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Дополнителни нагледни помагала 
			
Запиши	ги	зборовите	што	посебно	се	нагласуваат	во	лекцијата:	„Христос умре и воскресна 
поради грешниците“,	на	големо	парче	картон	во	боја,	закачен	на	фланелографската	табла.	
Можеш	да	го	поставиш	отстрана	на	фланелографската	табла	или	во	нејзиниот	горен	дел,	
додека	го	поучуваш	почетниот	дел	од	лекцијата.

Потребен	ти	е	голем	календар	за	да	го	покажеш	на	почетокот	и	во	две	други	пригоди	во	
текот	на	лекцијата.
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Библиски текст:	
Матеј	26:20	-	28:20
Марко	14:17	и	16:20
Лука	22:21	-	24:53
Јован	18,	19

Стих за учење напамет:	
„Зашто	Бог	 толку	 го	 засака	 светот,	
што	 Го	 даде	 Својот	 Единороден	
Син,	та	секој	кој	верува	во	Него	да	
не	загине,	туку	да	има	вечен	живот“	
-	Јован	3:16.	

Посебна нагласка (ПН):	
Христос	 умре	 и	 воскресна	 поради	
грешниците

Примена (ПР):	
Поверувај	во	Христос	за	да	те	спаси	
од	твојот	грев

Почеток:	
Празнични	 денови	 на	 календарот	 -	
Велигден

Преглед на лекцијата

Вовед
Посебни	денови	на	календарот	-	Велигден

Развој на настаните

1.		 Исус	им	кажува	на	учениците	дека	тие	ќе	
се	разбегаат	и	дека	Петар	ќе	се	откаже	од	
Него.

2.		 Тој	 се	 моли,	 а	 Петар,	 Јаков	 и	 Јован	
заспиваат.	(ПН)

3.		 Толпата	луѓе	го	одведуваат	Господ	Исус	
во	куќата	на	врховниот	свештеник.	Грев	
-	 љубомора,	 омраза,	 лаги,	 несакање	
Исус	да	управува.	(ПР)

4.		 Петар	 трипати	 вели	 дека	 тој	 не	 го	
познава	Господ	Исус.	(ПН-ПР)

5.		 Војниците	го	повредуваат	Исус.	Лажен	
доказ.

6.		 Исус	 зборува	 со	 жените	 кои	 плачат.	
Гревот	 е	 сериозна	 работа.	 „Денес	 е	
денот	на	спасение“.

7.		 Симон	е	принуден	да	го	носи	крстот.
8.		 Исус	е	распнат	на	крстот.	(ПН)	-	Исаија	

53:4-6
9.		 Исус	умира	поради	нас,	а	еден	војник	

го	прободува	во	ребрата.
10.	 Бог,	 Таткото,	 го	 воскреснува	Исус	 од	

мртвите.
11.	 Жените	 го	 гледаат	 празниот	 гроб	 и	

еден	 ангел	 им	 се	 обраќа.	 Христос	
умрел	 поради	 сите	 наши	 гревови,	
дури	 и	 поради	 гревовите	 во	 нашиот	
христијански	живот	-	ПР

12.	 Петар	 се	 среќава	 со	 воскреснатиот	
Спасител.	Евреите	7:25

Кулминација:	
	 Исус	Христос	се	вознесува	на	небото.

Заклучок:	
	 Дали	си	подготвен	да	се	сретнеш	со	Него?

Најдобриот настан што може да се раскаже
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Лекција 
Покажи го календарот

Кога	ќе	погледнеш	на	календар,	има	некои	посебни	денови	
што	се	означени	на	него.	Еден	од	тие	посебни	празници	е	
Велигден.	 Во	 тоа	 време	 во	 годината,	 ние	 се	 потсетуваме	
како	Господ	Исус	Христос	умрел	и	воскреснал	поради	нас.	
Велигден	не	е	само	празник	кога	се	добиваат	велигденски	
јајца	и	време	кога	не	одиме	во	училиште.

