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Лекција
Слика 1-1 - Од каде знаеме за Бог?
Некои луѓе го поставуваат прашањето: „Дали Бог навистина
постои? Дали навистина има Бог?“
Други, пак прашуваат: „Ако навистина има Бог, од каде
знаеме за Него?“
Веројатно и ти си го имаш поставено некое од овие
прашања. Тогаш ајде денес да размислиме за ова големо
прашање - од каде знаеме за Бог?

Слика 1-2 - Неговиот прекрасен свет ни кажува
за Него
Како прво, ние можеме да дознаеме за Бог од нештата
што Тој ги создал. Неговиот прекрасен свет ни кажува за
Него. На пример, погледнувајќи во ѕвездите можеме да
дознаеме нешто за самиот Бог (види Псалм 19:1). Дали
ѕвездите се нашле на небото самите од себе? Не, Некој таму
ги поставил. Кога ќе видиш куќа, ти не помислуваш дека
таа самата изникнала таму, ти знаеш дека некој ја изградил.
Кога ќе ги видиш ѕвездите, можеш да знаеш дека тие не
случајно се нашле таму. Некој ги поставил на небото. Бог ги
создал и Тој е голем и прекрасен.
Дали некогаш си видел пеперуга и си се запрашал кој ги
создал прекрасните крилја? Дали некогаш си погледнал
околу на многуте прекрасни работи на земјата - птиците,
дрвјата, цвеќињата, инсектите? Кој ги создал? Кој се грижи
за сите нив? Тоа е Бог. Гледајќи ги сите тие работи што Бог
ги создал треба да ни кажат дека Тој е семоќен, сезнаен,
добар и совршен.
Еден ден, едно девојче, примило пакет по пошта од една
госпоѓа што никогаш порано ја немало запознаено. Тоа и'
рекло на мајка си: „Оваа жена изгледа дека е многу добра,
бидејќи погледни колку е прекрсен нејзиниот подарок!“
Кога ќе видиме сè што Бог ни дал во овој прекрасен свет, ќе
сфатиме колку прекрасен е Тој.

Слика 1-3 - Нашите срца ни кажуваат дека Бог
навистина постои
Без илустрации.
Од каде знаеме за Бог? Нашите срца исто така, ни кажуваат
дека Бог навистина постои. (Тоа е гласот на нашата совест
- види Проповедник 3:11 и Римјаните 2:15). Има нешто во
сите нас што ни кажува не само дека има Бог, но исто така
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и дека има правилно и неправилно. Ние знаеме во нашите
срца дека треба да го правиме тоа што е правилно - но не
можеме без Бог. Ние исто така, свесни сме кога правиме
лошо, и дека заслужуваме да бидеме казнети за тоа - но
самите не можеме да престанеме да правиме лоши работи.
Покажи ја илустрацијата.
Честопати кога луѓето се во голема тешкотија и опасност,
тие бараат помош од Бог, иако порано не верувале во Него.
Еднаш еден млад човек речиси ќе се удавел во морето.
Тој извикал: „Ох, Боже, помогни ми, и ако ме спасиш од
давење, јас ќе ти го дадам мојот живот на Тебе.“Бог го
спасил да не се удави и момчето поверувало во Господ.
Можеш да видиш, дека ние имаме еден мал глас во нашите
срца кој што ни кажува дека Бог постои.

Слика 1-4 Библијата е Божјо Слово
Од каде знаеме за Бог? Библијата е Божјо Слово (види во
2 Тимотеј 3:16). Бог ни дал нас една посебна книга која
е поразлична од сите други книги во светот. Библијата
е посебна бидејќи Бог им кажал на писателите што да
напишат. Тој им помогнал да напишат сè што Тој сакал да ни
каже нас и сето тоа се наоѓа во книгите во Библијата.
Преку Библијата ние можеме да знаеме Кој е Бог и што Тој
направил - ние дури можеме да учиме за Божјите мисли и
желби. Во Библијата Бог ни покажува сè што сака да знаеме
за Него. Затоа на нашите состаноци, сакаме да те поучиме за
она што Библијата го кажува.

Слика 1-5 - Бог ни зборува нас преку Неговото
Слово
Бог водел грижа за Библијата. Низ годините, многумина се
обидувале да ја уништат Библијата, но Бог секогаш водел
грижа за Неговата драгоцена книга. Иако била напишана
пред многу години, можеме да ја читаме и денес. Бог се
грижел за Библијата бидејќи Тој сакал преку нејзе денес да
ни зборува тебе и мене.
Кога ја читаш Библијата или кога слушаш некој кој ја
чита, Бог ти зборува. Тој, исто така, сака да ти помогне да
разбереш, што ти зборува Тој. Побарај од Бог да ти помогне
да го разбереш Неговото Слово!
Во овие лекции, поучуваме некои важни вистини што ги
наоѓаме во Библијата. Се надеваме дека ќе научиш повеќе
за Бог и дека ќе Го запознаеш како твој Господ и твој Бог.
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Слика 1-6 - Господ Исус Христос ни го покажа
самиот Бог
Од каде знаеме за Бог?
Преку прекрасниот свет што Тој го создал; преку гласот во
нашите срца; преку Божјото Слово, Библијата. А најмногу
од сè, ние занеме за Бог од самиот Господ Исус.
Бог Го испратил својот Син, Господ Исус Христос, во
светот, за да ни покаже каков е Тој. Преку Божјиот Син, ние
можеме да знаеме за Бог (види Јован 1:18).
Божјиот Син станал човек и се родил како мало бебе.
Тој пораснал и им кажувал на луѓето за Бог. Многу од
зборовите што Тој ги кажал додека бил на земјата се
запишани во Библијата. Прекрасните работи што Исус
ги кажал нè поучуваат многу за Бог. Не само што Исус
им кажувал на луѓето за Бог со Своите зборови, Тој им
покажувал каков е Бог и преку Неговите дела.
◆

Тој покажал дека Бог е добар, бидејќи правел добро
каде и да одел.

◆

Тој покажал дека Бог е семоќен, бидејќи исцелувал
болни, а и воскреснувал мртви луѓе.

◆

Тој покажал дека Бог е љубов бидејќи им давал храна
на гладните.

Господ Исус направил многу прекрасни чуда. Една ноќ,
учениците, блиските пријатели на Исус, тргнале да одат
низ езерото со чамецот. Силен ветар почнал да дува
и брановите станувале сè поголеми. Учениците биле
навистина загрижени. Кога учениците биле на сред езеро,
одеднаш тие го виделе Исус како одел по водата.
Петар слегол од чамецот и тргнал по водата кон Исус.
Сепак, кога го видел ветерот, тој се исплашил, и започнал
да тоне, па извикал: „Господе, спаси ме!“ (Матеј 14:30).
Одеднаш Исус ја испружил раката и го прифатил. Кога
Господ Исус се качил во бродот, ветерот се стишил. Тогаш
оние кои биле во бродот го прославиле Него и рекле:
„Навистина, Ти си Божјиот Син“ (Матеј 14:33). Исус им
покажал дека е семоќен. Тој ја имал власта над ветерот и
брановите. Исус дури можел да оди по водата.

Слика 1-7 - Бог зборува - ние треба да слушаме,
веруваме, да бидеме послушни
Ние зборувавме за тоа како можеме да знаеме за Бог.
◆
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◆

Нашите срца ни кажуваат дека Бог навистина постои.

◆

Бог ни зборува преку Неговото Слово.

◆

Господ Исус Христос ни покажа каков е Бог.

