Азбучен квиз
Подели ги слушателите во два тима.
Кога ќе кажеш буква, првиот што ќе
покаже предмет чие име почнува со таа
буква (на пример п - пенкало, в - весник, ч
- часовник) добива право да одговори на
прашањето што почнува со таа буква.
Точниот одговор носи десет поени.
Кажувај ги буквите без некаков редослед.
Ако не може да се најде предмет чие име
почнува со букавата што си ја кажал,
постави го прашањето на двата тима и
првиот слушател што ќе стане, нека го
одговори. Ако одговорот е погрешен,
прашањето се поставува на другиот тим.
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Кое „А“ го посака лозјето на Навутеј?
(Ахав)
Кое „П“ ни е забрането да го направиме
пред идол. (Поклониме)
Кое „Т“ не смееме да го посакаме?
(Туѓото)
Кое „Д“ се однесува на „саботниот“?
(Ден)
Кое „Е“ е првата буква на земјата од која
излегле Израелците? (Египет)
Кое „П“ го означува местото што Бог го
сака во нашиот живот? (Прво)
Кое „В“ ги опишува тие што го кршат
Божјиот закон? (Виновен)
Кое „Ч“ го опишува тој што не лаже?
(Чесен)
Кое „Л“ е забрането во втората
заповед? (Лик)
Кое „И“ ги собра сите заповеди во две?
(Исус)
Кое „Л“ го забранува деветтата заповед
(Лажење)
Кое „У“ го забранува шестата заповед
(Убиство)
Кое „Н“ се појавува пред многу од
заповедите? (Не)
Кое „Р“ мора секогаш да се почитува?
(Родителите)
Кое „С“ е првиот збор од четвртата
заповед? (Сети се)
Кое „К“ кажува што да не се прави во
втората заповед? (Клањаш)
Кое „Д“ го кажува бројот на главата во
Излез каде што се запишани заповедите?
(Дваесет)
Кое „Б“ ни кажува кој ги дал заповедите?
(Бог)
Кое „Е“ кажува колку вистински богови
има? (Еден) ●
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Бог вели: Христос е одговорот

Неговата божественост
Цели: Ние сакаме тинејџерите:
Да откријат многу од доказите за
божественоста на Исус
Да ја разберат вистината дека
самиот Бог слегол на земјата.
Да бидат доследни во својата вера
во Христос и да Го прослават.
Да ја постават својата вера во
Оној Кој може да ги спаси.

Вовед: испитување
Дали некогаш си сакал да станеш детектив?
Денес ќе истражуваме за една личност.
Нашата цел е да го откриеме нејзиниот
вистински идентитет. Ние во филмовите
гледаме детективи кои вршат вакви истраги.
Како може детективот да собере информации за да определи нечиј идентитет?
(Дозволи им на слушателите да кажат
свои размислувања, а потоа дополни ги со
неколку твои.).
, Да се сретне со таа личност и да
		 поставува прашања.
, Да го пронајде нејзиниот пасош,
		 извод од книгата на раѓање,
		 податоци од банка итн.
, Да им поставува прашања на тие
		 кои ја познаваат личноста.
Сите информации собрани заедно треба
да ја откријат вистината. Денес нашето
испитување ќе се однесува на Исус.
Сакаме да дознаеме Кој е Тој навистина.
Да се присетиме на тоа што го проучувавме
минатите неколку седмици. Зборувавме за
две многу важни теми – за Библијата и за
заповедите. Дознавме дека Библијата е
важна и за нас денес и дека Десетте заповеди ни покажуваат колку е невозможно

7

да ги исполниме Божјите правила. Самите
со сопствени сили не можеме да ги исполниме заповедите. Тогаш, кој е одговорот за
нашиот проблем со гревот и за предизвикот
да живееме христијански живот? Бог вели:
„Господ Исус Христос е одговорот!“ Затоа
денес и наредните неколку седмици ќе
имаме неколку проучувања за Исус.
Нема да го испитуваме Исусовото постоење.
Општо прифатено е дека Тој живеел на
земјата пред 2000 години. Има повеќе
записи за Исус, отколку за Јулиј Цезар! Но
не сите луѓе се согласуваат во тоа Кој бил
навистина Исус. Тоа е она што сакаме да
го испитаме.
Има луѓе кои велат дека Тој бил само човек
Кој извршил големо влијание со своето
поучување и начинот на живеење. Други
велат дека Тој бил многу повеќе отколку
само човек, Тој бил и е Божји Син. Да
веруваш дека Исус е Бог значи да веруваш
во Неговата „божественост“. Истражувањето што ќе го направиме е многу важно,
бидејќи, ако Исус не бил навистина Бог,
тогаш Тој не можел да умре за нашите
гревови.

1. Чудесно тврдење
(Во текот на лекцијата постепено
откривај ја илустрацијата 18).
Да ги земеме
бележникот и
касетофонот и
прво да откриеме
што самиот Исус
кажува за Неговиот идентитет.
Еден ден, додека им зборувал на
Евреите, Исус дал една прекрасна изјава.
„Јас Сум уште пред да се роди Авраам“
(Јован 8:58). Ова тврдење содржи две
важни работи.
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„Јас Сум“. За да го разбереме значењето
на тие зборови, треба да прочитаме во
Излез 3:13-14. Бог му се открил на Мојсеј
преку грмушката што горела и рекол: „Јас
Сум, Кој Сум“. Значи, Исус се претставил
на истиот начин како и Бог. Ползувајќи
исти зборови, Исус тврдел дека е самиот
Бог!
„Пред Авраам“. Исус, исто така, изјавил
дека Тој постоел уште пред Авраам. Тој е
вечен. Тој отсекогаш бил Бог, е Бог и ќе
биде Бог и во иднина. Евреите кои го
слушале Исус, разбрале што кажал Тој и
биле подготвени да Го каменуваат!

2. Чудесно раѓање
Слушнавме што кажал Исус за
Себе. Што е следното што би го
направил еден детектив?
Можеби треба да
истражиш за
потеклото на тој
човек. Во еден многу
познат текст во Матеј
1:18-25 пишува за две важни работи што
се однесуваат на раѓањето на Исус.
• Тој бил зачнат од Светиот Дух
		 (стихови 18 - 20).
• Бил роден од девица (стихови 23-25).
Тоа е неверојатно чудо. Зборот употребен
да го опише тоа е „отелотворување“, што
значи дека Бог во ликот на Исус Христос
станал човек и живеел меѓу луѓето.
Понекогаш начинот на кој ја замислуваме
божикната случка нѐ тера да мислиме
дека Исус бил немоќен и беспомошен.
Важно е да разбереме дека, иако Исус бил
како и секое друго новороденче, Тој, исто
така, бил вечниот и семоќен Бог. Тоа е
една мистериозна и чудесна вистина!
Отелотворувањето било доказ на моќ, но
и на вистинска љубов кон човештвото. Бог
толку нѐ засакал што дошол на светот за
да ги спаси луѓето од казната што ја
заслужуваат за нивниот грев. Името
„Исус“ значи „Спасител“ (Матеј 1:21).
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3. Исполнети пророштва
Добриот детектив ќе истражи повеќе
документи за пак да го провери тоа
што го дознал. Ајде да
ги земеме
нашите лупи и
да погледнеме во
Стариот завет.
Таму многу се
зборува за Исус.

Метод: Табела
Прецртај ја следната табела на табла.
Побарај од слушателите да ги разгледаат
стиховите и побарај доброволец да излезе
и да ја пополни табелата.
Старозаветни
пророштва

Новозаветни
пророштва

Место на
раѓање

Михеј 5:2

Матеј 2:1

Доаѓање во
Ерусалим

Захарија 9:9

Јован 12:12-15

Распнување Исаија 53:12

Идентитет

Исаија 7:14

Матеј 27:38

Јован 12:45

Некои од овие пророштва за Исус се
напишани 1000 години пред Тој да дојде.
Прецизното исполнување на пророштвата
ни дава многу силен доказ дека Исус е Бог.
Веројатноста сите овие пророштва да
бидат исполнети во само една личност е
неверојатно мала. Тоа е сигурен доказ за
Исусовата божественост.

Упатство за Јуниор тин клуб: Бог вели
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ек

Ако планираш да ја
поучуваш оваа лекција во
два дела, застани овде.

циј

а

4. Имиња, карактеристики и дела
Слушнавме што тврдел Исус, се распрашавме за Неговото раѓање и ги истраживме
пророштвата во врска со Него. Но детектив
нема да занемари ниедна информација.
Овојпат ќе се поделиме во групи за да
продолжиме со истражувањето.

Метод: Работни групи
Подели ги слушателите во групи од
по четворица или
иМиЊа
петмина и подели
аТРиБУ Ти
им копии од
работниот лист 9.
Тие за 10 минути
дЕла
треба да ги разгледаат стиховите и
Работен лист
да ги пополнат
листовите. Потоа
собери ја целата
група, разговарајте заедно, а и самиот
ти дополни со коментари.
Работен лист 9

Три докази од БиБлијаТа дека

_______
________ 1:1
Јаков
_______
__
______
Тит 2:13
_______
__
__
____
Јован 20:31

________
______
Јован 1:1-2 _
________
_______
Јован 2:24-2
5
________
____
Евреите 4:1 ___
5

_______________
Јован 1:3

_______________
2 Коринќаните 5:10

9

_______________
Матеј 9:6

Неговите имиња ни кажуваат дека Тој
е Бог.
Ê Јаков 1:1 - Господ - нѐ потсетува
		 дека Тој е божествен.
Ê Тит 2:13 - Бог и Спасител - само
		 Тој може да спасува.
Ê Јован 20:31 - Божји Син - Исус е
		 вечниот Бог, Синот.
Неговите атрибути ни кажуваат дека
Тој е Бог.
Ê Јован 1:1-2 - ВЕЧЕН - зборот
		 „Слово“ го означува самиот Господ
		 Исус.
Ê Јован 2:24-25 - СЕЗНАЕН - ги
		 познава сите луѓе и знае сѐ за нив.

Ê Евреите 4:15 - БЕЗГРЕШЕН 		 искушуван, но никогаш не згрешил.
Неговите дела ни кажуваат дека Тој е
Бог.
Ê Јован 1:3 - Создател - ништо не е
		 создадено без Него.
Ê 2 Коринќаните 5:10 - Судија - само
		 Бог може да суди и да биде сосема
		 праведен.
Ê Матеј 9:6 - Простува гревови - само
		 Бог може да го прости гревот.

5. Посветени следбеници
Ние речиси дојдовме до крајот од нашето
истражување за Исус. Има уште еден
последен чекор во нашето истражување –
да ги слушнеме тие кои го познавале Исус.
Можеби ќе можеш да се поистоветиш со
некои од нив.
Ê Петар бил еден од Исусовите ученици,
кој го слушал Исус, Го гледал, живеел
со Него 24 часа на ден. Исус ги
прашал Петар и другите ученици:
„Што велите, Кој Сум Јас“? Петар
одговорил: „Ти си Христос, Синот на
живиот Бог“ (Матеј 16:16). Тој бил
сигурен дека Исус бил Оној Кој бил
објавен од пророците и бил навистина
Бог. Дали и ти веруваш во тоа?
Ê Павле бил меѓу оние кои не верувале
дека Исус бил Бог. Но тој се сретнал
со Него на патот кон Дамаск.
Неговите убедувања и живот
целосно се смениле. Сега тој знаел
дека Исус бил Бог и дека Тој дошол
да умре за него (Филипјаните 2:5-8).
Дали и ти си го открил истото?
Ê По Исусовата смрт, Тома бил полн со
сомневања и покрај сето тоа што го
знаел за Исус. Можеби и ти се
чувствуваш исто. Но Господ му се
објавил нему и на другите ученици.
Кога Тома ги видел трагите од
клинците на Неговите раце и белегот
од копјето кај ребрата рекол: „Мојот
Господ и мојот Бог“! (Јован 20:28).
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Заклучок
Ако досега не си поверувал дека Исус е
навистина Бог, што ќе кажеш кога ќе се
соочиш со многуте докази? Тоа треба да
те натера да сфатиш дека Тој е Бог кај кој
треба да отидеш и да побараш да те спаси.
Петар, Павле и Јован на почетокот не
верувале, но потоа откриле кој бил Исус
навистина. Не само тоа, туку тие ја

30

ставиле својата вера во Него за спасение.
Тие откриле дека Исус бил одговорот на
сите нивни потреби, бидејќи Тој е Бог.
Ако си верник - христијанин, тогаш тоа
што го проучувавме треба да ја зацврсти
твојата вера во Господ Исус и да те
предизвика да Го славиш и обожаваш. Ти
имаш Спасител Кој е навистина Бог, па
затоа верувај Му за сѐ. ●

ја
и
ц
к
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Неговиот живот
Цели: Ние сакаме тинејџерите:
Да размислуваат за животот на
Исус - Тој поучувал со авторитет,
се молел во секоја околност, се
грижел за луѓето и бил подготвен
да претрпи големо страдање.
Да сфатат дека Исус дал прекрасен
пример што тие треба да го
следат за да успеат во животот.
Да го имитираат Христос, особено
меѓу неверните - да им сведочат,
да се молат и да се грижат за нив,
и покрај противставувањето.