1. Господ Исус

Една	 вечер,	 Господ	Исус	 им	 кажал	 на	Неговите	 ученици	
дека	 еден	 од	 нив	 ќе	 го	 предаде.	 Учениците	 се	 натажиле	
и	еден	по	еден,	Го	прашувале:	„Да	не	сум	 јас?	Да	не	сум	
јас?“

Истата	 ноќ,	 Господ	 ги	 извел	 учениците	 од	 градината	
Гетсеманија,	на	Маслиновата	Гора.	Тој	им	рекол:	„Сите	вие	
ќе	се	разбегате	поради	Мене.	Но	откако	ќе	воскреснам,	јас	
ќе	отидам	пред	вас	во	Галилеја“.

Петар	 рекол:	 „Никогаш	 Господе,	 никогаш!“	 И	 другите	
ученици	го	повториле	истото.

Господ	 Исус	 потоа	 ги	 замолил	 Петар,	 Јаков	 и	 Јован	 да	
останат	будни	и	да	се	молат,	а	Тој	отишол	да	се	моли	насамо.	
И	тројцата	заспале,	наместо	да	останат	будни.	Господ	Исус	
се	вратил	и	ги	разбудил.	Тој	му	рекол	на	Петар:	„Не	можеш	
ли	да	останеш	буден	со	мене	еден	час?“	Господ	знаел	што	
ќе	се	случи	и	Тој	сакал	Петар	и	другите	да	бидат	подготвени	
и	да	се	молат	со	Него.

Но	Тој	требало	да	се	моли	насамо.	Додека	Господ	Исус	се	
молел,	Тој	повторно	 го	видел	 големото	 страдање	низ	кое	
што	требало	да	помине	на	крстот.	Со	тага	во	срцето	Тој	се	
молел:	„Татко	нека	биде	Твојата	волја“.	Додека	се	молел,	
почнале	да	му	извираат	големи,	крвави	капки	пот.	Господ	
Исус	 знаел	 дека	 треба	 да	 умре	 и	 да	 воскресне	 поради	
грешниците.

Постави го картонот со зборовите со посебната нагласка “Христос 
умре и воскресна поради грешниците”

Тој	 требало	 да	 умре	 поради	 гревовите	 на	Петар,	 Јаков	 и	
Јован,	иако	тие	не	можеле	да	останат	будни	и	да	се	молат	
со	Него,	 иако	 тие	 ќе	 побегнеле	 и	 ќе	 Го	 напуштеле	Него,	
иако	Петар	ќе	се	откажал	од	Него	трипати.	Каков	прекрасен	
Спасител	е	Тој!	Господ	Исус	три	пати	се	одвојувал	насамо	и	
се	молел,	и	трипати	Тој	се	враќал	и	ги	наоѓал	Петар,	Јаков	и	
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Јован	заспани.	Одеднаш	Господ	Исус	им	рекол	на	Неговите	
ученици:	„Еве,	дојде	мигот	да	бидам	предаден“.

2. Стражари на храмот

Голема	толпа	луѓе	се	приближувале	кон	нив	со	мечови	и	
копја.	 Верските	 водачи	 ги	 испратиле	 да	 го	 фатат	 Господ	
Исус.	Јуда	го	предал	и	им	помогнал	да	го	најдат	вистинскиот	
човек.	Господ	Исус	не	се	обидел	да	побегне.	Тој	знаел	дека	
Божја	волја	е	да	биде	фатен.	Но	Петар	сакал	да	се	бори	со	
нив.	Тој	не	се	молел	како	Господ	Исус:	„Татко,	нека	биде	
твојата	волја“.	Наместо	тоа,	Петар	го	извлекол	својот	меч	и	
силно	удрил	еден	од	луѓето	кои	дошле	да	го	фатат	Господ	
Исус.	Тој	 за	малку	ќе	го	убиел	човекот	и	со	мечот	му	го	
исекол	десното	уво.

Господ	 Исус	 му	 рекол	 на	 Петар:	 „Остави	 го	 мечот!	 Зар	
не	 мислите	 дека	 јас	 можам	 да	 се	 молам	 и	 мојот	 Татко	
да	 испрати	 илјадници	 ангели	 да	 ми	 помогнат?“	И	 тогаш	
Господ	направил	уште	едно	чудо.	Тој	му	го	вратил	увото	на	
човекот	и	тој	бил	целосно	исцелен.	Нели	тоа	е	прекрасно!