Што треба да направиме, кога ќе научиме каков е Бог?
Ние треба да слушаме. Бог е оној кој што ни зборува - Оној
Кој што нè создал, кој е премудар, чист и совршен. Многу
е тажно, а исто така и многу е лошо кога не сакаме да го
слушнеме она што Бог сака да ни го каже.
Треба да веруваме на она што Бог го кажува. Треба да
веруваме во Бог.
Некои луѓе велат: „Докажи дека Бог постои“. Јас едноставно
би одговорил: „Докажи дека нема Бог“. Ти не можеш да
докажеш дека Бог постои, со тоа што ќе кажеш: „Еве го Бог
во оваа кутија, или во оваа куќа“. Тоа е исто како некој да
расклопи часовник за да го пронајде оној кој го направил
часовникот - тој не е таму. Ти не можеш да докажеш дека
Бог постои бидејќи Тој е толку голем. Тој владее над сè. Бог
сака да веруваш во Него и да веруваш во она што го кажал
во Библијата.
Треба да бидеме послушни. Треба да го правиме она што
Бог ни го кажува. Во Библијата ги читаме овие зборови:
„Денес ако го чуете Неговиот глас, не закоравувајте ги
вашите срца” (Евреите 3:7-8). Не кажувај му „не“ на Бог.
Прави го тоа што Тој ти го кажува во Библијата.
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Втора лекција

Како можам да бидам оправдан пред Бог?
Библиски текст за учителите

Преглед на лекцијата

Римјаните 3:24-5:21

Слика 2-1		 Како можам да бидам
						 оправдан пред Бог?

Визуелни помагала
◆

Слики од картограм: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5,
								 2-6 и 2-7

Слика 2-2 		 Бог е чист и совршен
Слика 2-3 		 Бог треба мене да ме казни
Слика 2-4 		 Исус Христос ја зел нашата
						 казна
Слика 2-5 		 Простено ми е преку
						 Христос
Слика 2-6 		 Христовата добрина мене
						 ми е препишана
Слика 2-7 		 Уживај во Божјиот мир,
						 опростување и план за
						 твојот живот
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Лекција
Слика 2-1 - Како можам да бидам оправдан
пред Бог?
„Кој ми ги зеде парите“? - викала Марија.
„Не сум ги допрел“, - рекол Јане. Но тој бил во продавница
тој ден и си купил ново ѕвонче за неговиот велосипед.
Марија настојувала: „Имав заштедено 1000 денари, а сега
овде имам само 700 денари останато. Сите пари ми стоеја
овде вчера вечер“.
Јане излегол од куќата колку што можел побргу и се качил
на велосипедот, наместо да се соочи со сестра му. Како
што се возел надоле по улицата, погледнал во ѕвончето. Тој
повторно се присетил како украл 300 денари од чантата на
сестра му, за да има доволно пари да го купи. Се чувствувал
лошо не само поради тоа што и' ги зел парите на сестра му,
но бидејќи знаел дека Бог го видел како зема пари, а Бог ни
кажува во Библијата дека ние не треба да крадеме. Тој бил
крадец! Украл од сестра му и му бил непослушен на Бог.
„Што треба да правам сега?“ - си мислел Јане. „Како можам
да се помирам со сестра ми и како можам да се оправдам
пред Бог“?
Дали некогаш си направил нешто вакво? Дали некогаш
си украл нешто што не ти припаѓа тебе? Дали некогаш си
кажал лага? Дали си му бил непослушен на Бог? Што треба
Јане да направи сега? А што треба ти да направиш? Ајде да
размислиме за ова за неколку минути - Како можам да се
оправдам пред Бог?

Слика 2-2 - Бог е чист и совршен
Пред сè имај на ум дека Бог е чист и совршен. Тој не прави
ништо лошо. Тој никогаш не греши. Тој секогаш го прави
она што е исправно. Тој сосема е чист. И Бог е секогаш
фер. Кога нешто добро ќе се направи, Тој наградува и тоа
секогаш со права награда. Кога нешто лошо ќе се направи,
Тој казнува и тоа секогаш со права казна. Тоа не значи дека
ти веднаш ја добиваш наградата или казната. Бог гледа сè
што се случува во сите наши животи. Ти не можеш да се
сокриеш од Бог.
Бог ни кажал во Неговото Слово што треба, а што не треба
да правиме. Тој ни кажува како треба да го љубиме со тоа
што ќе Му го дадеме првото место во нашите животи, со
тоа што ќе одвоиме време да Го славиме и да Го обожаваме,
со тоа што ќе го користиме Неговото име кога се молиме и
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кога им кажуваме на другите за Неговата љубов, а не како
пцост. Бог ни покажува како да ги љубиме другите со тоа
што ќе им помагаме наместо да ги навредуваме, со тоа
што ќе им кажуваме вистина наместо лаги, со тоа што ќе
ги почитуваме наместо да бидеме исполнети со омраза,
љубомора и алчност.
Размисли за тоа како Господ Исус Христос, Синот Божји,
живеел додека бил овде на земјата. Тој цело време правел
добро. Ги исцелувал болните и им помагал на оние
кои биле во неволја. Неговите зборови биле секогаш
вистинити. Со сè што правил му угодил на Небесниот Татко.
Живеел совршен живот. Ниту еднаш не згрешил. Само Бог
може да биде таков - чист и совршен.

Слика 2-3 - Бог треба мене да ме казни
Без илустрации.
Колку сме поразлични ти и јас! Ние сме направиле многу
лоши работи. Ние секогаш не ја кажуваме вистината.
Нашите мисли се понекогаш нечисти. Дали имаш омраза
во твоето срце спрема некого? Дали си бил љубоморен
на некое момче или девојче кои имаат нешто што ти го
немаш? Дали ти си „број еден“ во твојот живот, сакајќи да
добиеш колку што може повеќе за себе? Тоа е грев; тоа е
непослушување на Бог.
Што треба Бог да направи? Тој треба да нè казни. Замисли
си дека стоиш пред Бог како твој судија, и Тој се присетува
на секој момент кога си Му бил непослушен на една од
Неговите заповеди. Тој гледа секогаш кога ќе направиш
или кажеш или помислиш нешто лошо. Бог би требало да
каже: „Ти си виновен“!
Покажи ја илустрацијата.
Ти можеш да ги споредиш Божјите заповеди со златен
синџир што нè поврзува со Него. Секоја алка од синџирот
е една од Неговите заповеди. Еве една заповед што вели:
„Бидете им послушни на своите родители“ (Ефешаните 6:1)
и друга која што вели: „Немој да имаш други богови освен
Мене“ (Излез 20:3).
Ако само еднаш си им бил непослушен на мајка ти или
татко ти, синџирот е скинат. Ако само еднаш си ги ставил
телевизорот, или спортот или твоите себични желби пред
Бог, синџирот е скинат. Ако само еднаш телевизорот или
спортот или твоите себични желби ти значеле повеќе
отколку Бог, синџирот е скинат. Дури и кога ќе одлучиш да
бидеш добар од сега па натаму, синџирот е веќе раскинат
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и нема начин со кој би можел да успееш. Библијата вели:
„Нема никој праведен, нема ниту еден“ (Римјаните 3:10).
Ние сме сите виновни и не постои ништо што би можеле да
го направиме да се направиме себе си добри во очите на
Бог.
Бог е чист и совршен и Тој не може да дозволи грев
во Неговото присуство. Такви какви што сме ние сега,
заслужуваме да бидеме одвоени од Бог засекогаш. Ние
не можеме да бидеме заедно со Бог поради нашиот грев.
Заслужуваме да бидеме казнети.