откривме треба да нѐ исполни со восхит.
Но ајде да направиме чекор понатаму и да
го разгледаме секојдневниот живот на
Христос. Што направил Тој во текот на
Својот живот на земјата? По што е Тој
запаметен? На ум, веројатно, ти доаѓаат
многу работи. Каков беше Тој навистина?
Што можеме да научиме од Неговиот живот? Како Неговиот живот влијае врз нас
денес? Животот на Господ Исус има многу
аспекти. Денес ќе размислуваме за четири
важни особености од Неговиот живот.

1. Живот на поучување

Да разберат дека нивните животи
без Христос се бесмислени и да
побараат од Исус да ги спаси и да
им даде јасна насока.

Вовед: Тие ја обележале
историјата!
Кажи пред слушателите некое име, како,
на пример, „Алберт Ајнштајн“. Тие треба
да кажат сѐ што им доаѓа на ум за таа
(Покажи го првиот дел од илустрацијата
позната личност, на пример: „E= mc2!
19). Исус поучуваше во многу ситуации.
Голем научник! Големи откритија!“
Не ни се кажува што рекол Тој во синагогата
Направи го истото со уште неколку
во Капернаум (во Марко 1:21-22), но луѓето
други имиња - Марко Поло, Пабло Пикасо, кои го слушале биле восхитени. Поучувал
Моцарт и Наполеон.
со поинаков авторитет, што не го добил
Забележи дека ние се потсетуваме на тие
поради Својата еврејска заднина, туку од
луѓе поради тоа што тие го оствариле во
самиот факт дека Тој бил Бог. Насекаде
текот на нивниот живот. Тие ја обележале привлекувал толпи народ додека им ја
светската историја на различни начини.
разјаснувал вистината преку споредби,
Но Оној Кој извршил најголемо влијание
длабоки прашања и старозаветните книги.
во историјата бил Господ Исус! Денес
Исус не сакал да пренесе само некои
сакаме да размислуваме за тоа што го
вистини - Тој сакал одговор на тоа што го
направил Тој во текот на Својот живот.
кажувал. Сети се на тоа што Закхеј решил

Досега ја истражувавме божественоста на
Исус. (Спомни ги петте наслови од
последната лекција). Тоа што досега го

да го направи откако ги слушнал поуките
на Исус (Лука 19:8-9). Исус го пофалил
одговорот на Закхеј. Самиот Исус бил во
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срцевината на Своето поучување и Тој
сакал луѓето да се новородат, а не само да
научат факти. Неговото поучување не било
за да забавува, туку било карпа врз која
можеме да ги градиме нашите животи. Тој
ни укажал на нашата голема потреба од
Него. Нашето разбирање на Неговото поучување не зависи од нашето образование,
способност или разум, туку од отвореноста
на нашето срце.
Дали твоето срце е отворено за Господ и
за Неговите поуки? Ако си поверувал во
Господ и си спасен, можеш ли да ја кажеш
пораката за Христос и на другите кои имаат
потреба од Него? Исус е нашиот совршен
пример за сведочење. Ние никогаш не
можеме да сведочиме толку добро како
Тој. Но можеме да се обидеме да им го
објасниме евангелието на нашите врсници
преку нашето сведоштво, преку прашања
за тоа во која насока се движи нивниот
живот и преку Писмото. Потребно е поуките на Исус да влијаат врз твојот живот, а
тоа им е потребно и на твоите пријатели.

2. Живот на молитва
(Покажи го вториот
дел од илустрацијата
19). Исусовиот живот,
исто така, бил живот
на молитва. Тој се
молел во различни
околности.

Лука
6:12-13
Марко
1:35-39

Лука
22:32
Лука
22:42

Работен лист
Евреите
7:25

10
Јован
17:15
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Да не се намали верата
на Петар
На почетокот на
Неговата служба на
проповедање, да се
подготви за да се соочи
со искушение
Иако Го барале и требало
да проповеда
Кога требало да донесе
решенија, како, на
пример, изборот на
учениците
И за нас денес, ако сме
верници
За наша заштита од
злиот
Да биде волјата на
Неговиот Татко во сè,
особено на крстот

Матеј 4:2-3
Лука 6:12-13

На почетокот на проповедањето, за да се
подготви да се соочи со искушенија

Марко 1:35-39

Иако насекаде го барале за да проповеда
Кога требало да донесе решенија, како што
било при изборот на учениците

Лука 22:32
Лука 22:42

Дури и денес за нас, ако сме верници

Евреите 7:25

За наша заштита од злиот

Јован 17:15

а

Матеј
4:2-3

За да не се намали верата на Петар

Да биде волјата на Неговиот Татко во сè,
особено кога бил на крстот.

Ако планираш да ја
поучуваш оваа лекција во
два дела, застани овде.

циј

се молел

РАБОТЕН ЛИСТ 10
ОДГОВОРИ

ек

Работен лист 10

KOt A KACKYOC ?
U

Повеќе од сѐ, потребно е да се молиме да
се изврши Божјата волја. Лука 18:1 нѐ
потсетува дека треба да се молиме
постојано и да не се откажуваме.

Л

Метод: Работни
групи
и

Треба да се молиме кога се соочуваме со
искушение, кога треба да донесуваме
решенија, за да се зголеми нашата вера и
верата на другите, како и да нѐ направи
силни во борбата против Сатаната.
Особено треба да се молиме кога сме
зафатени, а и ако не сме толку зафатени,
да одвоиме подолго време за молитва.

Подели ги слушателите во групи од
по тројца или
петмина и подели
им го работниот
лист 10. Тие треба
да ги поврзат
библиските
референци лево со
податоците од
втората колона.

3. Живот кој покажувал грижа
(Покажи го првиот дел од илустрацијата
20). Исус вистински се грижел за луѓето.
Тој исцелувал луѓе (Матеј 8:3), истерувал
демони (Марко 1:26) и воскреснувал луѓе
од мртвите (Јован 11:43-44). Додека ги
лекувал луѓето, Тој честопати им ја
објаснувал потребата на нивните души.
Телесното лекување било придружено со
простување гревови (Матеј 9:1-8). Овој
бил најдобриот начин Христос да го покаже

Упатство за Јуниор тин клуб: Бог вели

Своето сочувство кон
секого. Тој секогаш
им бил пријател на

сите.
Се дружел
со отфрлените,
а тоа ги терало
фарисеите да
негодуваат (Лука
15:2). Јадел со Закхеј,
човек кој бил омразен во Ерихон. Тој бил
пријател и со некои од фарисеите и со
богатиот Јосиф од Ариматеја. Кон сите се
однесувал подеднакво и им зборувал за
осудата на секој оној кој нема да биде
Негов следбеник, без оглед на нивната
заднина (Јован 3:18).
Колку е тажно што луѓето сѐ уште ја
отфрлаат Неговата љубов и грижа! Тој се
грижи за твоите најголеми потреби и
проблеми, и ти можеш да ги донесеш сите
нив кај Него. Ако веруваш во Него, дали
Му возвраќаш со грижа кон другите луѓе?
Можеш да посетиш некој стар човек кој
живее сам и да му понудиш помош на кој
било начин. Можеби можеш да му помогнеш на некој слаб ученик на училиште
или да поминуваш време со некој кој има
малку другари. Дали доволно се грижиш
за неспасените да им кажеш за нивната
потреба од Господ Исус?

4. Живот на страдање
Исус преживувал мигови на радост, но и
на тага - Тој бил и човек, како што веќе
рековме во претходната лекција. Бил
длабоко натажен поради болката на Марија
и од смртта на Лазар (Јован 11:33,35). Но,
како Божји Син и Спасител, минувал низ
многу поголемо страдање отколку кој
било друг човек. Тој ја напуштил
небесната слава поради тебе и мене, за да

го трпи понижувањето на земјата.
(Покажи го
вториот дел
од илустрацијата 20). Тој
страдал
кога
Евреите Го
отфрлиле.
Тие дури се
обиделе да
го каменуваат. Исус
тагувал
над
Ерусалим бидејќи не можел
да го собере народот кај Себе (Лука 13:34).
Тој бил во агонија додека се молел на
Маслиновата Гора (Лука 22:44). Христос
страдал многу повеќе, за што ќе зборуваме
во нашата наредна лекција.
Дали си подготвен да страдаш за Него? Од
каде може да дојде страдањето? Можеби
преку мало испитување, кога си изолиран
од другите или кога треба да кажеш „не“
на одредени работи што уживаш да ги
правиш, а кои знаеш дека се погрешни.
Треба да се радуваме зашто во нашето
страдање ние на чудесен начин ги споделуваме Христовите страдања. Каква
привилегија!

Метод: Сложувалка од
животот на Исус
Обезбеди дрвени
боици или други
бои. Направи копии
од работниот
лист 11 на картон
и подели по еден
лист на секој
слушател. Подели
ги во групи од по
Работен лист
четворица и
подготви
сложувалка што
претставува четири различни аспекти

11
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од Христовиот
живот.
Идејата е да ги
составиш сите
парчиња заедно
за да направиш
убав постер.
Можеби на некоја
од групите ѝ
недостасува
инспирација. Биди подготвен да им
понудиш свои идеи. На пример, нацртај
четири различни дела од човечкото тело:
Поучување = уста. Молитва = колена
Грижа = раце. Страдање = молитва.
Сите цртежи потоа можат да бидат
изложени на едно место, како галерија.

Метод: Квиз
Фотокопирај го работниот лист 12 за
сите слушатели.
тос
Животот божеството Хрис
Можат да го
П Р О Р О
Т В А Т А О Н И А
пополнат во
О К В А Ѕ И З Ј А В А К Х Н В
У Л Ќ Ѓ М С Ц П Ј А ЖИ В О Т
Ч Е Д А И Н С И В Е Н И О Ц И
текот на
У П С Њ О Г Ѕ Ч Н Ќ Д Е Л А Л
В О М Е О С Р У М Е К И Б А О
А Т Р И Б У Т И В З Б О Г Т М
програмата или
Њ Џ Т Ј Б З М И Ж О Т Д Ѓ Ч Ќ
Е Р А Т А Т Ц У И А У К Е И В
Н М А Р В А Е С О Х З А Т Л Н
тоа да го
С В Е Т И О Т Е Њ А Д А Р Т С
направат дома.
Тоа ќе им помогне
да ја повторат
лекцијата и да ги
Работен лист
:
научат напамет
Живот на
најважните точки.
Работен лист 12

на

и

Ш

Пополни ги празните места, а потоа најди ги зборовите во осумнасочникот горе. Зборовите
може да се читаат напред, назад, вертикално, хоризонтално или дијагонално.

Од каде знаеме дека Исус е Б
Една чудеснa и
и роден од д
имиња, а

: „Пред A

?

, јас сум“. Чудесно р

. П

: зачнат од С

Д

во врска со Неговото раѓање, живот и с

и д

се исполниле. Неговите

укажуваат на Неговата божественост. Неговите посветени с

сведочат дека Тој е Бог.

12

Што правел Исус за време на Неговиот ж

Пополни ги
празните места:
Бог, изјава; Аврам;
раѓање; дух;
девица; пророштва;
смрт; атрибути;
дела; следбеници;
живот; поучување;
молитва; грижа;
страдање.
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на земјата?
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Заклучок
Со еден збор, можеме да кажеме дека
Исусовиот живот бил живот на давање.
Господ Исус Христос е запаметен по тоа
што постојано го посветувал Својот живот
за оние околу Него. Тој се давал Себеси
преку поучувањето, молитвата, грижата
кон другите и страдањето.
По што ќе биде запаметен твојот живот?
Исус ти дал добар пример да го следиш.
Ќе ги следиш ли Неговите чекори? Ќе
сведочиш ли? Ќе се молиш ли и ќе се
грижиш ли за другите? Дали си подготвен
да страдаш поради Неговото Име? Следи
го Неговиот пример. Научи да се дадеш
себе си за Бог и за другите. ●

ја
и
ц
к

9
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Неговата смрт
Цели: Ние сакаме тинејџерите:
Да разберат дека гревот нѐ прави
робови, но смртта на Исус може
да нѐ ослободи.
Да се радуваат на Божјиот
прекрасен начин за спасение.
Да го прослават Бог и да добијат
сигурност во своето спасение.
Да се покајат за гревот и да
поверуваат во Исус.

Прашај ги слушателите кои биле најважните моменти во светската историја.
Ê Првото стапнување на човекот на
		 Месечината?
Ê Падот на Берлинскиот ѕид?
Ê Првото пресадување на срце?
Ê Откривањето на телефонот?
Сите тие големи настани имаат мало
значење во споредба со шесте часа за време
на кои Господ Исус ги зеде на Себе нашите
гревови и умре на крстот на Голгота. Ајде
да прочитаме од Марко 15:25-38. Додека ја
разгледуваме Христовата смрт да внимаваме да не зборуваме како за некој секојдневен настан. Тој настан претставува
пресвртница во историјата и е срцето на
христијанството.
Со претходните две проучувања ние ја
поставивме основата за тоа што ќе го
размислуваме при ова проучување.
Истражувавме за да се увериме дали Исус
Христос е навистина Бог, а потоа го истражувавме и Неговиот живот, за да видиме
каков бил навистина Божјиот Син додека
бил на земјата.