Луѓето	го	зграпчиле	Господ	Исус	и	го	одвеле	со	нив.	Што	
направиле	Петар	и	другите	ученици?	Биле	толку	исплашени	
што	 сите	 побегнале.	 Ниеден	 од	 нив	 немал	 храброст	 да	
остане	и	да	го	придружува	Господ	Исус.	Петар	најпосле	се	
прикрил	и	го	следел	Исус	оддалеку.	Тие	го	одвеле	Господ	
Исус	прво	во	куќата	на	врховниот	свештеник,	за	да	се	појави	
пред	целиот	совет	на	верски	водачи.	Тие	луѓе	го	мразеле	
Господ	Исус.	Му	биле	љубоморни.	Решиле	да	Го	убијат.	Се	
обиделе	лажно	да	сведочат,	кажувајќи	лаги	за	Исус.

Тоа	потсетува	на	нас,	нели!	Бог	во	Библијата	ни	кажува	како	
треба	да	живееме,	но	ние	сме	Му	непослушни.	Љубомориме	
на	другите	кои	имаат	подобри	работи	од	нас.	Имаме	омраза	
во	 срцата	 и	 сакаме	 да	 ги	 повредиме.	 Кажуваме	 лаги.	 А	
што	е	уште	полошо	од	тоа,	ние	не	сакаме	Господ	Исус	да	
управува	 со	 нашите	 срца	 и	 животи.	 Сепак,	 Господ	Исус	
требаше	да	умре	на	крстот	поради	грешници	како	нас.

Во	куќата	на	врховниот	свештеник,	некои	од	луѓето	почнале	
да	Го	плукаат	Господ	Исус.	Му	ги	врзале	очите	и	го	удирале	
по	лицето	велејќи:	„Кажи	ни	кој	те	удри!“

3. Петар си ги топли рацете крај огнот

Што	правел	Петар	за	сето	тоа	време?	Тој	влегол	во	дворот	
и	 седел	 со	 луѓето	 кои	 го	 фатиле	 Господ.	 Петар	 си	 ги	
топлел	 рацете	 крај	 огнот.	 Се	 плашел	 дека	 и	 тој	 може	 да	
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биде	приведен.	Му	се	приближила	една	млада	слугинка.	Го	
видела	Петар	како	се	топли	крај	огнот	и	му	рекла:	„И	ти	
беше	со	Исус	од	Назарет“.

Петар	ѝ	одговорил:	„Не	знам	што	зборуваш“.	И	тој	станал	
од	крај	огнот	за	да	си	замине	и	застанал	на	влезот.	Токму	
тогаш	запеал	петел.

Малку	подоцна	некој	друг	човек	му	рекол:	„Ти	си	еден	од	
Неговите	ученици,	нели?“

Петар	му	одговорил:	„Не	сум!	Не	го	познавам	човекот“.

По	околу	еден	час	некој	друг	човек	му	рекол:	„Ти	сигурно	си	
еден	од	нив.	Те	видовме	во	градината	со	овој	човек?	Ти	си	од	
Галилеја;	се	познава	по	твојот	акцент	при	зборувањето“.

Петар	третпат	рекол:	„Не	знам	за	што	зборуваш“.	Тој	почнал	
да	 се	 колне	 велејќи:	 „Не	 го	 познавам	 овој	 човек“.	 Токму	
тогаш	петелот	повторно	 запеал.	Господ	Исус	 се	 свртел	и	
погледнал	кон	Петар.	Петар	се	сетил	на	тоа	што	го	рекол	
Господ:	 „Пред	 петелот	 двапати	 да	 запее,	 ти	 трипати	 ќе	
кажеш	дека	не	ме	познаваш“.	Срцето	на	Петар	се	скршило.	
Зошто	 тој	 направил	 таква	 ужасна	 работа?	 Тој	 излегол	
надвор,	и	долго	време	плачел.	Можел	ли	Господ	некогаш	
да	му	прости	 за	 таков	 грев?	Сепак,	 прекрасната	 работа	 е	
што	Господ	Исус	дошол	да	умре	и	да	плати	дури	и	поради	
таквите	гревови.