Слика 2-4 - Исус Христос ја зел нашата казна
Но Бог, Кој што нè создаде, исто така, многу нè љуби. Тој
направил пат за нас да можеме да дојдеме кај Него. Тој
не може едноставно да премине преку гревот, бидејќи
Тој секогаш е праведен и чесен. Единствениот одговор за
проблемот на нашиот грев бил Бог да го испрати Неговиот
Син во светот. Синот Божји станал човек. Се родил како
мало бебе. Пораснал и за цело време му бил совршено
послушен на Неговиот небесен Татко. Ги запазил сите
Божји заповеди и никогаш не погрешил ниту во една
мала работа. Бог, Таткото рекол: „Овој е Мојот возљубен
Син, Кој е по Мојата волја” (Матеј 17:5). Тој не требало да
умре, бидејќи Тој немал грев. Но, сепак, умрел за да ја зеде
казната за нашиот грев - твојот и мојот.
Ајде да ти го објаснам ова преку една случка што се
случила во некое училиште, многу одамна. Било одлучено
дека ако некој од учениците украде нешто што му припаѓа
на некого, ќе добие ќотек со стап. Сите ученици се
согласиле дека правилото е фер. Истиот тој ден, најмалото
момче било фатено како му ја краде ужината на друго
момче. Правилото требало да се примени и момчето
било доведено напред пред другите ученици да ја прими
казната. Тоа знаело дека е виновно и учителот бил спремен
да го удри со прачката по раката, кога во тој момент
највисокото и најсилното момче во одделението станало
и рекло: „Наставниче, јас ќе ја примам неговата казна”. И
тоа го направило. Другото момче, иако не било виновно, ја
земало казната на помалото момче, за тоа да може да биде
слободно.
Тоа е слика на она што Господ Исус Христос го направил за
нас, кога умрел на крстот. Тој никогаш не згрешил, но го зел
нашето место. Библијата вели дека: „А Он беше изнаранет за
нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија (нашите
гревови)” (Исаија 53:5). Кога Госод Исус умрел на крстот, Бог
ја ставил сета казна за нашите гревови врз Него. Тој извикал:
12
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„Боже мој, Боже мој, зошто Ме напушти?” (Марко 15:34). Ние
заслужуваме да бидеме одвоени од Бог засекогаш. Господ
Исус ја зел казната наместо нас. Ах, колку ли големо било
страдањето, штом морал да плати за сиот наш грев! На крај
Тој извикал:„Заврши!” (Јован 19:30). Тој целосно платил за сиот
наш грев. Бил погребан. Но, по три дни, Бог го воскреснал
од мртвите. Со тоа, Бог покажал дека Исус е единствениот
Спасител и дека тоа што го направил за нас било доволно да
го земе нашиот грев. Господ Исус заминал на Небо да биде
со Таткото.

Слика 2-5 - Простено ми е преку Христос
Радосната вест е дека преку Христос тебе може да ти биде
простено. Дали сакаш да ти опрости и да ти го промени
животот? Одврати се од лошите работи што ги правиш
и поверувај во Господ Исус Христос. Тој платил за твојот
грев на крстот. Ако навистина го мислиш тоа можеш да Му
кажеш токму сега: „Драги Господе Исусе, грешник сум. Ти
благодарам што умре за мене на крстот. Те молам, одземи
ми го мојот грев и преземи ја контролата во мојот живот”.
Библијата вели: „Преку Него се оправдува секој кој верува”
(Дела на апостолите 13:39). Тоа значи дека ако веруваш во
Господ Исус Христос, гревовите ти се простени. Сите тие се
ставени врз Господ Исус, кога умрел на крстот.
Колку прекрасна работа е да знаеш дека никогаш нема да
бидеш казнет за твоите гревови! Тие непостојат. Замисли
дека сите лоши работи што си ги направил се запишани
под твоето име. А сега поради Господ Исус Христос тие се
сосема избришани. Бог повеќе не ги гледа. За Него тие се
заборавени и отстранети од нас. Ако веруваш во Господ
Исус Христос ти си чист во Неговите очи.

Слика 2-6 - Христовата добрина мене ми е
препишана
Кога ќе поверуваш во Господ Исус Христос, не само што
гревовите ти се опростени, но, исто така, и добрината на
Господ Исус Христос ти е препишана тебе. На местото на
лошите работи што Тој ги избришал, Бог под твоето име ги
запишува сите добри работи што Господ Исус ги направил.
Тоа е исто како да ти си ги направил. Тоа е исто како да
добиеш нова облека. Пред да поверуваш во Господ Исус
Христос, твојот живот му изгледал на Бог како нечиста
облека. Твојата облека била парталава и нечиста. Тој ти ги
одземал тие нечисти партали и ти дал чиста, бела, облека,
што се нарекува „облека на правда” (Исаија 61:10). Тоа не
значи дека ти имаш нова облека направена од некаков
13
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материјал. Всушност, тоа означува дека ако поверуваш
во Господ Исус, Бог те глада покриен со добрината на
Неговиот Син. Тоа е Негов подарок. Не постои ништо што
би можел да го направиш за да го заслужиш тоа. Бог прави
сè и ништо не може да биде ниту одземено, ниту додадено
на тоа.
Сигурно се сеќаваш кога зборувавме за тоа да стоиш пред
Бог како пред твој Судија. Тој е сосема чесен и праведен.
Пред да побараш од Господ Исус Христос да биде твој
Спасител, Тој единствено можел да каже: „Ти си виновен.
Заслужуваш засекогаш да бидеш одвоен од Мене”. Но
Господ Исус платил за сиот твој грев кога умрел на крстот.
Па така, кога ќе поверуваш во Него, Бог сега вели: „Ти не си
виновен. Ти си праведен во моите очи. Ти веруваш во мојот
Син и Јас тебе те гледам покриен со Неговата совршена
добрина. Како таков, ти можеш да живееш со Мојот
благослов овде на земјата. Како таков, ти можеш да дојдеш
да бидеш со Мене засекогаш на Небо”.
Не сакаш ли Господ да го направи тоа за тебе? Ако сè
уште не си сигурен дали твоите гревови се опростени и
што треба да правиш, те молам, дојди и седни на едно од
овие столчиња на предниот ред, по состанокот. Јас ќе ти
покажам стих од Библијата и ќе ти покажам што треба
да правиш. Можам да ти помогнам, ако после дојдеш и
седнеш овде.

Слика 2-7 - Уживај во Божјиот мир, простување
и план за твојот живот
Постои книга во Библијата што го објаснува тоа што јас те
поучувам денес. Таа се вика „Послание до Римјаните”. Бог
му кажал на апостолот Павле да ја напише, за таа да биде во
нашите Библиии. По објаснувањето на прекрасната вистина
како нашите гревови можат да бидат опростени, Павле ни
кажува како треба да живееме ако ја разбереме оваа вистина.
Ајде да ги прочитаме трите стихови, што се запишани на
почетокот на трите глави:
◆
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Пред сè, Римјаните 5:1 : „И така, бидејќи сме оправдани
преку вера, имаме мир со Бог, преку нашиот Господ
Исус Христос”. Бидејќи нашите гревови се опростени
и Христовата добрина ни е препишана нас, ние имаме
мир со Бог. Колку прекрасна работа е тоа! Пред тоа,
нашите гревови, нè правеа Божји непријатели. Не
сакавме Господ да управува со нас, ние не го сакавме
Него во нашите животи. Бевме против Бог. Сега војната
со Бог е завршена и ние сме Негови пријатели - во мир
со Него и со Неговиот мир во нашите срца. Ние сме
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заедно со Бог, бидејќи Господ Исус Христос умрел и
воскреснал за да ги одземе нашите гревови. Уживај во
ова прекрасно пријателство со Бог! Уживај во Неговиот
мир!
◆

Уживај во Неговото простување! Во Римјаните 8:1 читаме:
„Затоа, сега нема осуда за оние кои се во Христос Исус”.
Бог нема да ни суди нас за нашиот грев, бидејќи Господ
Исус ја зел нашата осуда на крстот. Ние сме сигурни во
Исус од Божјата казна за сето време кога сме им биле
непослушни на Божјите заповеди. Никој не може да
ни каже: „Ти треба да платиш за тоа”. Ние можеме да
кажеме: „Господ Исус веќе платил за тоа на крстот и јас
не треба повторно да плаќам”. Не треба да се плашиме
и да бидеме загрижени дали Бог ќе нè прифати или не.
Неговото простување е целосно и бесплатно. Уживај во
Божјото простување!

◆

Уживај во Божјиот план за твојот живот! Павле во
Римјаните 12:1 вели: „Затоа, браќа, ве молам, заради
Божјите милости, да ги принесете вашите тела како жива
и света богоугодна жртва. Тоа нека биде ваша разумна
служба”. Што сака Бог да направиш сега заради сето тоа
што Тој го направил за тебе? Тој сака да Му дозволиш
да го добие твојот живот, твојата уста, твоето време,
твоите таленти - сè што имаш и што си. Разумно е да го
направиш тоа бидејќи Бог го дал Својот единствен Син
на крстот за нас.