Потребата од спасение
Метод: Пополнување празнини
Илустрациите 21 и
23 се празнини што
се пополнуваат во
Илустрација
текот на
лекцијата.
Клучните
зборови треба да се појават во квадратчињата во текот на лекцијата. Ако не го
знаеш овој метод, ќе треба претходно да
го извежбаш за да научиш како да ги пополнуваш квадратчињата, пред тоа да го
направиш пред целата група. Овој начин
на пишување многу добро го задржува вниманието на слушателите. Дополнителна
идеја би било да се смали илустрацијата
и да им се поделат листови на слушателите, за тие самите да се обидат да те
следат.
Илустрација 21

Вовед: Клучни настани во
историјата

Очигледното прашање што мора да се
одговори е: „Ако Исус Христос е Бог и
живеел таков совршен живот, зошто
требало да умре“? Ние како од пушка
одговараме ... „Поради нашиот грев“. Тој
се родил со цел да нѐ спаси од гревовите
(Матеј 1:21). Тогаш зошто е гревот толку
сериозна работа поради која Господ Исус
требало да умре за нас?

1.

2.

3.

21

4.

Гревот нè одвојува од Бог
Откако Адам и Ева Му биле непослушни
на Бог во Едемската градина, секој човек
се родил со грешна природа. Најстрашната
последица од гревот е што тој нѐ одвојува
од Бог (Исаија 59:2). Да го познаваш Бог е
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најважната и најпрекрасната работа во
животот – и тоа треба да биде наша цел.
Но Бог е праведен и свет и не дозволува
грев во Неговото присуство (Авакум
1:13а). Затоа знаеме дека грешните луѓе,
додека се сѐ уште во нивниот грев,
никогаш не можат да Му пристапат на
светиот Бог. Ако останеме во нашиот грев,
тоа одвојување ќе биде вечно и ние ќе
бидеме испратени во пеколот (Римјаните
6:23). Ние од Библијата знаеме дека сме
одвоени од Бог, но ние, исто така, го
знаеме тоа и од искуство. Нашите мисли и
дела ни покажуваат дека сме далеку од
Бог. Чувствуваме внатрешно
незадоволство и тоа ќе остане така сѐ
додека не Го запознаеме Бог.

2. Гревот нè прави робови
Не само
што сме
одвоени
од Бог поради нашиот грев, туку сме во
ропство поради него (Јован 8:34). Гревот
не е само надворешна грешка или навика тој е длабока, внатрешна расипаност. Ние
самите не можеме да се ослободиме од него.
Нашите надворешни гревови се знаци на
нашата внатрешна болест. Потребно е да
разбереме какви сме, но, многу е поважно
нашите животи да бидат изменети од Христос за да бидеме ослободени од тоа ропство.

РО ПС ТВО

3. Гревот ги расипува нашите животи
Божјиот
приоритет
за нашите
животи е
на прво место да
Го љубиме Бог,
потоа другите луѓе, а на крај да се ставиме
себеси. Гревот го извртува тој редослед и
ние се ставаме на прво место. Бог ни ги
дал Десетте заповеди како правила за нас.
Кога ги прекршуваме, тоа ги уништува

РAСИПАН
ЖИВОТ

нашите животи и во нас може да се види
одвратноста на гревот.

Метод: Гревот и неговите
последици
Овој метод ќе им
помогне на
тинејџерите да
размислат за тоа
како гревот може
да влијае врз
нивните животи и
меѓусебни односи и
да ги расипе.
Илустрација
Фотокопирај ја
илустрацијата 22
на картон. Исечи
ги различните парчиња и поврзи ги со
врвца како што е прикажано подолу на
сликата: А1 со Б1 и В1, А2 со Б2 и В2 итн.
Би било добро да имаш врвци со различни
должини од 5 до 30 см. Сите нив стави ги
во голем плик, со тоа што само А - картичките ќе отрчат од пликот. Еден од
слушателите ќе излезе напред, ќе избере
некоја од А - картичките, ќе ја прочита, а
потоа ќе го повлече конецот, за да ги
дознае последиците, запишани на
картичките Б и В. На илустрацијата 2
можеш да забележиш дека А4, Б4 и В4 се
празни. Можеш да побараш од
слушателите самите да смислат пример
и да го запишат.
Илустрација 22

Ги излажав
родителите
A1
прашаа што кога ме
вечертa во правев
сабота.

сомневаат
Сега тие се
В1мене. Нашиот однос е
во
Посакувам
сè полош.
да
не почнев
никогаш да
ги лажам!

Излажав втор и трет Б1
пат и тоа ми стана навика.
Еден ден тие
открија дека ги лажам.

Ги излажав родителите
кога ме прашаа што
правев вечертa во
сабота.

Една вечер на ТВ најдов
лоша програма. Наместо
да ја исклучам, јас ја
гледав.

A1

A2

Еден пријател во доверба A3
ми кажа за еден негов
голем проблем. Јас
отидов и им раскажав на
други за тоа.

22

Излажав втор и трет
пат и тоа ми стана
навика. Еден ден
тие открија дека ги
лажам.

Б1

Наредните неколку Б2
седмици бев искушуван и не успеав
да му се противставам на искушението.

Веста брзо се
рашири и дојде
до ушите на мојот
пријател кој ми се
налути.

A4

В1

Сега тие се сомневаат
во мене. Нашиот однос е сè полош. Посакувам никогаш да не
почнев да ги лажам!

В2 Сега не можам да ги

избришам тие сцени
од умот. Се чувствувам
нечист и виновен за
сите лоши мисли.

Б3

В3

Б4

В4

Тој е несреќен, а јас се
чувствувам засрамен.
Го уништив нашето
пријателство!

Илустрација 22

Ги излажав
родители
A1
те
прашаа ш кога ме
то
вечертa во правев
сабота.

сомневаат
Сега тие се

В1мене. Нашиот однос е
во

Посакувам
сè полош.
да
не почнев
да
ш
га
ко
ни
ги лажам!

Излажав втор и трет Б1
пат и тоа ми стана навика.
Еден ден тие
открија дека ги лажам.

A1

Б1

В1

втор и трет
Ги излажав родителите
Сега тие се сомневаат
Исус
многу
јасно Излажав
зборувал
за нашата
пат
и тоа ми стана
кога ме прашаа
што
во мене. Нашиот однавика. Еден ден
правев вечертa во
нос е сè полош. Посавистинска
природа
(Марко
7:21-23).
Таада не
тие открија
дека ги
сабота.
кувам никогаш
лажам.
почнев да ги лажам!
слика на гревот што ги расипува нашите
животи е многу поразлична од блескавиот
A2
В2 Сега не можам да ги
Наредните неколку Б2
Една вечер на ТВ најдов
начин
честопати
се избришам тие сцени
седмици
бев искулоша програма.на
Наместокој гревот
шуван и не успеав
од умот. Се чувствувам
да ја исклучам, јас ја
претставува
во
медиумите.
да
му
се
противстанечист и виновен за
гледав.
вам на искушението.

36

Еден пријател во доверба A3
ми кажа за еден негов
голем проблем. Јас

Веста брзо се
рашири и дојде
до ушите на мојот

сите лоши мисли.

Б3

В3

Тој е несреќен, а јас се
чувствувам засрамен.
Го уништив нашето
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Значи, гревот нѐ одвојува од Бог, нѐ прави
робови и ги расипува нашите животи. Тоа
го открива гревот и ни покажува колку е
тој сериозен. Самите не можеме да
направиме ништо за нашиот грев. Но Бог
направил нешто. Тој го испратил Господ
Исус да умре за нашиот грев.

Л

ек

циј

Ако планираш да ја
поучуваш оваа лекција во
два дела, застани овде.

а

Патот на спасението
Илустрација 23

Може да се
употребат
четири
збора за да
го опишат
тоа што
Илустрација
Исус го
исполнил
на крстот
(исползувај ја илустрацијата 23).

23

1. Жртва
Господ Исус бил жртва. Ајде да прочитаме
од Евреите 9:26. Стариот завет ни помага
да ја разбереме
идејата за жртва.
Требало да биде
жртвувано совршено, младо јагне и да биде
пролеана неговата крв. Тоа била жртва што
Бог ја заповедал да биде отплата за грев.
Со други зборови, луѓето биле „во согласност“ со Бог. Се разбира, немало спасение
преку крвта на животните (Евреите 10:4),
но со тоа тие укажувале на Христовата
жртва на крстот (1 Петар 1:18-19). Тие кои
веруваат во Христос, веќе не се одвоени
од Бог поради нивниот грев, туку се во
„согласност“ со Бог.

ЖРТ ВА

2. Откупител

OТКУПИТЕЛ

Христос бил нашиот откупител. Во
Стариот завет читаме за тие кои не Му
биле послушни на Господ и кои ги трпеле
последиците од нивниот грев (Левит 5:17).
Тоа важи и денес. Ако го прекршиме
Божјиот закон, ние заслужуваме праведна
казна. Но Господ Исус, Тој Кој е Бог и Кој
живеел совршен живот, ја зел казната за
нашиот грев и станал наш откупител. Ајде
да прочитаме во 1 Петар 2:24. Ако не го
прифатиме Христос и делото што Тој го
завршил на крстот, тогаш ние ќе ги носиме
последиците за нашиот грев преку целата
вечност (Римјаните 6:23).

3. Страдање

СТРАДАЊЕ
Можеме да видиме, од сето досега кажано,
дека Христос страдал за нас. Ајде да
прочитаме во 1 Петар 3:18. Ние го видовме
страдањето во Неговиот живот, но агонијата
низ која Исус поминувал од третиот до
деветтиот час, не може да се опише со
зборови. Имало телесно страдање од
венецот од трње, од кубењето на брадата,
тепањето, плукањето, потсмевањето,
отфрленоста, клинците во Неговите раце
и стапала, и од болката од страдањето
додека висел на крстот. Но тоа не било
ништо во споредба со измачувањето што
го претрпел како жртва и откуп за човештвото. Тој станал грев за нас, и покрај тоа
што никогаш не згрешил (2 Коринќаните
5:21). Тој бил заборавен од Бог (Матеј 27:46).
Тој го вкусил пеколот. Како можело Бог да
биде заборавен од самиот Бог е невозможно да се сфати - но битното е што Тој тоа го
направил за нас! Потоа, во Лука 23:46
читаме дека Тој умрел. Сето ова го направил
доброволно - се дал Себе си за нас. Тој ја
претрпел казната за одвоеноста од Бог
што ја заслужувале нашите гревови.
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4. Доволност

ДОВОЛНОСТ
Последен и особено важен аспект од
Христовата смрт е дека таа била доволна.
Ние сме спасени по милост, а не по дела.
Види во Ефешаните 2:8-9. Сепак, ние сѐ
уште мислиме дека треба да го заслужиме
нашето спасение. Во 1 Петар 3:18 јасно
пишува дека тоа што Христос го направил
е сосема доволно. Тоа никогаш не треба да
биде повторено, поправено или дополнето.
Тоа е целосно. Исусовите последни зборови
на крстот биле: „Се сврши!“ (Јован 19:30).
Ниту добрите дела, посетувањето црква,
да се има христијански родители, каењето,
религиозни жртви, или што било друго
може да биде додадено или одземено на
Христовата пожртвувана смрт на крстот.
Да се предложи такво нешто е навреда за
Бог, бидејќи Исусовата смрт била сосема
доволна отплата за нашиот грев. Знаеме
дека Исус не останал мртов - Бог Го
воскреснал, покажувајќи на тој начин дека
Неговата жртва била доволна во Божјите
очи (Римјаните 4:24-25).

Метод: Работен лист
Фотокопирај го работниот лист 13 за
сите слушатели. Тие можат да го

РАБОТЕН ЛИСТ 13
ОДГОВОРИ
Пополни ги празните места: одвојува; постои
голема бездна меѓу пеколот и небото што не
може да се помине; робови; само Исус, кој е
вистината може да нè ослободи од ропството на
гревот; расипува; лоши мисли; прељуба;
блудство, убиство, кражби, завист итн.; жртва,
страдање; Откупител; доволен.
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Работен лист 13

Прочитај ги стиховите, пополни ги зборовите
што недостигаат и одговори на прашањата.

Л�����
16:19-25

Гревот		

																																		од Бог

Зошто е то�� то���� �е��о��о�
�о�� _______________
______________________________________________

Јов���
8:31-36

Гревот нè прави

К���о можеме д�� �е о��о�од�ме�� ____________
______________________________________________

М����о
7:21-23

Гревот 																														нашите животи

Што ���ег��в�� од г�еш�ото ��це� ____________
______________________________________________

Евреите 9:26

ли3:18ст
Работе1нПетар

13

1 Петар 2:24

Ефешаните 2:8-9

пополнат во
текот на
програмата или
тоа да го
направат дома.
Тоа ќе им помогне
да ја повторат
лекцијата и да ги
запомнат
најважните точки.