Веројатно,	некој	те	прашал	за	Исус	Христос,	а	ти	ништо	не	
си	му	кажал.	Се	преправаш	дека	не	знаеш.	Дали	некогаш	
си	го	ползувал	името	на	Господа	за	колнење?	Тоа	е	грев,	
бидејќи	 во	 Библијата	 пишува:	 „Не	 изговарај	 го	 напразно	
името	на	Господа,	твојот	Бог“	(Излез	20:7а).	Господ	Исус	
Христос	дојде	на	земјата	да	умре	и	поради	тоа.

Откако	погледнал	кон	Петар,	Господ	Исус	бил	одведен	во	
палатата	на	гувернерот	Понтиј	Пилат.	Иако	Тој	не	направил	
ништо	лошо,	ниту	кажал	или	помислил	нешто	лошо,	Пилат	
ѝ	Го	предал	Исуса	на	толпата	и	заповедал	Господ	Исус	да	
биде	распнат.	Војниците	се	подбивале	со	Него.	Му	ставиле	
венец	од	трње	на	главата.	Го	удирале	со	стапови.	Го	плукале.	
Го	камшикувале.	Го	удирале	со	раце.

Ах,	колку	зли	можат	да	станат	луѓето,	кога	тие	не	го	сакаат	
Господ	Исус.	Исус	не	им	возвраќал.	Тој	не	ги	мразел	тие	
луѓе.	Тој	ги	сакал,	иако	тие	толку	многу	го	повредувале.	Тој	
нѐ	љуби	и	нас	и	покрај	нашиот	грев.	Тој	бил	подготвен	да	
умре	за	нас.	Тие	го	одвеле	Господ	Исус	да	го	убијат.	Голема	
толпа	луѓе	ги	следела.
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4. Плачот на жените

Некои	 жени	 плачеле	 силно,	 кога	 го	 виделе	 Господ	 Исус	
толку	претепан,	со	модрини.	Господ	Исус	им	рекол:	„Жени	
ерусалимски,	не	плачете	за	мене,	плачете	за	вас	и	за	вашите	
деца.	 Ќе	 дојдат	 тешки	 времиња	 кога	 ќе	 посакувате	 да	
умрете“.

Тие	жени	плачеле,	бидејќи	требало	Исус	да	биде	убиен.	Со	
зборови	не	може	да	се	искаже	страдањето	на	Исус.	Потребно	
е	да	сфатиш	дека	твојот	грев	го	повредува	Него.	Гревот	е	
многу	голем	и	заслужува	да	биде	казнет.	Сѐ	додека	не	се	
одвратиш	од	твојот	грев	и	не	поверуваш	во	Господ	Исус,	
сам	треба	да	си	ја	понесеш	казната	за	твојот	грев.	Потребно	
е	да	побараш	од	Господ	Исус	да	те	спаси	од	твојот	грев.	Тој	
дојде	да	умре	и	воскресне	за	да	спаси	грешници.	

Покажи го календарот

Постои	еден	посебен	ден,	што	не	е	поинаку	одбележан	на	
овој	календар.	Тој	ден	е	ДЕНЕСКА,	бидејќи	во	Библијата	
пишува:	„Денес	ако	го	чуете	Неговиот	глас,	не	закоравувајте	
ги	 вашите	 срца“	 (Евреите	 4:7),	 „Еве,	 сега	 е	 „погодното	
време“,	еве,	сега	е	„денот	на	спасението“	(2	Коринќаните	
6:2).	Можеби	утрешниот	ден	никогаш	нема	да	го	дочекаш.	
Не	одлагај	да	дојдеш	кај	Христос!	Денешниот	ден	ќе	биде	
најважниот	ден	во	твојот	живот,	ако	поверуваш	во	Господ	
Исус.	Дали	денеска	ќе	биде	денот	на	твоето	спасение?