Се сеќаваш ли како Јане украл пари од сестра му? Откако
Јане побарал од Господ да му го одземе гревот, тој
започнал да штеди пери за да и' врати на сестра му колку
што можел побргу. Ти можеш да Му кажеш на Господ:
„Драги небесен Татко, ти благодарам што ми го опрости
гревот и што ме направи праведен во Твоите очи. Сакам
целосно да ти се предадам Тебе, за Ти да правиш што и да
посакаш со мојот живот”. Бог ќе те прифати кога ќе му се
дадеш сиот. Тој ќе те земе и ќе го изврши Неговиот план во
твојот живот. Нека Господ го има Неговиот начин во твојот
живот секој ден - Неговиот план е совршен. Уживај во
Неговиот мир, Неговото простување и Неговиот план, кога
ќе се помириш со Бог.
Се сеќаваш ли на прашањето на Јане: „Како можам да бидам
праведен пред Бог”? Го знаеш одговорот: Одврати се од
твојот грев и поверувај во Господ Исус Христос. Преку
Христос тебе може да ти биде простено и Неговата добрина
тебе да ти биде препишана. Дали ќе го замолиш Господ
Исус да го направи тоа за тебе? Запомни: „Преку Него се
оправдува секој кој верува” (Дела на апостолите 13:39).
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Трета лекција
Дали си сигурен?

Библиски текст за учителите

Преглед на лекцијата

1Јованово 3:9,14
1Јованово 5:13
Јован 10:27-29
Римјаните 8:15-16
Евреите 12:1
Филипјаните 2:13

Слика 3-1 		 Дали си сигурен?
Слика 3-2 		 Разбери што означува да
						 бидеш спасен
Слика 3-3 		 Погледни во својот живот
Слика 3-4 		 Верувај во Божјо Слово

Визуелни помагала
◆

Слика 3-5 		 Слушај го Светиот Дух

Слики од картограм: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5,
				
3-6 и 3-7
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Слика 3-6 		 Продолжи да одиш
Слика 3-7 		 Растеж
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Лекција
Слика 3-1 - Дали си сигурен?
Александар се превртувал во креветот. Тој на училиште
излажал за да се извлече од неволја. Наставничката го
открила.
“И ти ќе ми кажеш дека си христијанин!” - викнала со
презир.
Александар се почувствувал засрамен. Се сетил на ноќта
во кампот кога побарал од Господ Исус да му ги опрости
гревовите и да управува со неговиот живот. Но сега,
тој дури не се ни чувствувал како христијанин. „Дали е
потребно повторно да се спасам?” - се запрашал себе си во
темнината.
Дали некогаш си имал вакви борби како Александар? Во
Библијата Бог ни дава многу одговори за нашите борби и
одговори на нашите прашања.

Слика 3-2 Разбери што означува да бидеш
спасен
Една од најважните работи е да разбереш што означува да
бидеш спасен.
Спасението е објаснето многу јасно во Библијата. Кога
Александар поверувал во Господ Исус како свој Спасител
за време на кампот, Господ му го одзел сиот негов грев.
Зошто Господ Исус би го направил тоа?
Дозволи им на децата да одговорат
Да, бидејќи Тој умрел за гревот, Тој ја зел казната што
Александар ја заслужувал. Но секој што ќе биде прифатен
од Бог мора да биде совршен во Неговите очи. Тоа исто
така, се случило во моментот кога Александар се спасил.
Од тој момент, Бог го гледал Александар како совршен.
Знаеме дека Александар не бил совршен бидејќи излажал,
сепак Бог продолжил да го гледа како таков! Од каде тој ја
добил таа совршеност? Од самиот Господ Исус. Бог гледал
на Александар како да тој го живеел совршениот живот
на Господ Исус. Истото тоа се случува со секој човек кој е
спасен. Па така, кога ќе поверуваш во Господ Исус како
твој Спасител, Тој ја зема твојата казна. Дали тој некогаш ти
враќа за гревот? Не!
Тој ти ја дава Неговата „совршеност/праведност” за да те
оправда пред Бог. Дали Тој некогаш би ти ја одземал таа
„праведност”? Не!
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Кога ќе направиш грев - а христијаните прават грев - тие не
ја „валкаат” Христовата совршеност. Лагата на Александар
не ја „расипува” Христовата совршеност преку која Бог сè
уште го гледал Александар. Бог продолжил да го прифаќа
Александар како праведен во Неговите очи поради смртта
и праведноста на Господ Исус. Александар немал потреба
повторно да се спасува!
Во делот погоре ние настојувавме да ја објасниме големата докрина на
оправдување преку вера. Следните референци од Писмото можат да ни
бидат од помош: Римјаните 8:33; Римјаните 5:1,19; Галатјаните 2:16;
Римјаните 3:21-31; Евреите 10:14.

Слика 3-3 - Погледни во својот живот
Без илустрации.
Погледни во својот живот. Можеби си мислиш: „Тогаш не
е важно ако христијаните грешат. Тие можат да прават
што и да посакаат и сепак да бидат спасени”. Библијата
многу јасно ни кажува дека тоа не е така. Секој човек кој
е помирен со Бог е променет од Бог. Бог го прави секој
спасен човек нов одвнатре (2 Коринќаните 5:17). Новиот
„ти” не може да биде скриен долго време. Тоа е исто како
сеење семе. Ако посееш семе од јаболко, ќе израсне
јаболково дрво, ако посееш семе од пченица, ќе порасне
пченица. Па така, кога Бог „ќе го посее Неговото семе”,
ставајќи го Неговиот живот во човекот, тоа ќе се покаже. Ќе
постои промена, малку по малку. Ако не се случи никаква
промена во некој човек, тој човек не може да биде спасен.
Покажи ја илустрацијата.
Ако си поверувал во Господ Исус како твој Спасител,
погледни во твојот живот. Кога ќе видиш промени, дури
и мали промени, во начинот на кој размислуваш и се
однесуваш, ќе ти помогне да знаеш дека си спасен.
Ајде повторно да се сетиме на Александар. Пред да замине
на кампот каде што поверувал во Бог, тој не се грижел кога
ќе кажел лага. Но потоа лажењето го вознемирувало. Тоа
било промената што Бог ја направил. Во Библијата читаме
дека оние кои се спасени не продолжуваат да грешат
без да им е грижа за тоа (1 Јован 3:9). Иако Бог ги гледа
Неговите деца совршени во Христос, нивните животи
не се совршени. Тие грешат, но нивниот грев ги прави
тажни. Тие знаат дека нивниот грев го расипува нивното
пријателство со Бог и сакаат да Му кажат на Бог дека им е
жал за тоа. Дали можеш да видиш ваква промена во твојот
живот? Вознемирен си од лошите работи што ги правиш;
постојат гревови кои што Бог ти помогнал да престанеш да
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ги правиш. Можеш ли да кажеш: „Да, малку по малку, Бог ме
менува”?
Друга промена што можеш да очекуваш да видиш е дека
ќе имаш желба да одш во неделно училиште, црква или
во клубот на Добрата вест. Ќе сакаш да учиш од Божјото
Слово, Библијата, и ќе чувствуваш дека припаѓаш заедно со
другите кои што го познаваат и љубат Господ Исус (1 Јован
3:14). Можеш ли да ги видиш тие промени во твојот живот?
Кога ќе ги видиш тие „мали” промени, тоа ти помага да
знаеш дека ти Му припаѓаш на Бог.
Но ако не постои промена, ако некое момче или девојче
едноставно продолжи да живее на истиот грешен начин и
не сака да учи од Божјото Слово, тој човек не може да каже
дека е спасен. Библијата кажува дека промената во твојот
живот, животот за Господ Исус е доказ дека ти си спасен
(Јаков 2:26).