Заклучок
Часовите што Исус ги поминал на крстот,
без сомнение, се најважните часови во
светската историја. Тој ни овозможил да
бидеме спасени од нашите гревови и
помирени со Бог. Како можеш да бидеш
спасен? Со тоа што ќе дојдеш кај Господ
Исус, ќе ја ставиш твојата вера во Него
(Дела на апостолите 16:31) и ќе се покаеш
за гревот (Дела на апостолите 3:19). Дали
си го направил тоа? Ако си го направил,
тебе ти е простено и ти имаш правилен
однос со Бог. Можеби не ти е грижа за тоа
што Исус го направил за тебе на крстот.
Или можеби си слушнал за тоа повеќепати,
но никогаш досега не си одговорил. Дојди
кај Господ Исус Христос денес. Сѐ што
направил било за тебе. ●

ја
и
ц
к
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Неговото воскресение
Цели: Ние сакаме тинејџерите:
Да разберат дека Христовото
воскресение е докажана вистина и
дека спротивните теории се
недоследни.
Да сфатат дека воскресението е
основата на христијанската вера
- тоа ја потврдува Христовата
божественост како и спасението
и вечниот живот преку Него.
Да бидат подготвени да им
објаснат на другите зошто
веруваат дека Исус е жив и зошто
е тоа толку важно.
Да се свртат кон живиот
Спасител.

Вовед: Господин Сомнеж и
Госпоѓица Сигурна
Подготви мал скеч. Се сретнуваат господинот Сомнеж и госпоѓицата Сигурна.
Ê Госпоѓица Сигурна: „Христос
		 воскресна, господине Сомнеж!
		 Нели е прекрасно да знаеме дека
		 Исус е жив?“
Ê
		
		
		

Господин Сомнеж: „Па, госпоѓице
Сигурна, некои луѓе не веруваат
дека Исус воскреснал од мртвите.
И јас не сум наполно сигурен...“

Ê Госпоѓица Сигурна: „Не верувате?
		 Што велат тие луѓе?“
Ê
		
		
		
		

Господин Сомнеж: „Некои велат
дека Марија отишла на погрешен
гроб. Други пак не веруваат дека
Исус умрел - Тој само се онесвестил.
Исто така, постои можност дека

		

некој го украл Исусовото тело. Не
знам што да мислам за сето тоа ...“

Ê
		
		
		
		
		

Госпоѓица Сигурна: „Потребно ви
е да откриете што навистина се
случило! Ако Христос не воскреснал,
напразна е нашата вера! Ви предлагам да ја прочитате 20 глава од
Евангелието според Јован?“

Госпоѓицата Сигурна го цитирала библискиот стих запишан во 1Коринќаните 15:14:
„А ако Христос не воскреснал, тогаш
залудна е нашата проповед, залудна е и
вашата вера“. Мора да веруваме во Христос,
а тоа значи да веруваме во неговото воскресение од мртвите. Треба да ја задржиме
нашата вера, но, исто така, постојат огромен
број уверливи докази што го поткрепуваат
тој натприроден настан. Ајде да прочитаме
во Јован 20:1-8. Овој текст ни дава четири
докази за воскресението.

1. Гробот бил празен - речиси!
Марија Магдалена, Петар и Јован, сите тие
забележале дека каменот бил поместен и
гробот бил празен. Тоа е толку добар доказ
за воскресението, што неверните измислиле
многу теории, обидувајќи се да го оспорат.
Можеби си слушнал за некои од тие теории,
како и господинот Сомнеж, па малку си
збунет.

Метод: стрип - балони
Сакаш групата да замисли дека господинот Сомнеж и госпоѓицата Сигурна го
продолжуваат разговорот за воскресението. Покажи ја илустрацијата 24.
Прочитај ја првата изјава на господинот
Сомнеж и слушателите нека размислат
за тоа што можеше да му одговори
госпоѓицата Сигурна. Еден доброволец
може да излезе напред и да го запише
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одговорот во
стрип балонот
на госпоѓицата
Илустрација
Сигурна.
Направете го
истото со следните две изјави.
Можеби Марија
отишла на
погрешен гроб.

Можеби
Исус не
умрел на
крстот,
само се
онесвестил.

Г-дин

Сомнеж

Илустрација 24

24

Можеби
телото било
украдено.

Ê Една теорија е дека жените отишле
на погрешен гроб. Дури и тоа да
било вистина, неверојатно е што
Марија, истиот ден подоцна, се вратила на погрешниот гроб. Исто така,
би било голема коинциденција Петар
и Јован да ја направиле истата
грешка.
Ê Други пак велат дека Исус не умрел
на крстот, туку само се онесвестил.
Но римските војници кои биле
одговорни за погубувањето биле
истите тие кои требало да оценат
дали луѓето се мртви или не.
Копјето со кое го прободеле Исус
во ребрата сигурно го убило.
Ê Други, пак, велат дека телото било
украдено - но од кого? Ниту
крадците, ниту учениците можеле
да го направат тоа, поради силната
римска стража (Матеј 27:62-66).
Ако властите го зеле телото, кога тогаш ќе го покажеле, за да ги
запрат учениците да проповедаат.
Всушност, тие измислиле лага дека
телото било украдено, како што
Евреите веруваат до денешен ден
(Матеј 28:15). Телото на Господ
Исус не било преместено од човек,
туку било воскреснато од Бог!
Сепак, нешто останало во гробот погребното платно, сѐ уште свиткано така
како што било околу телото на Исус.
Ниеден крадец на гробови не би го оставил
платното на тој начин! Платното било
многу впечатливо, така што Јован, кога го
видел, поверувал (Јован 20:6-8).
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2. Господ им се појавил на сведоци
Господ се објавил најмалку десетпати на
различни луѓе насамо, на двојки или на
големи групи луѓе. Критичарите бараат
начин да спорат со тоа и велат дека сите
го барале Исус, па затоа им се привидувал.
Но тоа не е вистина. Како се чувствувале
учениците? Тие биле уплашени, се сомневале, биле разочарани и се разбегале. Тома
дури и не им поверувал на неговите
другари, учениците, додека самиот не го
видел Исус. Двајцата на патот кон Емаус
биле тажни за настаните околу распнувањето и се враќале дома (Лука 24:17). Тие
слушнале за Неговото воскресение (Лука
24:22-24), но нема никаков запис дека самите
сакале да го проверат тоа - само се кажува
за нивното неверување. Што ги натерало
Марија, Тома и двајцата на патот за Емаус
да поверуваат? Дали некој друг им кажал
за воскресението на Исус? Не! Појавувањето
на самиот Господ Исус ги натерало да поверуваат. Господ Исус ни вели: „Блажени
се оние кои не виделе, а поверувале“
(Јован 20:29).

Метод: Барање информации
Бидејќи оваа игра е
долга и возбудлива,
можеби повеќе ќе
сакаш да ја чуваш
1
2
3
за крајот на лекцијата и така нема
да го прекинеш
4
5
6
текот на проучувањето. Подели ги
7
8
9
Илустрација
слушателите во
групи од по тројца.
Тие треба да
откријат на кого се појавил воскреснатиот
Господ по воскресението. Фотокопирај ја
илустрацијата 25 на картон и исечи ги
деветте картички. Постави ги на ѕидовите, но не во правилен редослед. Фотокопирај го работниот лист 14 и дај на
секоја група лист со помошни податоци,
Илустрација 25

i n fo

Прочитај Јован 20:11-16
и откриј кој бил првиот
човек кој го видел Исус
Христос воскреснат од
мртвите!

i n fo

Во Лука 24:34, Господ му
се појавил на некој кој
бил многу радосен да го
види. Кој бил тој?

i n fo

Тоа беше голем улов! 153
риби! Именувај еден од
учениците кој сè уште не
е спомнат по име, а кој
бил таму. Види во Јован
21:1-14.

25

i n fo

Кои го виделе Исус
додека патувале и им
кажале на учениците
дека Исус воскреснал?
Провери во Матеј 28:5-9.

i n fo

Исус изненадил луѓе кои
биле собрани во соба чија
врата била затворена со
тоа што одненадеж им
се појавил. Кои биле тие?
Јован 20:19-20.

i n fo

Прочитај во 1 Коринќаните
15:1-8 и дознај колкумина
биле во толпата кога
Исус се појавил при
вознесувањето.

i n fo

Именувај еден од
двајцата луѓе на кои им
се појавил Исус на патот
за Емаус. Провери во
Лука 24:13-18.

i n fo

Еден од учениците не бил
со нив и не можел да поверува сè додека не ги видел
рацете и стапалата на
Исус. Неговото име е запишано во Јован 20:24-26.

i n fo

Прочитај во 1 Коринќаните
15:1-8 и откриј некој друг
на кого Исус подоцна му
се објавил.
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Лист со
информации

Следи ги картичките на ѕидот по правилен редослед.
Пополни ги одговорите подолу.

Следи ги картичките на ѕидот по правилен редослед.
Пополни ги одговорите подолу.

1.________________________

1.________________________

2.________________________

2.________________________

3.________________________

3.________________________

4.________________________

4.________________________

5.________________________

5.________________________

6.________________________

6.________________________

7.________________________

7.________________________

8.________________________

8.________________________

9.________________________

9.________________________

Лист со

Лист со

информации

информации

Следи ги картичките на ѕидот по правилен редослед.
Пополни ги одговорите подолу.

Следи ги картичките на ѕидот по правилен редослед.
Пополни ги одговорите подолу.

1.________________________

1.________________________

2.________________________

2.________________________

3.________________________

3.________________________

4.________________________

4.________________________

5.________________________

5.________________________

6.________________________

6.________________________

7.________________________

7.________________________

8.________________________

8.________________________

9.________________________

9.________________________

Работен лист
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пенкало и Библија.
Тие треба да
трчаат наоколу,
да ги прочитаат
картичките и да
го пополнат
листот колку
што можат
побрзо.

3. Учениците биле изменети

Дали учениците проповедале бајка? Дали
страдале и умреле со маченичка смрт, како
што се случило со повеќето од нив, поради
некаква измислена приказна? Не! Тие Го
виделе самиот Господ и тоа ги изменило.

4. Се сменил денот на обожавање
Еврејскиот Шабат бил вкоренет кај Евреите
со генерации. Седмиот ден, како ден за
одмор, бил вкоренет во нивната религиозна
традиција. Сепак, уште од самиот почеток
гледаме како христијаните, иако биле
Евреи, почнале да го празнуваат првиот
ден од седмицата. Единственото објаснување е дека Исус воскреснал на првиот
ден од седмицата. Историјата може да се
измени само со историски настан!

Доказите се силни, но ти, исто така, мора
да ги прифатиш со вера.

Л

Ако планираш да ја
поучуваш оваа лекција во
два дела, застани овде.

циј

Сепак, по неколку седмици, тој јавно проповедал пред илјадници луѓе. Во Дела на
апостолите, во глава 4, пишува дека Петар
стоел пред Синедрионот (еврејските водачи)
и зборувал за Господ. Воскресението е
причината за таа голема промена и од тој
миг проповедањето на Евангелието било
засновано врз смртта и воскресението на
Господ Исус.

Сер Едмонд Кларк, (од Кралскиот совет,
врховната институција за право во
Британија) ја запишал следнава изјава:
„Како адвокат, темелно ги проучував
доказите за настаните на првиот ден
Велигден. За мене доказите се непобитни,
а јас во својата кариера многупати сум
успевал да добијам случај со многу послаби
докази. Со целосна доверба го прифаќам
како точно сведоштвото на веродостојни
сведоци, кое тие го потврдуваат со факти“.

ек

Петар бил тој кој прв разбрал кој е Исус,
давајќи ја оваа многу силна изјава: „Ти си
Христос, Синот на живиот Бог“ (Матеј
16:16). Петар ветил дека Тој никогаш нема
да одрече дека е Исусов следбеник, но
подоцна го направил тоа трипати. По распнувањето неговата вера била разнишана.
Таа ноќ тој се криел зад затворени врати.

Еве неколку докази за воскресението.

а

Работен лист 14
Лист со
информации

Важно е да веруваш дека Исус воскреснал
од мртвите. Многу вистини во кои веруваме,
стојат или паѓаат со воскресението. Тоа е
гаранција за тие вистини. Ќе разгледаме
четири од нив.

Метод: Печати
На лист хартија,
зголеми ја илустрацијата 26 и исечи
ги четирите
кругови што се
дадени во долниот
дел на страницата.
Залепи ги на
етикети и дај им
ги на четири
Илустрација
слушатели. Во
погоден момент,
треба да го прочитаат стихот означен
на етикетата, а потоа да ја залепат
етикетата врз илустрацијата на
соодветно место. Тоа е како со печат да
потврдуваме дека тие вистини се
гарантирани со воскресението.
Илустрација 26

Божесшвошо
на
ГАРАНТИРАНО
Хрисшос
ГАРАНТИРАНО
Сиасение
Вечен ГАРАНТИРАНО
живош
Суд
ГАРАНТИРАНО
Римјаните 1:4

со воскресението

Римјаните 4:25

со воскресението

1 Солунците 4:14

со воскресението

Дела 17:31

со воскресението

26
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1. Гаранција за Христовото божество
Од Писмото веќе ги разгледавме доказите
за Христовото божество, но, ако Тој воскреснал од мртвите, тогаш тоа навистина го
става конечниот печат на Неговите изјави.
Павле, кој знаел дека Исус воскреснал од
мртвите, во Римјаните 1:4 напишал дека
Исус бил „посведочен како Син Божји во
сила ... преку воскресението“. Со други
зборови, Павле вели дека, штом Исус
воскреснал од мртвите, Тој е Бог. Во Матеј
12:38 пишува дека закониците и фарисеите
барале некаков знак и Исус им одговорил:
„Како што Јона беше во утробата на
големата риба три дни и три ноќи, така и
Синот Човечки ќе биде во срцето на
земјата три дни и три ноќи“ (Матеј 12:40).
Исус го исполнил тоа ветување со тоа што
воскреснал три дена по распнувањето.