5. Исус го носи Својот крст 

	Додека	луѓето	го	носеле	Исус	да	го	погубат,	Му	дале	тежок,	
дрвен	крст	да	го	носи.	Тој	требало	да	го	носи	крстот	на	кој	
требало	 да	 умре.	 Каков	 ужасен	 срам	 требало	 да	 поднесе	
поради	тебе	и	мене!	Ние	заслужуваме	да	бидеме	осудени;	
но	Тој	ги	зеде	нашите	гревови.

Луѓето	одвеле	и	двајца	други	мажи,	крадци,	да	ги	погубат	
заедно	 со	 Господ	 Исус.	 Тие	 требало	 да	 умрат	 поради	
лошите	работи	што	ги	направиле.	Господ	Исус	не	направил	
ништо	лошо.	Тој	никогаш	не	требало	да	умре,	бидејќи	Тој	
бил	единствениот	Кој	живеел	совршен	живот.

Војниците	и	толпата	народ	биле	собрани	околу	Господ	Исус.	
Крстот	бил	тежок,	а	Господ	Исус	бил	слаб	по	сето	тепање	
и	 мачење	 што	 го	 претрпел.	 Тој	 се	 потсопнувал	 и	 паѓал	
поради	тежината	на	крстот.	Каде	биле	Неговите	ученици	
тогаш?	Зошто	Петар	или	некој	друг	од	учениците,	не	Му	
помогнале	на	Исус	да	го	носи	крстот?	Се	плашеле.	Сите	се	
разбегале.	Петар	дури	трипати	се	одрекол	од	Господ	Исус.
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Еден	човек	по	име	Симон,	токму	тогаш	поминувал	таму.	Тој	
бил	од	Киринеја,	во	Северна	Африка.	Војниците	го	фатиле	
и	му	рекле	да	го	носи	крстот	на	Господ	Исус,	додека	тие	
Го	воделе	Исуса.	Симон	тогаш	не	 знаел,	но	Господ	Исус	
требало	да	умре	на	 тој	 крст	 за	да	 ја	 земе	казната	 за	 сиот	
негов	 грев.	Симон	дознал	 за	 тоа	подоцна.	Ако	 тој	 тоа	 го	
дознаел	порано,	сигурен	сум	дека	војниците	не	ќе	требало	
да	го	присилат	да	го	носи	крстот.

6. Три крста

Тие	пристигнале	на	местото	наречено	Голгота.	Било	девет	
часот	 претпладне.	 На	 врвот	 на	 ридот,	 Симон	 го	 оставил	
крстот	на	земја.	Свирепите	војници	го	зеле	Господ	Исус	и	
го	положиле	врз	дрвениот	крст.	Заковале	големи	шајки	низ	
Неговите	стапала	и	низ	Неговата	лева	и	десна	рака.	Тие	раце	
го	исцелиле	слепородениот	човек	и	лепрозниот;	тие	раце	ги	
благословувале	децата.	Тие	раце	правеле	само	добри	дела.

Кога	 војниците	 го	 распнале	 Господ	 Исус	 на	 крстот,	 Тој	
се	молел:	„Татко,	прости	им,	зашто	не	знаат	што	прават“.	
Војниците	 ископале	 дупка	 во	 земјата,	 за	 крстот	 да	 стои	
исправен.	Тие	го	подигнале	крстот	заедно	со	Исус	Христос	
распнат	на	него.	Со	силни	удари,	го	набиле	крстот	во	земјата.	
Ах,	какви	болки	биле	тоа	за	Господ	Исус!	Ние	сме	тие	кои	
заслужуваме	да	бидеме	казнети,	но	Исус	ја	зеде	казната	за	
нашиот	грев	на	крстот.	Казна	за	гревот	е	да	бидеш	одвоен	
од	Бог	засекогаш.	Таму	на	крстот,	Господ	Исус	бил	одвоен	
од	Бог	поради	нас.	Болката	во	неговите	дланки	и	стапала	
и	 раните	 на	 грбот	 и	 главата	 биле	 ништо	 во	 споредба	 со	
болката	што	ја	чувствувал	во	Своето	срце,	бидејќи	Тој	на	
крстот	 ја	презел	 казната	 за	нашите	 гревови	врз	Неговото	
тело	(1	Петрово	2:24).	Слушни	што	пишува	во	Библијата.	