Слика 3-4 - Верувај во Божјото Слово
Верувај во Божјото Слово. Олга имала проблем. Кога била
мало девојче таа живеела во сиропиталиште каде што
била несреќна. Некои љубезни маж и жена започнале да
ја посетуваат и ја запознале. Еден ден тие ја земале Олга
со нив да живее во нивниот дом. Подоцна отишле на суд
и легално ја посвоиле. Таа им станала нивна ќерка. Кога
Олга доволно пораснала за да може да разбира, тие и' ја
покажале потврдата за посвојување што покажувала дека
таа навистина им припаѓа на нив. Тие ја сакале Олга и се
грижеле за нејзе. Честопати и' кажувале: „Олга, ние сме
многу среќни што ти си наша ќерка”.
Понекогаш додека лежела в кревет, Олга се присетувала
на сиропиталиштето. Почнала да се плаши дека можеби
повторно ќе ја вратат назад. Тогаш ќе почнела да плаче.
Една ноќ, татко и' дошол, силно ја прегрнал и и' ги избришал
солзите. „Олга”, - и' рекол тој нежно, „Ти имам кажано
многупати дека ние те љубиме. Ти ни припаѓаш нас, овој
е твојот дом. Ние дури и сме ти ја покажале потврдата за
посвојување. Ти никогаш повторно нема да се вратиш во
сиропиталиштето. Олга, те молам верувај ми и престани да
се грижиш”.
Тоа е она што Бог ти го кажува, ако го примиш Господ
Исус за твој Спасител. Тој сака да веруваш во тоа што ти го
кажува во Библијата. Тоа ќе ти помогне да знаеш дека си
спасен.
Прочитај 1 Јован 5:13 во твојата Библија.
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Можеби би сакал да ги потцрташ оние зборови кои што
се Божјо ветување дека оние кои веруваат во Христос се
спасени.
Слушни ги зборовите, кажани од Господ Исус, Добриот
Пастир.
Прочитај Јован 10:27-29 од твојата Библија.
Тој им кажува на оние кои се спасени: „Верувај во тоа што
ти го кажувам”.
Понекогаш ѓаволот ќе ти шепоти: „Ти сега не си христијанин
- погледни што направи”. Можеш во Библијата да свртиш и
таму да најдеш помош.
Бог ветува: „Секој, кој ќе го повика Господовото име, ќе
биде спасен” (Римјаните 10:13). Ти можеш да веруваш во
она што го кажал Бог дури и кога не се чувствуваш дека си
христијанин, дури и кога ѓаволот сака да се сомневаш.

Слика 3-5 - Слушај го Светиот Дух
Слушај го Светиот Дух. Бог испратил Некој многу
посебен да им каже на Неговите деца дека тие се
спасени. Посебниот Некој е Бог, Светиот Дух. Тој живее
во секој човек кој што е спасен. Тој е Оној Кој што ги носи
промените во твојот живот, ти помага да се одвратиш од
лошите работи, те прави тажен кога ќе згрешиш, те тера
да сакаш да го проучуваш Божјото Слово и ти помага
да го разбереш. Понекогаш додека слушаш лекција од
Библијата, или доддека ја читаш Библијата, има нешто кое
што знаеш дека е токму за тебе, можеби ќе почувствуваш
длабока радост во себе, очите ти светнуваат, поучувањето
многу ти помага. Бог, Светиот Дух, кој што живее во тебе
го прави тоа и Тој ти помага да знаеш дека си спасен.
Можеби имаш проблеми дома или на училиште. Твоите
пријатели се свртуваат против тебе, добиваш казна што не
ја заслужуваш, некој налутено ти вика. Се свртуваш кон Бог.
„Ах, татко, те молам помогни ми”, - го молиш. Од каде знаеш
дека Бог е твојот татко и како Негово дете дека можеш да
Му се обратиш Нему? (Римјаните 8:15-16). Бог, Светиот Дух,
ти кажува да се свртиш кон Бог и да го наречеш твој Татко.
Прекрасно е да го имаш Бог, Светиот Дух, во твоето срце,
кој што ти дава сигурност дека Ти си Божјо дете.
Но христијаните можат многу да го натажат Светиот Дух,
така што тие повеќе нема да можат да го слушаат Неговиот
глас. Тоа се случува кога ќе избереме да правиме лоши
работи и ќе продолжиме да го правиме тоа. Веројатно тоа
ти се случило и тогаш ти треба да Му кажеш на Бог за тој
грев и да се одвратиш од него. Светиот Дух ти помага да
21

5 Големи прашања

живееш живот угоден на Бог и Тој исто така, ти кажува дека
Бог е твојот Татко.

Слика 3-6 - Продолжи да одиш
Продолжи да одиш. Претпостави дека треба да трчаш
долга трка. Имаш одличен тренер кој многу ти помага,
охрабрува, тренира и вежба. Тренерот знае дека можеш
да успееш. Но тоа не значи дека трката ќе биде едноставна
за тебе и дека ти нема да се истоштиш додека ќе трчаш.
Не, ти ќе мораш да вложиш напор и да трчаш колку што
можеш побргу. Па така е и со христијанскиот живот. Ако
Бог те спасил,ти ќе бидеш на Небо со Него. Тој ти дал
сè што ти е потребно за да живееш за Него. Понекогаш
кога ќе згрешиш - ти ќе се потсопнеш. Но вистинските
христијани не се откажуваат. Господ Исус кажува дека оние
кои што ќе ја зачуваат верата до крај ќе бидат спасени
(Матеј 24:13). Вистинските христијани ја продолжуваат
трката, знаејќи дека никогаш нема да има дел од трката
каде што нивниот Небесен Татко не може да им помогне.
„Да ја трчаме со трпение трката што ни престои” (Евреите
12:1б). Ако во твоето срце знаеш дека си спасен и ако оваа
лекција тоа уште повеќе ти го разјаснила, благодари Му
на Бог. Направи Го тоа сега, тивко во твоето срце. Тоа е
најпрекрасната работа што можеш да ја знаеш.
Можеби сега многу ти е јасно дека не си спасен. Дали
сакаш да бидеш со сето твое срце? Можеш да поверуваш
во Спасителот сега: „Секој, кој ќе го повика Господовото
име, ќе биде спасен” (Римјаните 10:13).
Бог ќе те направи праведен пред Него засекогаш, Тој ќе
започне да те менува. Ќе ти помогне да ја трчаш трката на
христијанскиот живот.

Слика 3-7 - Растеж
Кога Бог ќе те оправда, ти ќе сакаш да растеш во твојата
вера. Тоа не означува да растеш повисок или да станеш
потежок, но да Го познаваш Него подобро и да Го љубиш
повеќе. Тоа означува да Му угодиш со начинот на кој што
живееш; тоа означува да бидеш посличен на Него.
Кога Господ ќе го стави Неговиот живот во нас, Тој ни
дава желба да растеме во новиот живот и сила да го
направиме тоа (Филипјаните 2:13). Библијата, исто така,
јасно кажува, дека ние треба да го направиме нашиот дел
и да ги исползуваме средствата што Бог ни ги дал за да ни
помогнат да растеме (Филипјаните 2:12). На овој начин ние
можеме да покажеме дека навистина Му припаѓаме на
Господа.
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Моли се! Зборувај со Бог секој ден. Тој е твојот Небесен
Татко и сака да Му кажеш сè.
Читај ја и биди и' послушен на Библијата! Бог ни ја дал
оваа книга за да го запознаеме подобро. Правејќи го она
што Библијата го кажува, Господ ќе направи да растеш во
христијанскиот живот.
Сведочи! Кажи им на другите за она што Господ Исус
го направил за тебе. Твоето семејство и пријателите
потребно е да знаат како и тие можат да бидат Божји деца.
Споделувањето со другите исто така, те прави посилен
христијанин.
Оди в црква и неделно училиште! Одењето в црква
ќе те направи посилен во твојата љубов кон Спасителот.
Таму можеш да научиш повеќе за Бог, да добиеш помош и
охрабрување од други христијани.
Кога растеш во Христос, можеш да бидеш сигурен дека си
Божјо дете и дека Тој те прави посличен на Него.
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Четврта лекција
Зошто сум овде?

Библиски текст за учителите

Преглед на лекцијата

Битие 2:7
Псалм 139:14
Дела 17:25
1 Петар 3:18
Римјаните 8:29
Дела 1:8

Слика 4-1 Зошто сум овде?
Слика 4-2 Бог ме создаде
Слика 4-3 Бог има план за мојот живот
Слика 4-4 Христос умрел и воскреснал за
					 да ме спаси

Визуелни помагала
◆

Слика 4-5 Да ме прави посличен на Исус

Слики од картограм: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5,
4-6 и 4-7.
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Лекција
Слика 4-1 - Зошто сум овде?
Многу луѓе минуваат низ животот без некоја вистинска
цел. Тоа е како да тие се овде на земјата за да уживаат, да
најдат работа, да заработат пари и да создадат семејство.
Дали е таа главната цел во животот? Зошто сум овде, што
означува животот? Ова е едно важно прашање. Каде
можеме да го најдеме одговорот? Постои само една Книга
која го дава точниот одговор на ова важно прашање. Тоа
е Библијата, Божјото Слово. Библијата ни кажува од каде
доаѓаме, зошто сме овде и каде одиме. Ајде заедно да
откриеме што кажува таа.

Слика 4-2 - Бог ме создаде
Ајде да се вратиме назад на почетокот. Бог бил одсекогаш
таму, уште пред да постојат луѓето, животните или што
било друго. Потоа Бог создал сè - небото, земјата и морето;
сонцето, месечината и џвездите; животните, рибите и
птиците; дрвјата, цвеќињата и растенијата. И најпосле,
Бог ги создал луѓето. Библијата кажува дека во почетокот
„Господ Бог го создал човекот” (Битие 2:7). Бог го создал
првиот човек, Адам, и првата жена, Ева.
Некои луѓе кажуваат дека човекот настанал случајно. Тие се
обидуваат да ни кажат дека некогаш биле мали келии кои по
милиони години пораснале поголеми и се менувале од една
во друга работа, сè додека најпосле не настанал човекот.
Луѓето кои веруваат во теоријата на еволуција не се во право.
Да веруваш во она што тие го кажуваат е како да веруваш
дека ако испуштам на земја една полна рака штрафови, тие
еден ден ќе станат часовник. Тоа е невозможно. Некој требал
да нè создаде и Тој Некој е Бог. Тој е Создателот. Помисли за
момент за твоите раце, твоите стапала, твоите уши, твоите
очи, твојот мозок и твоето тело и како сето тоа работи.
Само Бог би можел да го направи тоа. Царот Давид еднаш ја
запишал оваа реченица што се наоѓа во Библијата - „Чудесно
сум создаден” (Псалм 139:14). Тоа е вистина.
Не дозволувај никој да ти каже дека случајно си дошол
на овој свет. Бог на сите нас ни дал живот. Тој ги избрал
родителите преку кои се раѓаат малите бебиња. Но Бог е
Тој кој што му дава живот на секое мало бебе. Во Библијата
пишува: „Тој, Самиот, им дава на сите живот” (Дела на
апостолите 17:25). Внатре во твојата мајка, Тој те создал
тоа што си, со вистинскиот ти одвнатре, оној што мисли,
чувствува и одлучува. Ти можеш навистина да кажеш денес:
„Бог ме создал и јас сум многу важен за Него”.
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Слика 4-3 - Бог има план за мојот живот
Пред некој човек да започне со нешто, тој обично има
некаков план. На пример, кога скулпторот ќе започне да
работи со парче камен, тој знае што сака да добие од каменот.
Бог е многу поголем од кој било скулптор. Бог има прекрасен
план за твојот живот. Во Библијата пишува дека човекот е
направен по Божјо обличје. На почетокот Адам и Ева уживале
да бидат со Бог. Тие Го љубеле Бог. Зборувале со Бог и Бог
зборувал со нив. Бог многу ги љубел и сакал тоа посебно
пријателство да продолжи. Сепак, првиот маж и првата жена
се одвратиле од Бог. Бог им кажал дека има едно дрво од кое
тие не смеат да го јадат плодот, а тоа е дрвото на познавањето
на доброто и злото. Тој рекол: „Во оној ден кога ќе вкусиш
од него, ќе умреш” (Битие 2:17). Тоа дрво не било таму за да
ги повреди, но за да им помогне. Со тоа што нема да скинат
плод од тоа дрво и ќе го направат тоа што Бог им го кажал, тие
ќе покажат колку Го љубат Бог и колку сакаат да останат во
заедништво (пријателство) со Него.
Сепак, Адам и Ева му биле непослушни на Бог и јаделе од
плодот на дрвото. Тие згрешиле. Во вистинска смисла на
зборот, во тој ден тие умреле одвнатре (иако нивните тела
останале живи години потоа). Тие биле одвоени од Бог
поради нивниот грев. Како такви тие не можеле повеќе
да живеат за Бог и да бидат заедно со Него. И секое дете,
освен Едно, кое се раѓа после тоа е исто како првите луѓе.
Единствениот Кој бил поразличен бил самиот Господ Исус
Христос, Синот Божји. Сите ние се раѓаме со нешто во
нашите срца што нè тера да сакаме да правиме лошо и да Му
бидеме непослушни на Бог. Затоа ние кажуваме и правиме
лоши работи. Одиме до наш пат, а не по Божјиот пат.
Но Бог не се откажал од Неговиот план за нас да можеме
да живееме во заедништво со Него, за ние да можеме
да го љубиме и да живееме за Него. Бог знаел уште од
самиот почеток што ќе се случи и Тој веќе планирал што ќе
направи. Тој ќе го испрати Неговиот Син на земјата за да нè
спаси. Затоа Божјиот Син се родил како бебе. Господ Исус
Христос е навистина и целосно Бог. Тој станал човек. Тој е
Бог и Тој е човек, сепак една личност. Нели е тоа чудесно!
Господ Исус пораснал. Исус бил некогаш на твоја возраст.
Тој сакал да си игра и да трча. Но имало нешто многу
поразлично за Неговиот живот. Тој никогаш не згрешил. Тој
секогаш Му бил послушен на Бог; Неговиот Небесен Татко.
Божјиот прекрасен план е да те спаси и да започне да те
прави посличен на Господ Исус - за ти да можеш да уживаш
да бидеш со Него. Како Бог би можел да го направи тоа?
Требало нешто многу посебно да се случи.
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Слика 4-4 - Христос умрел и воскреснал за да
						 ме спаси
Единствениот начин за ти и јас да можеме да бидеме заедно со
Бог и да живееме со Него било да Господ Исус Христос, Синот
Божји, требал да умре за нас и да воскресне од мртвите. Ајде
да објаснам што се случило. Господ Исус бил единствениот
Кој живеел совршен живот. Правел само добро. Ги поучувал
луѓето. Ги исцелувал болните. Никој никогаш не живеел како
Него. Тој бил единствениот кој не требал да умре, бидејќи
никогаш не згрешил. Тогаш, еден ден, лошите луѓе го земале
Господ Исус Христос и го приковале на крст. Тој дозволил тоа
да се случи, бидејќи тоа било Божја волја да Исус умре на овој
начин. Болката што ја чувствувал од раните во главата, рацете
и стапалата била ништо во споредба со страдањето што го
чувствувал во Неговото срце. Бидејќи таму на крстот, Тој ја зел
казната за сиот наш грев. Бил одвоен од Својот Небесен Татко
во моментот кога Бог го ставил сиот наш грев врз Него. Тој
извикал: „Боже Мој, Боже Мој! Зошто Ме напушти?” (Матеј 27:46).
Тоа била цената што требал да ја плати за да го одземе нашиот
грев. Најпосле тој извикал: „Заврши!” (Јован 19:30). Тој целосно
платил за сиот наш грев. Подоцна еден војник го прободел во
слабината со копје и крв потекла од Неговото тело. Колку ли
многу тој нè љуби што бил подготвен да умре за нас. „Зашто и
Христос умре за гревовите еднаш засекогаш, Праведникот за
неправедните, за да може да нè доведе кај Бог „ (1 Петар 3:18).
Бил погребан, но три дена Бог го воскреснал од мртвите. Со
тоа, Тој покажал дека Исус е навистина Божји Син, и дека со
давање на Неговата скапоцена крв Тој платил за сиот наш грев.
Тој се вратил на небо. Тој е жив Спасител.

Слика 4-5 - Да ме направи посличен на Исус
Што треба да направиш за да бидеш заедно со Бог? Одврати
се од твојот грев и поверувај во Христос. Дали си подготвен
да престанеш да ги правиш лошите работи во твојот
живот? Ти можеш да Му каеш на Господ Исус дека сакаш да
живееш поинаку. Дали целосно ќе се ослониш на Господ
Исус Христос да го одземе твојот грев и да те направи она
што сака ти да бидеш? Можеш да Му кажеш на Господ дека
ти само на Него сметаш дека единствено Тој може да те
спаси од гревот и да те направи Божјо дете. Ако навистина
го мислиш тоа, можеш да Му се молиш на Господ Исус
Христос и да кажеш: „Драги Господе Исусе, јас сум грешник”.
Ти благодарам што умре за мене на крстот. Господе Исусе,
спаси ме сега. Дозволи ми да започнам нов живот со Тебе”.
Во Библијата пишува: „Кој верува во Синот, нема да види
живот” (Јован 3:36). Ако го направиш тоа денес, ќе ми кажеш
ли, за да можам да се молам за тебе во твојот нов живот? Ако
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сакаш да го направиш тоа, но не знаеш како, те молам дојди
и зборувај со мене. Јас ќе стојам тука напред.
Кога ќе дојдеш кај Господ Исус Христос, тоа е исто како
да почнуваш нов живот заедно со Него. Моментот кога ќе
поверуваш во Христос, Тој доаѓа да живее во тебе преку
Светиот Дух. Постои Бог Татко, Бог Син и Бог Свети Дух. Твоето
тело е како куќа каде што Тој живее. Светиот Дух работи во
тебе за да те направи посличен на Исус. Додека читаш во
Библијата, Тој ти помага да разбереш и да го правиш она што
Тој ти го кажува. Ќе ти помогне да му бидеш послушен на Бог,
како што направил Господ Исус. Кога ќе зборуваш со Бог во
молитва, Светиот Дух ќе ти помогне како да се молиш. Како
што и самиот Господ Исус се молел додека бил на земјата,
Светиот Дух, ќе те води да ги бараш работите кои Му се не
угодни на Бог и ќе Му веруваш на Бог за одговорот.
Ако имаш проблеми и тешкотии, Светиот Дух те охрабрува да
продолжиш да живееш за Бог како што направил Господ Исус.
Тој прави добри работи да растат во твојот живот - љубезност,
радост, трпение, љубов, верност и други работи што луѓето ги
виделе во животот на Господ Исус. Ние самите не можеме тоа
да го направиме. Светиот Дух го прави тоа во нас и преку нас.
Се разбира, ние честопати не Му дозволуваме да го прави сето
тоа што Тој го сака. Ние избираме да одиме по наш пат и се
обидуваме да правиме работи со наша сила. Но не успеваме,
правиме грев. Но Господ Исус умрел и за гревовите во нашиот
нов живот. Кажи Му ги лошите работи што си ги направил
(1Јован 1:9). Тој ти простува и ти помога да живееш за Бог. Нели
е прекрасно тоа што Бог ни го дава Неговиот Свети Дух кога ќе
поверуваме - за да нè направи послични на Исус .

Слика 4-6 - Да им кажувам на другите за Христос
Кога некој ќе дојде кај Христос, Светиот Дух, помага нему
да правиме и нешто друго, исто така - да им кажуваме
на другите за Господ Исус Христос. Господ Исус им дал
ветување на Неговите следбеници пред да замине на небо;
тоа ветување важи и за нас денес, исто така. Во Библијата
пишува: „Ќе примите сила, кога Светиот Дух ќе слезе на вас и
ќе Ми бидете сведоци” (Дела 1:8). Освен што со твојот живот
ќе покажуваш дека Го љубиш Господ Исус, ти можеш да
користиш можности да им кажуваш на другите што Тој значи
за тебе. Ти не можеш на секој во твојот град да му кажеш, но
можеш да му кажеш на некој во твоето семејство, на твојата
улица, во твојата улица и во училиштето за твојот Спасител.
Господ Исус рекол: „И така, секој кој Ме признава Мене пред
луѓето, ќе го признаам и Јас него пред Мојот Татко, Кој е на
небесата” (Матеј 10:32). „Признава” означува да кажеш пред
другите луѓе дека Исус е твој Спасител.
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Трактатот “Добра вест
за тебе” отпечатен
од Мисијата за
евангелизација на деца
можеш да го порачаш од
канцелариите во Скопје и
Струмица.

Можеби некои од нив ќе сакаат да поверуваат во Господ
Исус Христос како и ти. Знаеш ли што да му кажеш на некој
кој е заинтересиран? Можеш да го користиш трактатот
„Добра вест за тебе” или едноставно да зборуваш со човекот.
◆

Како прво, објасни им зошто имаат потреба од
Спасител. Зборувај со нив како сите ние сме
грешници, одвоени од Бог. Можеш да го користиш
библискиот стих: „Сите ние бевме заблудени како
овци, се отстрани секој од патот свој” (Исаија 53:6).

◆

Вториот чекор е да им кажеш за Спасителот. Објасни
како Синот Божји дошол од небото да нè спаси од
нашиот грев. Можеш да го исползуваш библискиот
стих: „Зашто и Христос умре за гревовите еднаш
засекогаш, Праведниот за неправедните, за да може
да нè доведе кај Бог” (1 Петар 3:18). Кажи им како Тој
умрел и воскреснал за нас.

◆

Потоа, објасни им што треба да прават. „Кој верува во
Синот, има вечен живот” (Јован 3:36). Можеш да им
помогнеш со молитва да Му кажат на Господ дека тие
зависат од Него да ги спаси.

Светиот Дух ни помага да им кажеме на другите. Тој исто
така, помага другите да видат дека имаат потреба од
Спасител и да поверуваат во Него.

Слика 4-7 - Поверувај во Бог, љуби го Него и 			
					 угоди Му во сè
Ти слушна за Божјиот прекрасен план за твојот живот - зошто си
овде. Ајде да ја завршиме нашата лекција денес размислувајќи
што сака Тој да правиш, за Неговиот план да биде исполнет.
◆

Како прво Бог сака да веруваш во Него. Стави го
твојот живот во Неговите раце и потпри се на Него да
те спаси и да те направи она што Тој сака да бидеш.

◆

Кога ќе поверуваш во Бог, тогаш ти почнуваш да Го
љубиш. Тој прв нè засакал и направил многу за нас.
Ајде да Му возвратиме љубов со сето наше срце. Тој е
достоен за нашата љубов.

◆

Најпосле, угоди Му во сè. Светиот Дух ќе ти помогне
да Го ставиш Господ на прво место во твојот живот
и да бидеш послушен на она што го пишува во
Библијата. Тој ќе ти помогне да бидеш посличен на
Исус и да им кажуваш на другите за Него. Нека Тој ти
помогне да го имаш како Цар во твојот живот.

Учителот овде може да сподели кратко лично сведоштво за тоа што
означува да го следиш Господ.
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Лекција
Слика 5-1 - Каква ќе биде мојата иднина?
Кој е најголемиот настан што кога било се случил во
историјата на светот?
Дај им на децата можност да одговорат.

Дали тоа било кога Колумбо ја открил Америка? Дали тоа
било кога Гутенберг го пронашол печатењето? Или кога
компјутерите биле пронајдени? Дали тоа било кога Господ
Исус Христос умрел на крстот за грешниците и воскреснал?
Тоа навистина бил најголемиот настан во историјата.
Кој е најголемиот настан што треба да се случи во иднината?
Тоа е кога Господ Исус повторно ќе дојде.

Слика 5-2 - Господ Исус ветил дека повторно ќе 		
					 дојде
Пред да се врати на Небо, Господ Исус им кажал на Своите
ученици: „Пак ќе дојдам” (Јован 14:3). Господ секогаш го
одржува Неговото ветување. Не знаеме кога Тој ќе дојде. Тоа
може да биде кој било ден. Еден христијанин во Шкотска,
кој го љубел Господа, правел една иста работа секоја
вечер пред да оди на спиење. Ќе ги спуштел пердињата
на прозорецот и ќе кажел, нетрпеливо очекувајќи да го
види враќањето на Господ Исус: „Можеби вечерва, Господе!
Можеби вечерва, Господе”. И потоа наутро тој ќе се разбудел
и ќе ги подигнел пердињата. Погледнувајќи во новиот ден,
тој ќе кажел, гледајќи нагоре во небото: „Можеби денес,
Господе! Можеби денес, Господе!” Тој очекувал Господ да се
врати во секој момент и имал право да биде подготвен.
Кога Господ ќе се врати, Тој нема да биде како мало бебе
во јасли. Тој нема да дозволи Неговите непријатели да се
засмејуваат со Него или да плукаат на Него, како што Му
правеа при Неговото прво доаѓање, пред да го распнат.
Господ Исус ја извојувал победата над Сатаната и гревот. Тој
е Господар над сè. Тој повторно ќе се врати со голема моќ и
слава. Светот ќе знае еден ден дека Господ Исус е Цар.

Слика 5-3 - Нашите тела ќе бидат воскреснати 		
					 или променети
Што кажува Библијата дека ќе се случи кога Господ Исус
повторно ќе дојде? Тоа ќе ги засегне сите - сите оние кои
веќе умреле (Јован 5:28-29), како и оние кои се живи, кога
Тој ќе се врати. Бидејќи Господ Исус умрел и воскреснал, Тој
имал моќ да ги врати во живот сите кои умреле.
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Оние кои ќе поверуваат во Христос во текот на нивниот
живот на земјата во текот на нивниот живот на земјата,
ќе имаат прекрасни тела какво што е и телото на Господ
Исус, откако Господ го воскреснал од мртвите. Кога ќе се
врати, Господ исто така, ќе ги промени телата на оние кои
се живи. Ние заедно ќе заминеме на Небо. Во Библијата
пишува дека тоа ќе се случи додека трепнеш, ќе се случи за
помалку една секунда.
Но што ќе се случи со оние кои не поверувале во Господ Исус
Христос? Нивните тела исто така, ќе бидат воскреснати; но
бидејќи не сакале да бидат заедно со Господ Исус додека
живееле овде на земјата, тие нема да бидат со Него кога ќе
заминат од овој свет.

Слика 5-4 - Христијаните ќе бидат заедно со 			
					 Господа на небо
Ние не знаеме сè како ќе ни биде нас да бидеме на небо.
Најпрекрасната работа за нас е да бидеме засекогаш со
Господ Исус. Ние ќе го славиме и ќе му служиме на начин
каков што само Тој заслужува. Со нашите прекрасни, нови
тела, ние нема да бидеме уморни, ниту болни. Нема да има
повеќе ниту тага, ниту болка. Ние нема повеќе да грешиме.
Во Библијата пишува: „Кога Тој ќе се појави ќе Му бидеме
слични, зашто ќе Го гледаме онаков каков што е” (1Јован
3:2). Ќе бидеме добри и праведни, живеејќи како Господ
Исус, кога бил овде на земјата. Ние ќе Го љубиме, како што
Тој нè љуби нас.
Библијата исто така, ни кажува дека ние ќе бидеме
заедно со другите христијани, кои умреле и заминале на
небо пред нас. Ќе бидеме таму со Авраам и Давид, Рут и
Естир (за кои пишува во Библијата) и со другите луѓе кои
вистински Го познаваат и љубат Господа. Ќе бидеме со
оние од нашето семејство и пријатели кои што поверувале
во Господ Исус. Оваа вистина треба да нè охрабри да
продолжиме да живееме за Исус овде на земјата. Сето тоа
ќе има голема вредост кога ќе го видиме Исус.

Слика 5-5 - Нехристијаните ќе бидат одвоени
			
од Господа засекогаш
Оние кои ги живеат своите животи без Христос овде на земјата,
ќе живеат без Него кога ќе заминат од земјата. Бидејќи тие не
сакаат Исус да им ги опрости гревовите и избираат да живеат
на свој начин, наместо на Божјиот, тие не можат да бидат заедно
со Бог. Бог е чист и совршен и затоа не може да има грев на
Небо. Библијата го нарекува местото каде што одат луѓето без
Бог, „пекол”. Господ, Кој знае за секој еден од нас, ќе донесе
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права одлука каде ќе биде секој еден од нас. Никој кога и да
било не може да каже дека Бог не бил чесен. Тој е секогаш
во право. Во Библијата пишува: „И како што на човекот му е
определено да умре еднаш, а потоа суд” (Евреите 9:27). Тоа
означува дека после смртта и по доаѓањето на Господ Исус, ќе
нема можности дадени на луѓето преку кои можат да се спасат.
Верата во Исус Христос е единствениот начин за кој било да се
спаси и да биде подготвен за Неговото второ доаѓање.

Слика 5-6 - Ќе има ново небо и нова земја
Оваа наша земја нема засекогаш да постои. Долго време
таа била уништувана од грев, војни, злосторства и алчност.
Тоа го гледаме насекаде. Библијата вели дека Бог ќе
создаде нова небеса и нова земја. За тоа да се случи,
стариот универзум треба да биде запален (2 Петар 3:7-13).
Ние можеме со нетрпение да очекуваме нова небеса
и нова земја, каде сè ќе биде добро и исправно. Јован,
ученикот на Господ Исус, бил воден од Бог да пишува за
оваа прекрасна иднина: „И видов ново небо и нова земја,
зашто првото небо и првата земја поминаа” (Откровение
21:1). Ќе има радост засекогаш во нашите срца, бидејќи
ние, како вистински христијани, ќе бидеме со Господ Исус
на Небо и сè ќе биде совршено.

Слика 5-7 - Дали си подготвен?
Дали си подготвен да отидеш на Небо, за да бидеш со
Господ Исус, кога ќе умреш или кога Тој повторно ќе
дојде? Додека Господ го испитува твојот живот денес,
што гледа Тој? Дали Тој гледа дека твоите гревови сè уште
не се опростени и дека сè уште не си поверувал во Исус
Христос? Ако Господ денес дојде, дали ќе заминеш со Него?
Во Библијата пишува: „Тој може да ги спасува за вечни
векови (целосно и засекогаш) оние кои доаѓаат кај Бог преку
Него” (Евреите 7:25). Господ сака да ти го опрости твојот грев,
за ти да живееш заедно со Бог овде на земјата, а потоа и на
Небо. Ти мораш да сакаш да му дозволиш на Бог да те спаси
од твојот грев. Потребно е целосно да поверуваш во Господ
да те спаси од казната што ја заслужуваш. Можеш да Му
кажеш нешто слично на ова: „Драги Господе Исусе, јас сум
грешник. Ти благодарам што умре на крстот за мене. Доаѓам
кај тебе да побарам да ме спасиш. Направи го она што го
сакаш со мојот живот”. Библијата вели дека Тој целосно ќе
те спаси. Твојот живот ќе биде чист во Неговите очи. Тој ќе ја
преземе контролата во твојот живот. Како таков, ти можеш
да заминеш да бидеш со Него на небо. Твојата иднина е
сигурна во Неговите раце.
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Фотокопирај, исечи и чувај го во твојата Библија

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

		
		
		

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

Грев

		
		
		
		
		
		

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

Спасителот

		
		
		
		

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

Објасни како може да се биде спасен
		
		
		
		
		
		
		
		
		

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

Зборувај за сигурноста на спасението
		
		
		
		

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

Дај (подоцна) некој совет за христијанскиот живот
		
		
		
		
		
		

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