2. Гаранција за спасение
Зборувавме за тоа дека Христос умрел
како жртва наместо нас, но од каде знаеме
дека таа жртва била прифатена од Бог? Во
Римјаните 4:25 читаме дека Исус „беше
предаден за нашите престапи (умрел за
нашите гревови), и беше воскреснат за
наше оправдување (за наше спасение)“.
Значи, воскресението е Божја објава дека
Тој ја прифатил жртвата на Исус Христос
за човечкиот грев. Тоа прашање останало
неодговорено три дена, но потоа Бог го
воскреснал Господ Исус од мртвите. Сега
Исус има возвишено место, од десната
страна на Таткото.

3. Гаранција за вечен живот
Воскресението е доказ дека смртта не е
крај. Господ Исус ни ги ветил следниве
две работи:
1. Тој ќе дојде по тие кои поверувале
		 во Него (Јован 14:3).
2. Телата на верниците кои умреле ќе
		 бидат воскреснати за да бидат со
		 Него вечно.

42

Со Своето воскресение Тој докажал дека
сето тоа е можно. Господ Исус, исто така,
ни кажал многу охрабрувачки зборови
нам кои го познаваме како наш Господ и
Спасител: „Бидејќи Јас живеам и вие ќе
живеете“ (Јован 14:19).

4. Гаранција за суд
Во Дела на апостолите 17:31 е запишано
едно многу сериозно предупредување:
Господ Исус, кого Бог Го воскреснал од
мртвите, ќе му суди на светот. Воскресението е доказ дека Тој го исполнил тоа
што Го тврдел. Имало луѓе кои се радувале
на Неговата смрт. Мислеле дека
расчистиле со Него еднаш засекогаш.
Еден ден, тие ќе треба повторно да се
соочат со Него, исто како што тоа ќе го
направиме и ти и јас (Евреите 9:27).

Заклучок
Тие се четири големи вистини на
Евангелието, за кои потврда е
воскресението. Кога ќе ги погледнеме
доказите за воскресението, тие сигурно
покажуваат на фактот дека можеме да им
веруваме на тие вистини.
Од сето ова нема да имаш никаква полза,
ако никогаш не си поверувал во
воскреснатиот Спасител. Тој е одговорот
за твоите потреби. Дознавме за Неговото
божество, за Неговиот живот, за Неговата
смрт и за Неговото воскресение. Тој живее
денес и ти можеш да бидеш со Него вечно.
Прашањето е: „Ќе бидеш ли?“ ●

ја
и
ц
к
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Бог вели: Кој е твојот одговор

Дали си спасен?
Цели: Ние сакаме тинејџерите:
Да ги споредат богатиот млад
човек и Никодим и да размислуваат
на нивниот личен одговор на
пораката на Евангелието.
Да сфатат дека постојат работи
што можат да ги спречат да му
бидат следбеници на Христос како што биле парите за богатиот
млад човек.
Да бидат како Никодим, ученик кој
јасно застанал зад Господ.
Да поверуваат во Христос и да
добијат нов и вечен живот.

Вовед: Што понатаму?
Почни го поучувањето со тоа што ќе
играш улога на репортер. Без претходно
да ги предупредиш слушателите, преправај се дека си ги препознал како славни
личности и поставувај им прашања. Користи микрофон за да покажуваш кон нив.

Ê Сигурно, ви олесна! Имавте
операција на срцето и беше
успешна. Што ќе правите кога ќе
излезете од болница?
Ê Сите луѓе ви завидуваат! Штотуку
добивте милион денари на
„Милионер“! Што планирате да
правите со парите?
Ê Помина цела година во оваа група.
Што ќе правиш како одговор на
поучувањето што го доби?

Ê Библијата не е застарена книга,
туку современа порака за живиот
Бог. Таа е моќна, полезна, лична,
практична и продуктивна.
Ê Ние проучувавме долго време и
откривме дека Десетте заповеди сѐ
уште важат и за нас. Тие покажуваат
колку сме грешни и ја откриваат
нашата потреба од Спасител.
Ê Ние го проучувавме божеството,
животот, смрта и воскресението на
Исус. Тој е Оној Кој може да нѐ
спаси, бидејќи Тој е Божји Син и Тој
совршено ги исполнил заповедите.
Кој е твојот одговор на сето ова? Дали
воопшто си размислувал? Ќе го разгледаме
случајот на двајца луѓе кои размислиле за
тоа како ќе одговорат.

Богатиот млад човек: Марко 10:17-22
(Треба
постепено
Богашиош млад човек
да го
Го познавал законот
откриваш
Се преправал дека �о ���о�н��а
текстот
Ги сакал �ар�те
Дали то
од илусае
Илустрација твојот
трацијата
Си заминал натажен
став?
27, во сообразност
со тоа што го зборуваш за текстот.
Покажи го цртежот само кога ќе
зборуваш за примената на поуките во
животот на тинејџерите).
Илустрација 27

Ê Честитам! Штотуку победивте на
трката од 100 метри и го соборивте
светскиот рекорд. Што планирате
да правите во иднина?

Годинава разгледавме некои многу важни
вистини! Кои? (Слушателите нека кажат
неколку. Потоа накусо повтори, ползувајќи
ја илустрацијата за повторување).

27

Еден ден, Исус зборувал со група родители
и деца, и еден млад човек дотрчал кај
Него. Младиот човек паднал на колена
пред Него и го прашал што треба да
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направи за да добие вечен живот. Ајде да
прочитаме што пишува во Марко 10:17-22.
Исус го потсетил богатиот млад човек на
неколку од Десетте заповеди и на една од
најголемите заповеди. (Прочитај повторно
во Марко 10:19 и посочи го Матеј 19:18).
Богатиот човек го познавал Законот и
тврдел дека се придржувал кон него уште
од детството. Со тоа тврдење тој покажал
дека многу малку ги разбирал заповедите.
Ние откривме дека заповедите ни покажуваат колку сме грешни и дека е невозможно
ние да ги исполниме целосно. Но младиот
човек мислел, или се преправал, дека ги
исполнил сите заповеди. Голема грешка!
Иако богатиот човек му кажал на Господ
Исус нешто што било погрешно, во
Библијата пишува дека Исус сепак го
љубел. Не заборавај дека, иако не можеш
да го достигнеш Божјото совршенство,
Бог сѐ уште те љуби и сака да дојдеш кај
Него. Бог го сакал тој млад човек и го
сакал најдоброто за него. Но додека го
читаме библискиот текст, можеме да
видиме дека имало нешто што го
одвојувало младиот човек од Бог.

кои имаат високо мислење за себе и
веруваат дека можат да го заслужат своето
спасение. Дали и ти размислуваш така?
Запомни, ти не можеш во целост да му
бидеш послушен на Божјиот Закон.
Парите сѐ уште се идол што одвратил
многу луѓе од Бог. Има ли нешто во твојот
живот што те спречува да Му бидеш
следбеник на Господ? Внимавај да не биде
така! Не дозволувај ништо да те спречи да
Го следиш Христос.

Метод: Измешани букви
Препиши ги зборовите со измешани букви
на табла, а слушателите нека се обидат
да ги препознаат. Тоа ќе ги натера да
размислат што им пречи да живеат за
Христос. Одговори: пријатели, пари,
популарност, кариера, семејство, имот.
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Господ Исус му рекол да оди и да продаде
сѐ што има, да им ги даде парите на
сиромасите, а потоа да дојде и да го следи
Него. Човекот, иако сѐ уште бил млад, бил
многу богат и ги сакал парите. Во Евангелието по Марко 10:22 е запишан еден од
најтажните стихови во сета Библија. Во
него е запишано дека младиот човек се
натажил и си заминал дома нажален. Тој
имал погрешно разбирање. Мислел дека
придржувањето кон заповедите ќе го
помири со Бог. Всушност, Тој имал идол
од кој не бил подготвен да се откаже.
Неговиот идол биле парите. Наместо да се
откаже од својот идол, тој се откажал од
Бог. Тој го сакал вечниот живот, но не бил
подготвен да се окаже од земниот идол и
да Го стави Бог на прво место. Никаде
повторно во Новиот завет ние не читаме
ништо за тој млад човек.

Никодим: Јован 3:1-21

Овој трагичен настан има многу сериозна
порака за нас. И денес сѐ уште има луѓе

устрација
ИлСтанал
верник

ек

Ако планираш да ја
поучуваш оваа лекција во
два дела, застани овде.

циј

а

(Откривај го текстот од илустрацијата
28 постепено, во сообразност со тоа
што го зборуваш за текстот. Покажи го
цртежот само кога ја кажуваш примената на
поучувањеНикодим тДвалиотојаое т
то во
став?
Го познавал Законот
животот
Бил свесен за својата потреба
на
Сакал спасение
младите).

28

Илустрација 28
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На почетокот на Исусовото служење на
земјата, имало уште еден човек кој бил
заинтересиран за Него и за тоа што Тој
имал да го каже. Неговото име било
Никодим. Прочитај го текстот во Јован
3:1-4. Никодим бил религиозен водач, кој
многу добро ги познавал заповедите. Тој
се обидувал да живее по волјата на Бог, но
знаел дека нешто му недостига. Сфатил
дека Исус е нешто посебно и дека Бог бил
со Него. Затоа, една вечер, Никодим,
прикрадувајќи се по улиците на Ерусалим,
решил да отиде да зборува со Исус за тие
важни работи.
Дали ова е твој став? Можеби сфаќаш дека
ти недостига нешто важно во животот.
Признаваш дека не можеш да се
придржуваш кон Божјите заповеди.
Послушај го Господ Исус, како што
направил и Никодим.
Исус имал решение за проблемот на
Никодим, но не такво какво што очекувал
тој. Исус му рекол на Никодим дека е
потребно тој повторно да се роди. Никодим
мислел дека е невозможно за некој кој е
веќе стар, да се роди повторно. Исус
објаснил што сакал да каже. Никодим не
требало повторно да стане новороденче,
туку да добие нов духовен живот. Тој
требало да се измири со Бог. Ајде да ги
прочитаме стиховите од 16-18. Никодим
можел да го добие тој нов живот единствено
ако ја стави својата вера во Божјиот Син.
Така ќе добиел живот што ќе трае вечно.
Господ му кажал на Никодим дека тие кои
веруваат во Исус нема да бидат судени.
Тој, исто така, кажал дека тие кои не
веруваат ќе бидат осудени. Во овој текст
не читаме дека Никодим тогаш поверувал
во Христос. Сепак од други податоци за
Никодим запишани во Новиот завет
дознаваме дека Господ го изменил
неговиот живот.

Метод: Барање во група
Подели ги слушателите во групи од по
тројца или четворица. Тие ќе треба да ги
прочитаат текстовите запишани во
Јован 7:45-52 и Јован 19:38-42, а потоа да
одговорат на две прашања. Што направил
Никодим во тие тешки околности? Што
ни открива неговото однесување за
неговиот духовен живот?
Никодим застанал на страната на Исус во
синагогата, пред неговите соработници
кои Го мразеле Исус. Додека другите се
криеле, Никодим не се срамел да го симне
телото на Господ Исус од крстот и да го
стави во гробница. Тој сигурно бил изменет
од мигот кога се прикривал по улиците на
Ерусалим одејќи на тајна средба со Исус.
Сега тој станал следбеник на Христос, кој
јавно ја признавал својата вера.
Никодим престанал да се обидува да го
заслужи своето спасение со тоа што ќе
биде многу религиозен човек. Тој се свртел
од својот грев кон Господ Исус, Му го
доверил своето спасение и станал нов
човек.

Метод: Интервју
Можеш да поканиш верен христијанин и
тој нека го сподели своето сведоштво со
групата. За сведоштвото да остави
поголем впечаток, направи го како
интервју. Поставувај прашања поврзани
со проучувањето, на пример: „Кога
поверува во Христос, имаше ли нешто од
кое ти беше тешко да се откажеш?
Какви измени се случија во твојот живот
кога се новороди?“ Ќе биде добро, ако
гостинот однапред ги добие прашањата,
за да се подготви да одговори. Избери
некој кој може добро да разговара со
младите слушатели. Ако не можеш да
најдеш соодветен човек, можеш да дадеш
свое сведоштво, со тоа што ќе те
интервјуира некој од слушателите.
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Метод: Работен лист

Заклучок

Фотокопирај го
Dali si spasen?
работниот лист
15 за сите слушатели. Тие можат
да го пополнат во
текот на часот
или подоцна кога ќе
се вратат дома.
Работниот лист
ст
ли
н
ќе им помогне да ја
Работе
повторат
лекцијата и да ги
запомнат главните точки.

Како кој од тие двајца луѓе си ти? Тие
биле слични во многу работи. И двајцата
го знаеле Божјиот Закон и се обидувале да
се придржуваат кон него. И двајцата го
препознале Исус како некој кој ги имал
одговорите за животот и вечноста. И
двајцата дошле и разговарале со Него. Но
тука завршува сличноста меѓу нив.
Двајцата одговориле различно. Едниот се
одвратил од Бог и го загубил животот.
Другиот се свртел кон Бог и се спасил.