Прочитај во својата Библија (Исаија 53:4-6)

„Тој	 беше	 ранет	 поради	 нашите	 гревови“.	 Тој	 ја	 презел	
казната	за	сите	наши	гревови	кога	сме	Му	биле	непослушни	
на	Бог.

„Тој	беше	мачен	поради	нашите	беззаконија“	-	Тој	страдал	
на	крстот	за	секој	наш	грев	кога	не	сме	го	правеле	тоа	што	
е	исправно.

Во	Библијата	пишува	дека	Бог	го	презеде	врз	Него	гревот	
на	 сите	 нас.	 Поради	 нашиот	 грев,	 Тој	 бил	 казнет	 од	 Бог	
и	мачен.	Некој	умрел	 за	нас	 -	Синот	Божји,	Господ	Исус	
Христос.	Ох,	колку	Тој	нѐ	љуби	тебе	и	мене!
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Во	дванаесет	часот,	напладне,	се	стемнило.	Бог	ја	заменил	
светлината	 со	 темнина	 цели	 три	 часа.	 Господ	 Исус	 ги	
презел	нашите	гревови	на	крстот,	а	Бог	Таткото	Го	свртел	
Својот	 поглед	 од	Него.	 Господ	Исус	 викнал:	 „Боже	мој,	
Боже	мој,	зошто	ме	заборави?“	Тој	станал	грешник	поради	
нас.	Бог	Го	свртел	Својот	поглед	од	Него,	бидејќи	во	Тој	
миг	Исус	 станал	 грешник	поради	нас.	Бидејќи	Исус	бил	
човек,	Тој	можел	да	умре	наместо	нас	и	бидејќи	Тој	бил	
Бог,	тој	можел	да	ја	преземе	казната	за	сите	нас.

Најпосле,	 во	 три	 часот	 попладне,	 Господ	 Исус	 викнал:	
„Свршено	е!“	Тој	платил	за	сиот	наш	грев.	Тогаш	Тој	му	
рекол	на	Неговиот	небесен	Татко:	„Татко,	во	твоите	раце	
го	предавам	мојот	дух“.	Господ	Исус	го	дал	Својот	живот	
за	нас.	Темнината	се	подигнала.	Откако	Исус	умрел,	еден	
војник	го	прободел	во	ребрата	со	копје,	па	му	потекле	крв	
и	вода.	Кога	истечува	вода	и	крв,	тоа	значи	дека	човекот	
чувствувал	длабока	тага.	Господ	Исус	умрел	со	скршено	
срце.	Неговото	срце	било	скршено	бидејќи	Тој	го	презел	
нашиот	грев.

Телото	 на	 Исус	 Христос	 било	 спуштено	 од	 крстот	 и	
положено	во	нова	гробница	-	пештера	што	неодамна	била	
издлабена	во	карпа.	Потоа	Јосиф	и	Никодим	ставиле	голем	
камен	на	отворот,	за	да	го	затворат	влезот	на	гробницата.	
Но	 таа	 гробница	 и	 тој	 голем	 камен	 не	 можеле	 да	 го	
задржат	 телото	 на	 Господ	 Исус	 затворено.	 Третиот	 ден,	
по	Неговата	смрт,	Бог	направил	големо	чудо.	Бог,	Таткото,	
го	 воскреснал	 Исус	 Христос	 од	 мртвите.	 Тој	 го	 вратил	
повторно	во	живот	телото	кое	било	тепано	и	мачено,	кое	
било	распнато	на	крст.

7. Жените одат на гробот

Во	неделата,	наутро,	неколку	жени	влегле	во	гробницата	
каде	 што	 било	 положено	 телото	 на	 Господ	 Исус.	 Тие	
сакале	да	го	намирисаат	Неговото	тело.	Но	Бог	испратил	
ангели	 да	 го	 истркалаат	 каменот	 од	 влезот	 -	 да	 покажат	
дека	гробницата	е	празна.	Кога	некој	оди	в	затвор	поради	
извршеното	 злосторство,	 откако	 ќе	 ја	 издржи	 казната	 за	
лошото	дело	што	го	направил,	се	пушта	на	слобода.	Бог	
сакал	да	покаже	дека	Господ	Исус	платил	за	сиот	нашиот	
грев,	па	така	Тој	го	пуштил	Исуса	на	слобода.	Тој	покажал	
дека	Исус	е	Божји	Син,	Кој	платил	за	сиот	наш	грев.

Жените	виделе	дека	гробницата	е	празна.	Марија	Магдалена	
не	 чекала	 со	 другите	жени	 туку	 веднаш	 истрчала	 да	 им	
каже	на	учениците	дека	 телото	на	Господ	Исус	 го	нема.	
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Таа	не	го	слушнала	ангелот	кој	ѝ	кажал	на	другата	жена:	
„Го	барате	Исус	распнатиот.	Тој	не	е	овде.	Тој	воскресна.	
Одете	и	кажете	им	на	учениците	и	на	Петар	дека	Тој	ќе	се	
сретне	со	вас	во	Галилеја“.	Ангелот	рекол	да	му	кажат	и	
на	Петар.	Подоцна,	кога	жената	му	ја	кажала	таа	порака	на	
Петар,	тоа	него	сигурно	го	охрабрило.	Петар	го	изневерил	
Господ	Исус,	но	Исус	сѐ	уште	го	сакал	и	бил	подготвен	да	
му	прости.

Ако	 си	 христијанин,	можеби	 се	 сеќаваш	на	 нешто	 лошо	
што	си	го	направил	во	твојот	христијански	живот.	Можеби	
твојот	учител	ги	прашал	учениците	од	твоето	одделение	
дали	некој	 навистина	 верува	 во	 сето	 тоа	што	 го	 пишува	
во	Библијата,	а	ти	си	се	исплашил	да	кажеш	дека	веруваш	
во	тоа.	Си	се	засрамил	да	застанеш	зад	Господ	Исус	и	зад	
Неговото	Слово.	Запомни,	Тој	сѐ	уште	те	љуби	и	е	подготвен	
да	 ти	прости.	Тој	 умрел	поради	сите	 твои	 гревови,	дури	
и	за	гревовите	во	твојот	христијански	живот.	Кажи	му	на	
Господ	Исус	за	она	што	си	го	направил	и	дека	ти	е	жал	за	
тоа.	Тој	ќе	ти	прости.	Во	Библијата	пишува:	„Оној	што	ги	
исповеда	и	ги	напушта	своите	гревови,	ќе	биде	помилуван“	
(Поговорки	 28:13).	 А	 Господ	 ги	 исполнува	 сите	 Негови	
ветувања.

8. Петар се среќава со Господ Исус

(Лука	 24:34;	 1	Коринќаните	 15:5).	 Во	 Библијата	 пишува	
дека	 Господ	 Исус	 по	 Неговото	 воскресение	 се	 сретнал	
со	Петар.	Петар	Го	 видел	 и	 зборувал	 со	Него.	Неговиот	
Спасител	бил	жив.	Тој	сѐ	уште	имал	траги	од	шајките	на	
дланките	и	стапалата.	Ребрата	сѐ	уште	му	биле	прободени,	
на	 местото	 каде	 што	 војникот	 му	 го	 забодел	 копјето.	
Но	 тоа	 било	 прекрасно,	 воскреснато	 тело	 со	 кое	 Господ	
Исус	ќе	 се	врател	на	небото.	Тоа	тело	можело	да	излезе	
од	гробницата,	пред	каменот	да	биде	истркалан	од	влезот.	
Тоа	тело	можело	да	влезе	во	горната	соба,	каде	што	биле	
собрани	учениците,	дури	и	кога	вратите	биле	заклучени.	
Преку	 воскресението	 на	 Господ	Исус,	 ние	 кои	 веруваме	
во	Него,	еден	ден	ќе	имаме	тела	како	Неговото,	кога	Тој	
ќе	 се	 врати.	Какво	 ли	 големо	 чудо	 било	 тоа	 кога	 Бог	 го	
воскреснал	Исус	од	мртвите!

Бидејќи	Господ	Исус	е	жив	во	Библијата	пишува	дека:	„Тој	
може	да	 ги	 спасува	 за	 вечни	 векови	 тие	 кои	преку	Него	
доаѓаат	кај	Бог“	(Евреите	7:25).	Ако	сакаш,	ти	можеш	да	
дојдеш	кај	Исус	денеска.	Можеш	да	Му	кажеш:	„Господе	
Исусе,	згрешив.	Ти	благодарам	што	умре	на	крстот	поради	
мене.	Те	молам,	спаси	ме	од	гревот.	Преземи	ја	контролата	
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во	мојот	живот“.	Ако	 сакаш	повеќе	 да	 ти	 објаснам	 како	
можеш	да	дојдеш	кај	Христос	за	да	бидеш	спасен,	по	часот	
можеш	да	дојдеш	и	да	седнеш	во	првиот	ред.	Ако	те	видам	
дека	седиш	таму	по	часот,	ќе	ти	објаснам	од	Библијата	како	
да	се	спасиш.	Ти	само	треба	да	отидеш	и	да	седнеш	таму,	
ако	ти	е	потребна	помош	за	ова	важно	прашање.

Господ	 Исус	 се	 сретнал	 со	 учениците	 повеќепати	 во	
Ерусалим	и	 во	Галилеја.	По	четириесет	 дена	 откако	Бог	
Го	 воскреснал	 од	 мртвите,	 Господ	 Исус	 се	 сретнал	 со	
учениците	последен	пат.	Тоа	било	на	Маслиновата	Гора,	
надвор	од	Ерусалим.	Тој	им	рекол	дека	тие	треба	да	одат	
и	да	им	кажуваат	на	другите	луѓе	 за	радосната	вест.	Тој	
ги	подигнал	рацете	за	да	ги	благослови	и	во	тој	миг	бил	
вознесен	на	небото.

9. Небо	

(Постави го на десната страна на таблата.)

Нашиот	воскреснат	Спасител	сега	е	таму	со	сета	Негова	
слава.	Тој	се	моли	за	сите	оние	кои	поверувале	во	Него,	
како	во	нивни	Господ	и	Спасител.	Тој	отишол	да	подготви	
место	за	нас.

10. Небо	

(Постави го на левата страна на таблата.)

Ние	денес	зборувавме	за	Петар	и	што	се	случило	со	него	
пред	и	по	смртта	и	воскресението	на	Господ	Исус.	Но	во	
оваа	лекција	најмногу	поучувавме	за	Господ	Исус	Христос	
(покажи	на	силуетата).	Тој	е	Оној	Кој	умрел	и	воскреснал	
поради	 грешниците	 како	 Петар	 и	 грешниците	 како	 што	
сме	ти	и	јас.	Тој	е	Оној	Кој	ветил	дека	повторно	ќе	дојде	да	
ги	одведе	на	Небото,	сите	оние	кои	поверувале	во	Него.

Дали	 си	 подготвен	 да	 се	 сретнеш	 со	 Него?	 Ако	 Тој	
повторно	дојде	на	земјата	денес,	дали	си	сигурен	дека	ќе	
отидеш	да	бидеш	со	Него	на	небото?	Можеш	денеска	да	
поверуваш	во	Господ	Исус	Христос	и	да	побараш	од	Него	
да	те	спаси.	Ние	не	знаеме	во	кој	ден	Господ	повторно	ќе	
дојде.	Во	Библијата	пишува:	„А	за	тој	ден	и	час,	никој	не	
знае“	 (Матеј	 24:36).	Но	 еден	 ден	 во	 оваа	 година	 или	 во	
некоја	друга	година	(покажи	на	календарот)	Тој	повторно	
ќе	се	врати.	Можеш	да	побараш	да	те	спаси	додека	сѐ	уште	
има	време	за	тоа.	Во	Библијата	пишува:	„Затоа	и	може	да	
ги	спаси	за	вечни	векови	тие	кои	преку	Него	доаѓаат	кај	
Бог“	(Евреите	7:25).	Поверувај	во	Христос	за	да	те	спаси	
од	гревот	и	да	те	направи	тоа	што	Тој	сака	да	бидеш.
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