Работен лист 15
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Пронајди ги следниве зборови од лекцијата и запиши ги во
просторот под секој код:
bogAtiot

mlAd

;ovek

nikodim

_______________________________

______________________________________

se preprAvAl dekA e
poslu{en ___________________

jA sfAtil svojAtA
potrebA_____________________

gi

posAkAl

sAkAl

pArite

dA

se

spAsi

_______________________________

_______________________________

zAminAl

stAnAl sledbenik
_______________________________

tA\en

_______________________________

Најди ја разликата во двете колони. Богатиот млад човек си заминал од Исус.
Никодим се одвратил од својот грев кон Исус.

Провери ги следните библиски референци и откриј за кои луѓе се
работи. Потоа запиши ги имињата во колоната каде што припаѓаат.
Лука 23:8-11
Дела 9:1-19
Дела 16:13-14
Дела 26:27-28

Не поверувал

во Исус Поверувал во Исус

15

Ако треба да го запишеш
своето име, каде би го
запишал?
Тоа е најважното прашање
што ќе ти биде поставено во
животот.

РАБОТЕН ЛИСТ 15
ОДГОВОРИ
Пополни ги празнините: Богатиот млад човек;
Се преправал дека е послушен; Ги сакал парите;
Заминал тажен; Никодим; Ја сфатил својата
потреба; Посакал да се спаси; Станал следбеник.
Тие кои не поверувале во Исус: Ирод, царот
Агрипа.
Тие кои поверувале во Исус: Савле, Лидија.
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Можеби ја правиш истата грешка што
двајцата ја направиле на почетокот.
Можеби мислиш дека со тоа што ќе се
обидуваш да ги исполниш заповедите, да
бидеш добар, да посетуваш црква, ќе го
заслужиш своето спасение. Сега знаеш
дека тоа не е така. Знаеш дека
единствениот начин да се спасиш е да се
свртиш од гревот и да поверуваш во
Христос. Твоето знаење за Исус не е
доволно. Како и богатиот човек и
Никодим, и ти треба да донесеш решение.
Како кого ќе бидеш? Биди како Никодим!
Поверувај во Господ и вистински живеј за
Него. ●

ја
и
ц
к

12

Ле

Бог вели: Кој е твојот одговор

Дали растеш?
Цели: Ние сакаме тинејџерите:
Да ја разберат Божјата цел за
Неговите деца и постојано да
растат, станувајќи сѐ послични на
Него.
Да сфатат дека летните одмори
можат да бидат критично време
кога пријателите и медиумите
имаат силно и честопати
негативно влијание.
Секојдневно да имаат тивко време
со Бог и да Му служат за време на
летниот период.
Да се свртат кон Бог за спасение.

Вовед: Пакување на куферот

Илустрација

29

Дали со нетрпение ги
очекуваш одморите?
Веројатно, така е!
Претпостави дека
го пакуваш својот
куфер. (Покажи ја
илустрацијата
29). Што ќе
решиш да
понесеш со
себе?

потсетам да не заборавиш на твојот однос
со Господ во седмиците што следуваат.
Летото може да биде тешко време, особено
за тие кои помалку ќе се дружат со
христијани и помалку ќе се поучуваат од
Божјото Слово.

Ако се обидуваш да го живееш својот
живот за Господ, знаеш дека не е секогаш
лесно. Исто како што и еден атлетичар
треба напорно да вежба за да ја постигне
целта, така и христијанинот треба напорно
да работи за да ја достигне целта
(Филипјаните 3:14). Но, што е целта? Во 2
Петар 3:18 е запишан дел од одговорот.
Ние треба да растеме и да стануваме
послични на Исус.
Ќе разгледаме четири начини што Бог ги
ползува за да им помогне на младите
верници да растат во нивната вера. Тие ќе
треба да ти помогнат во твојот христијански
живот за време на летните месеци кога
нема да се среќаваме како група.

Тивко време
Ако сакаш да Го запознаеш Бог и да
стануваш сѐ посличен на Него, тогаш е
неопходно да поминуваш време со Него.
Времето што го поминуваме насамо со
Бог, во Неговото присуство, го нарекуваме
„тивко време“, време на размислување
поминато со Бог. Можеме да поминуваме
време во разговор со Бог преку молитва.
Тој, исто така, може да ни зборува преку
Неговото Слово додека читаме и
размислуваме за Библијата. Така, тоа е
двонасочен разговор.

Прочитај ја
листава со
предмети, а слушателите нека ти кажат што сакаат
со себе да понесат на одмор: будилник,
џепарлак, учебници, очила за сонце, мобилен
телефон, парфем, Библија, телефонскиот
Едно средство што може да ти помогне да
број на родителите, патики, трактати
имаш ред во твојот молитвен живот е да
за евангелизирање, костим за капење,
водиш молитвен дневник. Тоа е бележник
весник со ТВ - програма ...
поделен на седум дена во неделата.
Што ќе земеш со себе зависи од тоа што
(Покажи примерок). За секој ден се
планираш да правиш. Денес сакам да те
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запишани по неколку работи за што би
сакал да се молиш. Некои работи ќе бидат
запишани секој ден во неделата, други,
пак, можеби двапати во неделата, а некои
пак еднаш. Можеш да запишуваш одговори
на молитви и да го дополнуваш дневникот
со нови барања како што се појавуваат.
Важно е, исто така, да бидиме доследни и
одговорни во читањето и проучувањето
на Библијата. (Повтори ги накратко
главните точки од втората лекција).
Мораме да бидеме постојани во читањето
на Библијата за да растеме во верата и да
ја достигнеме целта на христијанинот.
Затоа, не заборавај ја Библијата додека го
пакуваш куферот!
Запомни дека Сатаната не сака да Го
запознаеш Бог на овој начин. Тој ќе се
обидува да те убеди дека твоето тивко
време не ти оди добро. Ќе се обидува да ти
ги одвлече мислите на други работи. Ќе те
натера да мислиш дека напразно си го
трошиш времето. Не слушај го! Наместо
тоа, продолжи понатаму и верувај дека
Бог ќе те благослови преку твоето тивко
време. Ајде заедно да прочитаме што пишува во Псалм 119:15-16. Тоа е посветеноста
што треба да ја имаме. Ние не можеме да
растеме и да стануваме сѐ послични на
Господ Исус, без да поминуваме време со
Него.

Добри пријателства
Нашите другари имаат големо влијание
врз нас. Ние обично одиме таму каде што
одат тие, го правиме тоа што го прават
тие, ги слушаме шегите што ги слушаат
тие ... сите тие работи го обликуваат
твојот живот, па затоа внимавај тие да
имаат добро влијание врз тебе.

Метод: „Купи“ си пријател!
Направи копии од работниот лист 16 за
сите слушатели. Предложи им да „купат“
пријател! Треба да решат каков пријател
сакаат, со тоа што ќе изберат некои од
карактеристиките дадени во работниот

48

лист. Цената што
не смее да се
надмине е 1000
20
20
денари. Присутни20
20
20
те нека работат
20
20
самостојно и нека
20
20
изберат и
20
заокружат пет
20
20
предлози на листот.
20
20
Работен лист
Потоа дај им
20
20
20
можност да
разговараат.
Поттикни ги да ги објаснат своите критериуми. Тоа треба да доведе до заеднички,
интересен разговор во групата.
Работен лист 16

ЗаОкРУЖИ пЕт каРактЕРИСтИкИ штО ГИ БаРаш каЈ пРИЈатЕл За Да СОБЕРЕш 100 пОЕНИ!

Ја слуша твојата
омилена музика
.00

Го игра истиот
спорт

Има добри
родители

сен
Радо .00

.00

.00

Убаво из
гледа
.00

Верува во
Бог

Гледа исти
филмови
.00

.00

Оди во младинска група

Друго

.00

да
Сака аќа
испр С
СМ .00

.00

и не
уши
Не п рогира
се д .00

Има мобилен
телефон
.00

Има добри
оценки

16

.00

.00

Не е христијанин, но е отворен
за Евангелието

На твоја
возраст

Оди в цр
кв
.00

а

во
Живее а
близин

.00

.00

Најдобро за верник - христијанин е за свој
најдобар пријател да има верник. Тој, или
таа, ќе имаат слични интереси, на пример,
одење в црква (Евреите 10:25). Блиските
пријатели кои се христијани можат да те
охрабрат на многу начини. Бог сака да
создаваш такви пријателства. Тие пријателства ќе ти помогнат да растеш во својата
вера и да стануваш сѐ посличен на Господ.
Исто така, добро е да имаш пријатели кои
сѐ уште не го познаваат Господ. Потребно
е да бараш начини да го споделиш
Евангелието со нив. Ако зборуваш со нив
само кога сакаш да им сведочиш, тие,
веројатно, нема да те слушаат. Затоа
одржувај вистинско пријателство со нив.
Но внимавај тие да немаат лошо влијание
врз тебе. Биди внимателен, особено кога
запознаваш нови пријатели во текот на
летото. Потребно е да сакаш да создаваш
пријателства со кои Бог ќе биде задоволен.
Кога доволно ќе пораснеш да имаш момче
или девојка, внимавај тој или таа да бидат
верни христијани. Но, не само кој било
христијанин, туку христијанин /
христијанка кој е Божјиот избор за тебе.
Тоа е важен аспект од пријателствата за
што мора внимателно да се размислува и
многу да се молиме.

Упатство за Јуниор тин клуб: Бог вели

Л
ек

циј

Ако планираш да ја поучуваш
оваа лекција во два дела,
застани овде. Така ќе имаш
повеќе време за
предложените методи.

а

Полезни активности
Добро е што за време на одморот имаш на
располагање многу време, но лесно е лошо
да го исползуваш. Можеби ќе бидеш
искушуван да го поминеш денот гледајќи
телевизија, да играш игри на компјутерот
или да сурфаш на интернет. Внимавај да
не се фатиш во стапица. Има толку многу
други работи што можеш да ги правиш.
Поминувај доволно време во различни
активности и одвои доволно време за
одмор. Сигурен сум дека сакаш да ги
подготвиш и телото и умот за уште една
училишна година.
Ако планираш да гледаш телевизија или
да работиш на компјутер, одреди си колку
часови ќе поминеш пред екранот. И
внимавај што ќе гледаш - или што ќе те
натераат да гледаш пријателите! Сатаната
може да ги исползува медиумите за да се
обиде да го зароби твојот ум. Бог сака да
размислуваш за работи што се вистинити
и чисти (Филипјаните 4:8).

Метод: Упатство за употреба
Направи фотокопии од работниот лист
17 за сите слушатели. Слушателите
подели ги во групи од по петмина или
шестмина. Тие треба да подготват
упатства за тоа како најдобро да ја
Dali si spasen? ползуваат
телевизијата и
компјутерот. Кога
ќе завршат, собери
ги во група, слушни
ги нивните предлози
и дај дополнителни
совети. Еве некои
идеи:
Работен лист

Работен лист 15
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Пронајди ги следниве зборови од лекцијата и запиши ги во
просторот под секој код:
bogAtiot

mlAd

;ovek

nikodim

_______________________________

______________________________________

se preprAvAl dekA e
poslu{en ___________________

jA sfAtil svojAtA
potrebA_____________________

gi

posAkAl

sAkAl

pArite

dA

se

spAsi

_______________________________

_______________________________

zAminAl

stAnAl sledbenik
_______________________________

tA\en

_______________________________

Најди ја разликата во двете колони. Богатиот млад човек си заминал од Исус.
Никодим се одвратил од својот грев кон Исус.

Провери ги следните библиски референци и откриј за кои луѓе се
работи. Потоа запиши ги имињата во колоната каде што припаѓаат.
Лука 23:8-11
Дела 9:1-19
Дела 16:13-14
Дела 26:27-28

17

Ако треба да го запишеш
своето име, каде би го
запишал?
Тоа е најважното прашање
што ќе ти биде поставено во
животот.

Не поверувал

Посебни карактеристики: Гледањето
телевизија или играњето на компјутер
помага да се ... одмориш, забавуваш, учиш,
информираш итн.
Безбедносни упатства: Долготрајната
изложеност може да предизвика ...
помалку физичка активност, спиење и
концентрација, помалку време поминато
со семејството и пријателите итн.
Основни операции: Исклучи кога ... има
насилство, секс, многу рекламни пораки.
Избегнувај само да вртиш канали.
Предупредувачки индикатор: Не
поминувај повеќе од ... 1 час (2 часа) на
ден пред телевизор или компјутер.

Можности за служење
Најголема помош во духовното растење,
за да се станува сѐ посличен на Исус е да
Му се служи. Сфаќаш ли дека сите
христијани имаат одговорност да ја
распространуваат пораката на
Евангелието? Господ Исус, во Евангелието
според Марко 16:15, им заповедал на сите
Негови следбеници да сведочат за Него.
Добро е и ти да се вклучиш во црковните
состаноци и евангелизации. Тоа ќе биде
охрабрување и за другите членови на
црквата кога ќе те видат таму. Ти, исто
така, можеш да се вклучиш во помагањето
на некоја организација, како што е
Мисијата за евангелизација на деца, и да
учествуваш во евангелизирањето деца.

Метод: Промоција
Одвои време пред групата да претставиш
различни можности за служење во
црквите или мисиските организации.
Можеш да покажеш фотографии или
слајдови, да поканиш некој кој ќе претстави
некаков проект, или, едноставно, подели
брошури и одговори на прашања што
тинејџерите можеби ќе ги поставуваат.

во Исус Поверувал во Исус

Знаеме колку е важно со другите да
разговараме за Господ Исус. Ако си
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подготвен да користиш можности за
сведочење, Бог ќе ти ги даде тие можности.
Многумина кои ги познаваш нема да
дојдат в црква да ја слушнат пораката, но
тие се среќаваат со тебе. Живеј христијански живот пред нив и кога ќе имаш
можност да ја споделиш својата вера,
потпри се на Господ да ти помогне.
Да му служиме на Господ не е избор - тоа
е заповед! Исто така, ти треба да Му
служиш од љубов и заради изгубените
души околу тебе. Ти не си толку млад за
да не можеш да ги предупредуваш
другите за опасноста во која се наоѓаат без
Господ Исус. Можеби ти е срам, се плашиш
и си загрижен за тоа како можеш да Му
служиш на Господ. Бог Кој те спасил е Бог
Кој може да ти помогне. Затоа барај и
исползувај ги можностите да Му служиш.

Заклучок
Во текот на летото обиди се на Бог да Му
го дадеш првото место во сѐ што правиш.
Додека го пакуваш куферот, не заборавај
ја Библијата и твојот молитвен бележник потребно е секојдневно да имаш тивко
време со Господ, за подобро да Го запознаеш
и да растеш во верата. Исто така, дај Му
го првото место на Бог во твојот однос со
другите луѓе - гради пријателства што Му
се угодни на Бог. Ако планираш да гледаш
телевизија или да играш на компјутер, не
заборавај го списокот со упатства што
заедно го составивме. Ти, исто така,
можеш да Му го дадеш првото место на
Бог со тоа што ќе Му служиш - најди
можности да им сведочиш на другите.
Што и да правиш ова лето, Бог нека биде
твојот прв избор. Тој ќе те држи близу до
Него и ќе ти помогне да растеш и да одиш
по Неговите патишта (Поговорки 3:5-6).

Метод: Квиз: точно - неточно
Слушателите нека застанат во
средината на салата или собата.
Прочитај една изјава дадена подолу.
Треба да одговорат дали изјавата е
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точна или неточна. Ако мислат дека е
точна треба да застанат на десната
страна во салата. Ако мислат дека
изјавата не е точна застануваат на
левата страна. Тие кои нема да одговорат
точно треба да седнат и да гледаат. Тие
кои ќе одговорат точно, повторно застануваат во средина, а ти ќе ја прочиташ
наредната изјава. Тоа го повторуваш сѐ
додека не останат еден или двајца слушатели. Одреди мала награда за победниците.
Потоа играј го квизот повторно,
ползувајќи ги преостанатите изјави.
Ê Библијата е моќна. (Точно)
Ê Во 2 Тимотеј 3:16 пишува за
поучување и прекорување. (Точно)
Ê Плодовите на Духот се запишани во
Колошаните 5:22. (Неточно)
Ê Светиот Дух ни помага да ја
разбереме Библијата. (Точно)
Ê Другите книги за проучување се исто
толку важни како и Библијата.
(Неточно)
Ê Првата Божја заповед се наоѓа во
Излез 20:2. (Неточно)
Ê Ако имаме нецелосна слика за Бог, тоа
предизвикува самите да измислуваме
каков е Тој. (Точно)
Ê Во Римјаните 6:23 пишува дека не
можеме да го исполниме Божјиот
стандард. (Неточно)
Ê Христијанинот кој лаже го
злоупотребува Божјото име. (Точно)
Ê „Свет“ означува различен. (Точно)
Ê Петтата Божја заповед нѐ поучува да
не убиваме. (Неточно)
Ê Шестата Божја заповед го вклучува
нашето однесување како и нашите
постапки. (Точно)
Ê Телевизијата влијае врз нашиот однос
кон шестата Божја заповед, како и кон
други Божји заповеди. (Точно)
Ê Преснимување на ЦД е прекршување
на деветтата Божја заповед. (Неточно)

Упатство за Јуниор тин клуб: Бог вели

Ê Рекламите нѐ поттикнуваат да ја
прекршиме десеттата Божја заповед.
(Точно)
Ê Исус тврдел дека Тој бил како Мојсеј.
(Неточно)
Ê Името „Христос“ значи „Спасител“.
(Неточно)
Ê Времето на Исусовото раѓање било
пророкувано. (Неточно)
Ê Исус денес се моли за верниците.
(Точно)
Ê Исус имал чувства на човек, а сепак
бил Бог. (Точно)
Ê Во Евреите 12:26 пишува за Исусовата
жртва за гревот. (Неточно)
Ê Исус еднаш бил заборавен од Бог,
Таткото. (Точно)
Ê Утрото на денот на воскресението,
Петар отишол на гробот пред Јован.
(Неточно)
Ê Повеќето од Исусовите ученици биле
убиени со маченичка смрт. (Точно)
Ê Евреите го празнуваат саботниот ден.
(Точно)
Ê Исус му го олеснил начинот на
богатиот млад човек за да Го прифати
Него. (Неточно)
Ê Никодим го ставил телото на Исус во
неговиот гроб. (Неточно)
Ê Откако го слушнале Исус, и богатиот
млад човек и Никодим си заминале.
(Точно)
Ê Како христијани ние не треба да
имаме пријатели кои не се спасени.
(Неточно)
Ê Во Поговорки 3:5-6 пишува дека
Божјото Слово е светилник за моите
нозе. (Неточно) ●
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Илустрација со кратка содржина

Тоа е Моето Слово
• Зошто да ја проучувам Библијата?
• Како да ја проучувам Библијата?

Тие се Моите
заповеди
Десетте Божји Заповеди
Излез 20:1-17

Христос е одговорот
• Неговата божественост • Неговиот живот
• Неговата смрт • Неговото воскресение

Кој е твојот одговор?
• Спасен

• Растеж

Библиски
Илустрација 1

и
НАЈДЕНИПЕРГАМЕНТИ! Избран
воден: напис

од писателот

ЛУКА БИЛ ВО ПРАВО!
Новите докази ги замолкнуваат скептиците!

ЦАРЕВИ И ПАСТИРИ!

Колкава хармонија и единство и по 1600 години пишување!

СОДРЖИНА:

Илустрација 2
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Moќно
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Л
Пракшично
Плодородно
Римјаните 1:16

2 Ти м о те ј 3 : 1 6

Псалм 119:105

Јаков 1:22

Марко 4:20

Илустрација 3

Mоли се
Избери
Чишај

Илустрација 4

Испишувај
Прашувај се

Примени

Свето
Писмо
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o ecxpa pybaj ce!

Илустрација 5

d
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Илустрација 6

Илустрација 7

PRVATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Немој да имаш
други богови освен
Мене“.

Излез 20:3

Илустрација 8

VTORATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Не
прави
за себе
идол“.

Излез 20:4

Илустрација 9

TRETATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Не изговарај го
напразно
името на Господа,
твојот
Бог“.
Излез 20:7

Илустрација 10

^ETVRTATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Помни го
денот саботен,
за да го
празнуваш“.

Излез 20:8

Илустрација 11

PETTATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Почитувај ги
таткото
свој и
мајката
своја“.

И з л е з 2 0 :12

Илустрација 12

[ESTATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Не убивај“.

И з л е з 2 0 :13

Илустрација 13

SEDMATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Не врши
прељуба“.

И з л е з 2 0 :14

Илустрација 14

OSMATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Не кради“.
И з л е з 2 0 :15

Илустрација 15

DEVETATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Не сведочи лажно
против својот
ближен“.
И з л е з 2 0 :16

Илустрација 16

Илустрација 17

DESETTATA БОЖЈА ЗАПОВЕД

„Не посакувај
туѓо“.

И з л е з 2 0 :17
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Илустрација 19

Живош на

Поучување

Живош на

Молитва

Илустрација 20

Живош на

Покажување
грижа
Живош на

Страдање

2.

1.

3.

4.

Илустрација 21

Илустрација 22

Ги излажа
в
родители
A1
те
прашаа ш кога ме
то
вечертa в правев
о сабота.

сомневаат
Сега тие се
В1мене. Нашиот однос е
во
Посакувам
сè полош.
в да
а не почне
никогаш д
ги лажам!

Излажав втор и трет Б1
пат и тоа ми стана навика.
Еден ден тие
открија дека ги лажам.

Ги излажав родителите
кога ме прашаа што
правев вечертa во
сабота.

Една вечер на ТВ најдов
лоша програма. Наместо
да ја исклучам, јас ја
гледав.

A1

A2

Еден пријател во доверба A3
ми кажа за еден негов
голем проблем. Јас
отидов и им раскажав на
други за тоа.

A4

Излажав втор и трет
пат и тоа ми стана
навика. Еден ден
тие открија дека ги
лажам.

Б1

Наредните неколку Б2
седмици бев искушуван и не успеав
да му се противставам на искушението.

Веста брзо се
рашири и дојде
до ушите на мојот
пријател кој ми се
налути.

В1

Сега тие се сомневаат
во мене. Нашиот однос е сè полош. Посакувам никогаш да не
почнев да ги лажам!

В2 Сега не можам да ги

избришам тие сцени
од умот. Се чувствувам
нечист и виновен за
сите лоши мисли.

Б3

В3

Б4

В4

Тој е несреќен, а јас се
чувствувам засрамен.
Го уништив нашето
пријателство!

Илустрација 23

Сомнеж

Г-дин

Можеби
телото било
украдено.

Можеби
Исус не
умрел на
крстот,
само се
онесвестил.

Можеби Марија
отишла на
погрешен гроб.

Илустрација 24

Илустрација 25

i n fo

1

Прочитај Јован 20:11-16
и откриј кој бил првиот
човек кој го видел Исус
Христос воскреснат од
мртвите!

i n fo

4

Во Лука 24:34, Господ му
се појавил на некој кој
бил многу радосен да го
види. Кој бил тој?

i n fo

7

Тоа беше голем улов! 153
риби! Именувај еден од
учениците кој сè уште не
е спомнат по име, а кој
бил таму. Види во Јован
21:1-14.

i n fo

2

Кои го виделе Исус
додека патувале и им
кажале на учениците
дека Исус воскреснал?
Провери во Матеј 28:5-9.

i n fo

5

Исус изненадил луѓе кои
биле собрани во соба чија
врата била затворена со
тоа што одненадеж им
се појавил. Кои биле тие?
Јован 20:19-20.

i n fo

8

Прочитај во 1 Коринќаните
15:1-8 и дознај колкумина
биле во толпата кога
Исус се појавил при
вознесувањето.

i n fo

3

Именувај еден од
двајцата луѓе на кои им
се појавил Исус на патот
за Емаус. Провери во
Лука 24:13-18.

i n fo

6

Еден од учениците не бил
со нив и не можел да поверува сè додека не ги видел
рацете и стапалата на
Исус. Неговото име е запишано во Јован 20:24-26.

i n fo

9

Прочитај во 1 Коринќаните
15:1-8 и откриј некој друг
на кого Исус подоцна му
се објавил.

Илустрација 26

Божесшвошо на
Хрисшос
Сиасение
Вечен живош
Суд

Римјаните 1:4

Римјаните 4:25

1 Солунците 4:14

Дела 17:31

со воскресението

со воскресението

со воскресението

со воскресението

ГАРАНТИРАНО ГАРАНТИРАНО ГАРАНТИРАНО ГАРАНТИРАНО

ае

став?

ТВ О Ј О Т

Дали то

Си заминал натажен

Ги сакал парите

Се преправал дека го исполнува

Го познавал законот

Богашиош млад човек

Илустрација 27
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Станал верник

Сакал спасение

Бил свесен за својата потреба

Го познавал Законот
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Работен лист 1

да ја проучувам Библијата
Исползувај ги симболите за да ги откриеш зборовите
A
B
V
G
D
E
Z
I
J
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______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Сега внеси ги зборовите што ги најде, во речениците подолу, и откриј ги петте
заглавија од лекцијата од оваа седмица.
Треба да ја проучуваме Библијата бидејќи таа е личниот Божји

. Светиот Дух ги

авторите, така што тие го пишувале токму тоа што Бог сакал да го запишат. Иако во пишувањето биле
вклучени над

луѓе, Библијата има прекрасно

исполнувањето на
Мртвото

. Откритијата и

покажуваат дека Библијата е
ни покажуваат дека Библијата е прекрасно

АМОНЌ

.

ИНЛЧА

К АПРНТИЧА

Колку прекрасна

. Свитоците од

Д П ЛО ОР ОН А Д

ЕПОЛНЗА

е да Го имаме Божјото Слово! Дали си бил послушен на неговата

порака со тоа што си се

од твојот грев и си

во

? Ако е тоа така, тогаш треба не само да ја читаш Библијата, туку и
да и бидеш

. Бог ќе го
каков што Тој сака да бидеш.

твојот живот и ќе те направи таква

Работен лист 2
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Лист за Биб

Текст:_______________________________

Контекст на
текстот:

Што нè поучува овој текст за Бог?
(Таткото, Синот или Светиот Дух)

Што нè поучува овој текст
за човекот? (Предупредување,
ветување, заповед, пример што
треба да се следи)

Непознати
зборови или
сликовито
изразување:

Дали постојат и други библиски
текстови што ќе ми помогнат да го
разберам овој текст?

Бог сака јас да ...

Работен лист 3
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Како да ја проучувам Библијата
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Пополни ги празните места, а потоа најди ги зборовите во осумнасочникот даден погоре.
Зборовите можат да се прочитаат напред, назад, вертикално, хоризонтално и дијагонално.

Д
Прво м
се и барај С
да ти помогне да ја разбереш
Библијата. И
текст или книга за проучување и планирај тоа да го
направиш с
. П
мал дел и внимавај на к
- што пишува пред и потоа. Потоа внимателно и
го текстот и ако
треба, исползувај ги средствата за проучување:
Р
стихови на помали делови. Побарај
ги долгите или т
ги непознатите з
во р
или прашај некого за нив. Види дали
во текстот е употребен c
јазик. Додека го проучуваш текстот
поставувај п
: Што тој поучува за ч
? Што тој поучува за
Б
? Дали постојат и други библиски т
што можат да ми
помогнат подобро да го разберам овој текст? П
ги поуките во твојот
живот и направи го тоа што Бог ќе ти го к
.

Работен лист 4

Prvata i Vtorata Boæja zapoved
1

2

3

4
5

6

7
8

9
11

10
12

13

14

Horizontalno

Vertikalno

4
5
6
8
9

Луѓе кои можеби се на прво место во нашиот живот

1
2
3

Што прави Бог, ако го признаеме гревот

Тоа што беа Израелците во Египет

13
14

Божјиот избран народ

7
10
11
12

Од што може да се изработи лажен бог
Што сака Бог да Му дадеме само Нему и на никој друг
Неисполнување на Божјите заповеди
Што треба да покажуваат христијаните кон Бог и
кон другите
Забрането со Втората заповед

Друго име за Божјите закони
Спасени сме по ... а не со придржување кон
заповедите
Бројот на Божјите заповеди
Книгата каде што се запишани заповедите
На Бог треба да му го дадеме ... срце

Работен лист 5
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Ерик Лидл бил син на мисионер од Шкотска. Поради покажаните атлетски
резултати, во 1924 година учествувал на Летната олимпијада во Франција. Тој
бил фаворит во трката на 100 метри, но одбил да трча на квалификационите
натпревари, бидејќи се одржувале во недела. Наместо тоа, тој проповедал во
Шкотската црква во Париз. Медиумите ја рашириле веста: „Атлетичар: ‘Не сакам да
трчам во недела’ (Дневни вести) и ‘Бог пред царот’ (Британски неделник)“. Лидл бил
остро критикуван од неговите сограѓани и од властите, но тој длабоко верувал дека
не треба да се натпреварува во недела. Наместо да трча на трката на 100 метри, тој зел
учество во трката на 400 метри, во која никој не се надевал дека тој може да победи.
Лидл не само што победил, туку постигнал и нов светски рекорд! Поради неговите
остварувања, Ерик Лидл станал голема ѕвезда. По неговото враќање од Олимпијадата,
Лидл дипломирал на универзитетот во Единбург и продолжил по стапките на татко
му, како мисионер во Кина. Тој прекрасно му служел на Господ во таа земја и умрел
на крајот на Втората светска војна.

1.
2.
3.
4.
5.

Зошто Ерик Лидл решил да не трча во недела?
Ако ти беше присутен на отворањето на Олимпијадата, дали ќе ја поддржеше неговата
одлука, или ќе го критикуваше?
Колку чини да донесеш одлука каква што донесе Ерик?
Какво влијание изврши неговата одлука врз верните и неверните?
Какви решенија донесуваш во врска со спортски и други активности во недела?
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Ерик Лидл бил син на мисионер од Шкотска. Поради покажаните атлетски
резултати, во 1924 година учествувал на Летната олимпијада во Франција. Тој
бил фаворит во трката на 100 метри, но одбил да трча на квалификационите
натпревари, бидејќи се одржувале во недела. Наместо тоа, тој проповедал во
Шкотската црква во Париз. Медиумите ја рашириле веста: „Атлетичар: ‘Не сакам да
трчам во недела’ (Дневни вести) и ‘Бог пред царот’ (Британски неделник)“. Лидл бил
остро критикуван од неговите сограѓани и од властите, но тој длабоко верувал дека
не треба да се натпреварува во недела. Наместо да трча на трката на 100 метри, тој зел
учество во трката на 400 метри, во која никој не се надевал дека тој може да победи.
Лидл не само што победил, туку постигнал и нов светски рекорд! Поради неговите
остварувања, Ерик Лидл станал голема ѕвезда. По неговото враќање од Олимпијадата,
Лидл дипломирал на универзитетот во Единбург и продолжил по стапките на татко
му, како мисионер во Кина. Тој прекрасно му служел на Господ во таа земја и умрел
на крајот на Втората светска војна.

1.
2.
3.
4.
5.

Зошто Ерик Лидл решил да не трча во недела?
Ако ти беше присутен на отворањето на Олимпијадата, дали ќе ја поддржеше неговата
одлука, или ќе го критикуваше?
Колку чини да донесеш одлука каква што донесе Ерик?
Какво влијание изврши неговата одлука врз верните и неверните?
Какви решенија донесуваш во врска со спортски и други активности во недела?
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Шестата Божја заповед: „Не убивај“ (Излез 20:13)

1

Зошто многумина не се чувствуваат засегнати од оваа Божја заповед?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2

Прочитај Матеј 5:21-24. Како Исусовите зборови го изменија начинот на кој ние ја разбираме

шестата Божја заповед? _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3

Твоите другари му се лутат на некое момче од твоето одделение, кое со своето однесување
го вовлекло целото одделение во неволја. Другите од одделението се обидуваат да му вратат

Што треба да направиш?_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Седмата Божја заповед: „Не врши прељуба“ (Излез 20:14).

1

Можеби сметаш дека зборот „прељуба“ се однесува на повозрасни луѓе кои се во брак. Како
Исусовите зборови запишани во Матеј 5:27-28 ја применуваат таа Божја заповед на секого?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2

Исус вели дека похотните мисли се погрешни. Што треба да направиш за да избегнеш вакви

мисли?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3

Како треба да одговорат христијаните на широко распространетото мислење дека нема
ништо лошо во сексот надвор од бракот?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Работен лист 7

Pettata, ¯estata i sedmata
Boæja zapoved
Да правиш како што ти е кажано
Треба да бидат почитувани
Што правиме со Божјите закони кога грешиме
Првиот родител во петтата Божја заповед
Да ја почитуваш исто како и таткото
Забрането во Излез 20:13
Заповедта што го забранува убиството
Третиот збор во Излез 20:14
Спротивно од љубов
Книга во која се запишани Десетте заповеди
Прекршување на Божјите заповеди
Заповед што ја забранува прељубата
Има десет во Излез, глава 20
Заповед што се наоѓа во Излез 20:12
Друг збор за „почитување“
Грешиме со нив, исто како и со нашите дела
Глава во Излез во која се запишани заповедите
Што треба да правиме со нашите родители
Грешен однос

Zapovedite ne moæat da te spasat. òto treba da napravi¯ ti?
.

Работен лист 8

Работен лист 9

Три ДОКАЗИ ОД БИБЛИЈАТА дека

А
Њ
И
М
И
__
_
_
_
_
_
_
_
______
Јаков 1:1
___
_
_
_
_
_
_
_
_____
Тит 2:13
____
_
_
_
_
_
_
_
____
Јован 20:31

ДЕЛА
_______________
Јован 1:3
_______________
2 Коринќаните 5:10
_______________
Матеј 9:6

АТРИБУ ТИ

_______
_______
Јован 1:1-2 _
_______
_______
_
Јован 2:24
-25
_______
_______
_
Евреите 4:
15
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O
K
A
K
KOt A C YC ?
U
и

се молел

Матеј
4:2-3
Лука
6:12-13
Марко
1:35-39
Лука
22:32

Лука
22:42
Евреите
7:25

Јован
17:15

Да не се намали верата
на Петар
На почетокот на
Неговата служба на
проповедање, да се
подготви за да се соочи
со искушение
Иако Го барале и требало
да проповеда
Кога требало да донесе
решенија, како, на
пример, изборот на
учениците
И за нас денес, ако сме
верници
За наша заштита од
злиот
Да биде волјата на
Неговиот Татко во сè,
особено на крстот
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Пополни ги празните места, а потоа најди ги зборовите во осумнасочникот горе. Зборовите
може да се читаат напред, назад, вертикално, хоризонтално или дијагонално.

Од каде знаеме дека Исус е Б
Една чудеснa и
и роден од д
имиња, а

: „Пред A
. П

?
, јас сум“. Чудесно р

: зачнат од С

во врска со Неговото раѓање, живот и с
и д

Што правел Исус за време на Неговиот ж

Ж

се исполниле. Неговите

укажуваат на Неговата божественост. Неговите посветени с

сведочат дека Тој е Бог.

ивот на:

Д

на земјата?

П

Г

М

С
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Прочитај ги стиховите, пополни ги зборовите
што недостигаат и одговори на прашањата.

Лука
16:19-25

Гревот		

од Бог

Зошто е тоа толку сериозно?________________
______________________________________________

Јован
8:31-36

Гревот нè прави

Како можеме да се ослободиме?_____________
______________________________________________

Марко
7:21-23

Гревот

нашите животи

Што излегува од грешното срце?_____________
______________________________________________

Евреите 9:26

1 Петар 3:18

1 Петар 2:24

Ефешаните 2:8-9

Работен лист 14
Лист со

Лист со

информации

информации

Следи ги картичките на ѕидот по правилен редослед.
Пополни ги одговорите подолу.

Следи ги картичките на ѕидот по правилен редослед.
Пополни ги одговорите подолу.

1.________________________

1.________________________

2.________________________

2.________________________

3.________________________

3.________________________

4.________________________

4.________________________

5.________________________

5.________________________

6.________________________

6.________________________

7.________________________

7.________________________

8.________________________

8.________________________

9.________________________

9.________________________

Лист со

Лист со

информации

информации

Следи ги картичките на ѕидот по правилен редослед.
Пополни ги одговорите подолу.

Следи ги картичките на ѕидот по правилен редослед.
Пополни ги одговорите подолу.

1.________________________

1.________________________

2.________________________

2.________________________

3.________________________

3.________________________

4.________________________

4.________________________

5.________________________

5.________________________

6.________________________

6.________________________

7.________________________

7.________________________

8.________________________

8.________________________

9.________________________

9.________________________
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Dali si spasen?
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Пронајди ги следниве зборови од лекцијата и запиши ги во
просторот под секој код:
bogAtiot

mlAd

;ovek

nikodim

_______________________________

______________________________________

se preprAvAl dekA e
poslu{en ___________________

jA sfAtil svojAtA potrebA________________________

gi

posAkAl

sAkAl

pArite

dA

se

spAsi

_______________________________

_______________________________

zAminAl

stAnAl sledbenik
_______________________________

tA\en

_______________________________

Најди ја разликата во двете колони. Богатиот млад човек си заминал од Исус.
Никодим се одвратил од својот грев кон Исус.
Провери ги следните библиски референци и откриј за кои луѓе се
работи. Потоа запиши ги имињата во колоната каде што припаѓаат.
Лука 23:8-11
Дела 9:1-19
Дела 16:13-14
Дела 26:27-28
Ако треба да го запишеш
своето име, каде би го
запишал?
Тоа е најважното прашање
што ќе ти биде поставено во
животот.
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ЗАОКРУЖИ ПЕТ КАРАКТЕРИСТИКИ ШТО ГИ БАРАШ КАЈ ПРИЈАТЕЛ ЗА ДА СОБЕРЕШ 100 ПОЕНИ!

Ја с луша твојата
омилена музика

Го игра ис тиот
с п ор т

20

.00

20

.00

Убаво и
згледа

20

.00

Има добр
и
р о д и те л и

20

20

20

.00

20

20

Гледа ис ти
ф и л мо ви

Верува во
Б ог

Оди во младинска група

да
Сака аќа
испр С
СМ 00

20

Не е христијанин, но е отворен
за Евангелието

20

Има добри
оценки

20

не
и
и
уш
Не п рогира
се д .00

20

.00

.00

20

.00

.00

.

20

.00

Друго

.00

Има мобилен
телефон

сен
о
д
а
Р
.0 0

.00

На твоја
возраст

20

.0 0

Оди в ц
рква

20

.0 0

во
Живее а
н
близи .00

20
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JRH-93800; JRH-93810; JRH-93820 TYPE TELEVISIO
NS •

AEH-10305 TYPE LAPTOP COMPUTER • JDM-7169; JDM7189; JDM-7199 TYPE COMPUTER

УПАТС ТВО ЗА УПОТРЕБА
ПОСЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ: Гледање

то телевизија или користењето компјутер пом

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА: Поголема изло

женост може да доведе до:

ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ: Иск лучи кога:

ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ ИНДИКАТОР: Не

поминувај над:

ага да се:

