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Да се проучува книга од Библијата, стих по стих, со група млади и тинејџери е 
вистински предизвик. Сепак, можеш да го прифатиш тој предизвик со помош на ова 
упатство. Тоа содржи 10 проучувања врз основа на библиската книга напишана од 
Јаков. Иако секое проучување е „подготвено за употреба”, сепак тоа ќе бара од тебе 
време за подготовка кое нема да биде занемарливо. Tи прво треба темелно да го 
проучиш посланието, пред да зборуваш за него пред младите. Јаков 1:25 нѐ охрабрува 
да го проучуваме Божјото Слово, да одиме според него и кон него да ги 
приспособиме своите постапки (да бидеме извршители на Словото).

Цели: Цел на ова упатство е да им помогне на младите верници да пораснат во 
нивната вера. Секое проучување треба да исполни три цели засновани врз знаењето, 
емоциите и дејствата. Твојата цел како учител не е само да пренесеш доктринарни 
познавања. Ќе се обидеш, помогнат од дејството на Светиот Дух, да ги предизвикаш 
младите луѓе и да ги поттикнеш да го применуваат тоа што го читаат во Божјото 
Слово. Ова упатство може да се ползува и за поучување адолесценти кои сѐ уште не 
поверувале во Бог. Во него се обележани местата каде што можеш да го поучуваш 
Евангелието. За потребите на овие младинци и како да им се помогне пишува во 
дополнителната цел на секоја лекција.

Прашања: прашањата ќе ти помогнат да ги водиш младите низ нивното проучување 
на текстот. Ќе ползуваш три вида прашања: прашања за забележување, прашања 
за разбирање и прашања за примена. На тој начин младите ќе почнат со тоа што ќе 
проучуваат што поучува текстот, потоа ќе размислуваат за тоа што значи текстот 
и, на крај, ќе размислат како да го применат во практика тоа што го учеле. Малку 
по малку, ќе можат да ги научат постапките што ќе им помогнат да ја толкуваат 
Библијата. Тоа ќе им помогне во нивното тивко време.

Воведи и заклучоци: Ова упатство, исто така нуди начини да се придобие 
вниманието на младите на почетокот на проучувањето и да ги подготви за читање 
на посланието. Во заклучокот секогаш се настојува да се поттикнат слушателите 
практично да го применат наученото.

Примери (илустрации): во самиот текст има многу примери. Не мора да ги 
ползуваш тие што се предложени, ако имаш подобри. Особено е полезно, ако некои 
од илустрациите и примерите се од твоето лично искуство.

Методи: во ова упатство се ползуваат различни методи за да се поттикнат 
слушателите да се вклучат: толкување улоги, случаи за проучување, јазикот на 
фотографиите, замислено писмо, крстозбори... ако ползувањето на овие методи ти 
одзема многу време, подели го проучувањето на два дела.

Работни листови: тие се дел од ова упатство. Треба да направиш копии и да им ги 
дадеш на слушателите на почетокот на проучувањето. Не заборавај да обезбедиш 
моливи и нешто врз кое ќе може да се пишува. На секој работен лист се наоѓа текстот 
од посланието на Јаков. Сепак, младите ќе треба да ја носат својата Библија, за да 
можат да ги следат и пронаоѓаат другите библиски текстови спомнати во лекцијата.

16+ години: Иако овие проучувања се наменети за млади на 11-15 - годишна 
возраст, упатството содржи неколку совети за приспособување кон поучувањето за 
повозрасна младина.
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Младите верници ќе:  разберат дека испитувањата се неизбежни и дека тие се   
  важни за нивниот духовен растеж;
  сфатат дека кога се соочуваат со испитувања,  можат да се   
  потпрат на Бог и дека еден ден тие ќе го добијат венецот   
  на животот;
  побараат од Бог да им помогне да стојат цврсто во тешки   
  мигови.
Неспасените можат да бидат предизвикани од стих 12, во кој се вели дека венецот на вечниот 
живот е за оние кои Го љубат Бог.

Вовед: По натпреварот
Павле имаше 14 години кога отпатува во околината на Париз за да учествува на 
фудбалски турнир. Тој навистина уживаше да игра со тимот. Но навечер, тој повеќе 
сакаше да останува сам во својата соба, затоа што неговите другари пиеја многу 
алкохол. Набргу тие почнаа да му се потсмеваат и му вршеа голем притисок, но тој 
остана цврст во тоа испитување. Подоцна, тој сфати дека тоа искуство многу му 
помогнало да научи да се потпира на Божјата помош во сите околности.
 
Можеби ова те потсетува на состојби што веќе си ги искусил. Денеска ќе зборуваме 
за испитувањата во христијанскиот живот. Тешко е да се минува низ нив, но тие 
можат да бидат полезни, како што беа и за Павле. Јаков ја обработува оваа тема во 
првото поглавје од своето писмо. (Подели им работни листови на сите присутни).  

Библиски текст: Јаков 1:2-6; 12
2 Сметајте дека е вистинска радост, браќа мои, кога ќе се сретнете со разни 
испитувања, 
3  знаејќи дека од испитувањето на вашата вера произлегува истрајност! 
4  А од истрајноста - совршено дело, за да бидете совршени и целосни, без нешто да 
ви недостига. 
5  Но, ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја бара од Бога, Кој им дава на 
сите изобилно и без прекор - и ќе му биде дадена. 
6  Но нека бара со вера, без никакво сомневање...
12 Блажен е човекот кој истрајува во испитувањата, зашто откако ќе биде докажан, ќе 
го прими венецот на животот што Бог им го вети на тие кои го љубат.

1. Во стих 2, Јаков зборува за  „разни испитувања“. Знаеш ли со 
какви испитувања се соочувале верниците во тоа време?
Тие се соочувале со страшни прогонства од Римјаните и Евреите кои сакале да 
го спречат ширењето на христијанството. Но христијаните се соочувале и со 
многу други проблеми што Јаков ги спомнува понатаму во своето писмо: болести, 
финансиски грижи, проблеми во меѓусебните односи...

Јаков 1:2 -12

Цели

Реалноста на 
испитувањата
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2. Јаков не пишува  „ако се сретнете“, туку  „кога ќе се сретнете“ 
со испитувања. Каков заклучок можеме да извлечеме од тоа?
Јаков ни кажува дека испитувањата се неизбежни. Христијанинот не смее да мисли 
дека ќе биде поштеден од нив. Испитувањата се дел од христијанскиот живот. Ние 
можеме да ги запишеме овие две изјави на нашиот работен лист: испитувањата се 
многубројни и неизбежни.

16 +  години
Ако поучуваш млади кои имаат 16 и повеќе години, можеш да ги проучуваш 
паралелните текстови:
 Псалм 34:19                  „Многубројни се неволјите на праведникот...“
 2 Коринќаните 4:8-9    „На мака сме од сите страни...“
 1 Петар 4:12           „Мили мои, не чудете се на огненото испитување   
    што се појави меѓу вас, за да ве испита, небаре ви се  
    случува нешто необично“.

Метод: Протолкувај ги сликите
Добро разгледај ги сликите во твојот работен лист, а потоа кажи ми какви тешкотии 
се претставени на нив. (Дозволи неколку млади да дадат свое толкување. На првата 
слика, момче трпи голем притисок од едно озлогласено друштво. На втората слика, 
момчето има проблем во односот со неговиот родител или учител, можеби поради 
лошите оценки на училиште).

3. Според стих 2, што треба да направиме кога ќе се соочиме со 
испитување?
Сметајте дека е вистинска радост! (Работен лист). Оваа поука е тешка за 
прифаќање. „Изгледа невозможно, бесмислено!“ Треба да разбереме што всушност 
Јаков нѐ поучува со ова.

•  Тој не вели дека е неопходно да уживаш во страдањето; тешкотиите се 
непријатни и сами по себе не претставуваат причина за радост.

•  Исто така, тој не вели дека треба да се однесуваш како сѐ да ти оди добро, со 
прекрасна, неискрена насмевка, кога всушност страдаш внатре во себе.

Јаков вели дека, и покрај болката и тагата, ти можеш да најдеш причина да се радуваш. 
Ти можеш да бидеш навистина среќен кога ќе ја откриеш полезноста на тестот.

4. Што се стекнува со испитувањето според стих 3?
     Во христијанскиот живот, со испитувањето се стекнува трпеливост (работен 
лист), што претставува издржливост, способност да си отпорен. Твојата верба во Бог 
е разнишана од тешкотиите, за да ја направат поцврста. Ти се приврзуваш посилно 
кон Него. (Можеш да се потсетиш на примерот со Павле, кој беше даден во воведот).

Илустрација: Компјутерски печатачи ставени на тест
Компјутерските печатачи произведени во една компанија во Колорадо поминуваат 
низ шок - третман пред да излезат од фабриката. Тие првин се смрзнуваат, потоа се 
загреваат до 54 степени целзиусови и на крајот силно се протресуваат цели 15 минути. 
Зошто се подложуваат на ваков тест? Бидејќи тие печатачи ѝ се испраќаат на амери-
канската војска, за да можат да бидат употребени на бојното поле и во најнеповолни 
услови.

Важно е и ти да бидеш подготвен. Благодарение на испитувањата стануваш духовно 
посилен, поиздржлив, поотпорен и стануваш позависен од Господ.

16 + години
Можеш да проучиш други два текста кои го опишуваат истиот процес: Римјаните 5:3-
4 и 1 Петар 1:6-7.

Правилен став во 
испитувањата

Полезноста на 
испитувањата
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5. Кој е конечниот резултат - стих 4?
Да бидеш совршен и целосен. Резултатот е зрелоста или совршеноста (преведувачите 
на Библијата не се сигурни кое од тие значења е поточно), (работен лист). Овде се 
зборува за духовно созревање или усовршување. Тешкотиите предизвикуваат да се 
изврши темелна работа во животот на христијанинот. Тие те менуваат, малку по малку. 
Ти стануваш сѐ посличен на Господ Исус. Всушност, совршеноста може да биде дос-
тигната само кога ќе бидеш на небото. Но Бог работи на тоа уште отсега, од денеска 
натаму.

Метод: Лично сведоштво
(Можеш да дадеш лично сведоштво, со кое ќе покажеш како испитувањата ти 
помогнале во твојот духовен растеж).

6. Што треба да направиш кога ќе се соочиш со испитувања, 
според стиховите 5-7?
Да бараш мудрост од Бог (работен лист). Мудроста ќе ти овозможи да ги видиш 
тешкотиите од еден поинаков агол и ќе ти помогне да останеш среќен и благодарен. 
Ако побараш со верба, Бог ќе ти даде мудрост. Тој е добар и дарежлив. Ти веќе нема 
да ги гледаш испитувањата на ист начин.

Илустрација: Што би кажало леталото?
Ако леталото можеше да зборува, можеби ќе ти го кажеше следново: „Види колку 
високо можам да летнам, и покрај тоа што имам конец што ме држи. Без конецот, јас 
ќе се изгубам на небото“. Во реалноста, што се случува со леталото, ако тоа се одврзе 
од конецот? Ќе остане да лебди уште малку, а потоа стрмоглаво ќе почне да паѓа, па 
летањето ќе го заврши во гранките на некое дрво. Што ќе каже тогаш леталото? „Еве, 
тоа што сметав дека ме влече надолу, всушност ми помагало да летам повисоко“. 
Сигурен сум дека и ти понекогаш чувствуваш дека испитувањата те „влечат“ надолу. 
Но, ако Бог ги „пресече“, твојот однос со Него ќе го искуси истиот „слободен пад“ 
како и леталото. Затоа запомни ја оваа лекција: испитувањата ни се дадени за да ни 
помогнат да летаме што повисоко, поблизу до Господ.

Вечерва одвои време да размислиш за различните тешкотии со кои се соочуваш. 
Разговарај со Бог за твоите тешкотии и кажи Му дека сакаш да пораснеш преку нив. 
Биди радосен и благодарен!

(Белешка за учителот: ние ќе ги изоставиме стиховите 9 - 11, каде што Јаков зборува 
за конкретно испитување. Сепак, во ова проучување ќе го вклучиме стихот 12, 
иако во повеќето преводи овде се користи зборот „искушение“. Во грчкиот јазик се 
користи ист корен за зборовите „испитување“ и „искушение”. Во дванаесеттиот стих, 
двете значења се совпаѓаат. Од оваа гледна точка, ние имаме одличен заклучок за тоа 
што го поучуваме овде).

7. Ако стоиш цврсто при испитувањата, што ќе добиеш, според 
стих 12?
Венец (работен лист). Ова е друга причина за радост во тешкотиите!

8. Што претставува тој?
Во времето кога Јаков го пишувал своето писмо, венците, или круните, биле 
повообичаени отколку денес:

• Kруна од благороден метал носеле царевите или други управители, како знак 
на славата што ја имале (работен лист).

• Венец од цвеќиња се носел на фестивалите и претставувал среќа (работен лист).
• Лавров венец им се подарувал на атлетичарите - победници по завршувањето 

на игрите и претставувал победа (работен лист).

Наградите по 
испитувањата
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Јаков зборува за венецот на животот (работен лист). На небото, христијаните ќе 
го уживаат животот со Бог во полнота. Ќе живеат во Божјата слава, искусувајќи 
совршена радост и славејќи ја Неговата победа.

9. За кого е ветен?
За оние кои го љубат Бог (работен лист). Да се љуби Бог значи Тој да се стави на 
прво место во нашите животи. Го љубиш ли Бог? Си Му го дал ли местото што Тој го 
заслужува? Ако не, тебе нема да ти биде полезно тоа што сега го објаснуваме. За тебе, 
тешкотиите сѐ уште не претставуваат можност да растеш во верата. Ти сѐ уште немаш 
живот со Бог. Наспроти тоа, ти си мртов во твоите гревови. Не одложувај да побараш 
од Бог да ти ги прости лошите работи што ги правиш. Побарај од Него Христовото 
дело на крстот да му го припише на твојот живот. Бог нека ја почне Неговата работа 
во тебе, да те подготви еден ден да почнеш да живееш за Негова слава.

Заклучок
Можеш ли накусо да запишеш што научивме денеска од Јаков? Ајде заедно да се 
обидеме да ги дополниме трите реченици запишани на крајот на работниот лист.

„Кога имам тешкотии, јас треба да се радувам бидејќи тие ми помагаат да растам, 
станувајќи сличен на Христос. Можам да барам мудрост од Бог и да очекувам да го 
добијам венецот на животот што Бог им го ветил на оние кои Го љубат“. 

Додаток: Извештај
Младите луѓе кои ги поучуваш можат да се стават во улога на новинари. Со помош 
на касетофон или видеокамера, можат да посетат неколку повозрасни христијани за 
да разговараат со нив:

• Дали си се соочувал со големи искушенија и испитувања во текот на твојот 
живот?

• Можеш ли да ми кажеш за некои од нив?
• Како се соочи со нив?
• Како би нѐ посоветувал да постапиме кога ќе се соочиме со слични состојби?
• Дали тие тешкотии ти помогнале да растеш?
• Во која област и на кој начин?
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 2 Сметајте дека е вистинска радост, браќа мои, кога ќе се сретнете со разни испитувања, 

 3 знаејќи дека од испитувањето на вашата вера произлегува истрајност! 

 4 А од од истрајноста - совршено дело, за да бидете совршени и целосни, без нешто да ви  
 недостига. 

 5 Но ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја бара од Бога, Кој им дава на сите  
 изобилно и без прекор - и ќе му биде дадена. 

 6 Но нека бара со вера, без никакво сомнение

 12 Блажен е човекот кој истрајува во испитувањата, зашто откако ќе биде докажан, ќе го  
 прими венецот на животот што Бог им го вети на оние што го љубат.

Реалноста на 
испитувањата
Стих 2а

Испитувањата се

и 

Правилен став во испитувањата
Стих 2б

Ние треба

Јаков 1:2 -12
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Полезноста на испитувањата

Тие произведуваат  (стих 3)   (стих 4)

Што треба да сториш кога ќе се соочиш со испитувања, според стиховите 5-7?

Ако леталото можеше да зборува, можеби ќе ти го кажеше следново: 
„Види колку високо можам да летнам, и покрај тоа што имам конец 
што ме држи. Без конецот, јас ќе се изгубам на небото“. Во реалноста, 
што се случува со леталото, ако тоа се одврзе од конецот? Ќе остане да 
лебди уште малку, а потоа стрмоглаво ќе почне да паѓа, па летањето 
ќе го заврши во гранките на некое дрво. Што ќе каже тогаш леталото? 
„Еве, тоа што сметав дека ме влече надолу, всушност ми помагало да 
летам повисоко“. Сигурен сум дека и ти понекогаш чувствуваш дека 
испитувањата те „влечат“ надолу. Но, ако Бог ги „пресече“, твојот однос 
со Него ќе го искуси истиот „слободен пад“ како и леталото.

   Наградите по испитувањата

    Ако стоиш цврсто во испитувањата, што ќе добиеш, според стих 12?

    

    Што претставува таа? 

За кого е ветена - стих 12? 

      Можеш ли накусо да запишеш што нè поучи денес Јаков?

 Кога имам тешкотии јас треба 

 Затоа што тие ми овозможуваат да 

 Можам да побарам од Бог 

 И да очекувам да ја добијам 

 што Бог им ја ветил на 
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Младите верници ќе:    разберат што е тоа искушение и како функционира;
  сфатат дека, ако подлегнат на искушението, гревот ќе   
  предизвика значителна штета во нивниот однос со Бог;
  сметаат на тоа дека Бог ќе им помогне да ги совладат   
  искушенијата со кои ќе се соочат во текот на седмицата.
Неспасените ќе бидат охрабрени да ја стават својата доверба во Бог, за време на проучувањето 
на последиците од гревот во 15 стих.

Вовед: Противпожарен аларм
Две млади девојки ги загубиле животите во пожар, што го уништил нивниот стан. 
Нивниот дом бил опремен со детектор за чад што бил во исправна состојба, што 
требало да ги предупреди за опасноста. Зошто алармот не работел? Истрагата 
открила дека претходната вечер девојките организирале забава. Плашејќи се дека 
чадот од свеќите ќе го активира алармот, тие го исклучиле.

Оваа несреќа нѐ потсетува дека треба да бидеме внимателни во животот, а во тоа 
спаѓа и нашиот живот со Бог. Во текстот што ќе го проучуваме денес, Јаков зборува 
за искушение. Тоа е како оган што може да почне тогаш кога не го очекуваш. Ти 
треба постојано да си на штрек. (Подели ги работните листови).

Библиски текст: Јаков 1:13-15
13  Никој, кој се наоѓа во искушение, да не рече: „Бог ме искушува“. Зашто Бог не 
може да биде искушуван од зло и тој самиот никого не искушува.
14 Туку, секој е искушуван кога го влече и го мами неговата похота.
15 А откако ќе зачне похотата, таа раѓа грев, а направениот грев раѓа смрт.

1. Што е тоа искушение?
Некој го дефинирал искушението како „покана за грев“ (работен лист). Ти си 
искушуван кога некој те поттикнува да правиш лоши работи. Претпостави дека, 
враќајќи се од училиште, си нашол загубен паричник. Внатре се наоѓа адресата на 
сопственикот, но има и пари и телефонски картички. Искушуван си да ги задржиш 
за себе. Бог ни дал совест. Кога ќе дојде искушението, тој внатрешен глас нѐ 
предупредува за него.

2. Зошто искушението, само по себе, не е лошо?
Бидејќи искушението доаѓа пред гревот - ние грешиме само тогаш кога ќе му се 
предадеме на искушението. Исус бил искушуван без да направи грев. Да се најде 
паричник и да се погледне што има во него не е лошо. Од друга страна, штом ќе ја 
прифатам идејата да го задржам тоа што е внатре, грешам во мислите. Ако, пак, го 
земам тоа што е во паричникот, ќе извршам кражба.

Метод:
Дадени се три ситуации во кои младите луѓе се искушувани. По читањето, предложи 
и четврта ситуација и забележи ја во работниот лист.

Јаков 1:13-15

Цели

Дефиниција за 
искушението
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A. За време на тестот по историја, Даниел се чувствува како да му се испразнил 
мозокот. Никако не може да се сети на неколку важни датуми. Учебникот му е под 
клупата, на дофат на рацете. Само да ѕирне еднаш и сѐ ќе биде во ред! 

Б. Изабела отиде на посета кај своето момче Перо. Заедно гледаа ДВД - филм, удобно 
седнати на троседот. Родителите на Перо таа вечер беа излезени од дома. Филмот, 
што содржел неколку сцени на секс, завршил, и тогаш Изабела почна да размислува 
на тоа колку би било убаво некој да ја прегрне.

В. Другарите на Коле многу често пијат повеќе отколку што смеат. По фудбалскиот  
натпревар, сите отидоа да пијат пиво. Коле знае дека треба да е многу внимателен и 
да не ризикува, затоа што татко му е алкохоличар. Но, најдобриот пријател го чести 
пиво. Коле не сака да се расправа со другарите.

3. Некои го обвинуваат Бог што дозволил да се најдат во 
состојби што ги искушуваат. Што вели за тоа Јаков во 13 стих?
Бог не може да биде искушуван од зло и тој самиот никого не искушува (работен 
лист). Тоа би било во спротивност со Неговата природа: Тој е свет Бог, одвоен од 
злото. Тој е светлина и во Него нема темнина. Затоа е несфатливо дека Бог ќе биде 
привлечен од зло или дека Тој самиот ќе ги поттикнува другите да прават лошо.

4. Но, во Библијата се зборува за еден кој го нарекува 
„искушувач“. Кој е тој и што прави, според 2 Тимотеј 2:26?
(Јаков не го запоставува врховниот искушувач. Тој зборува за него во 4 глава, 7 стих. 
Овде тој повеќе инсистира на човековата одговорност).

Ѓаволот ни поставува стапици (работен лист). Во опкружувањето на Тимотеј имало 
отпор од луѓето кои биле заробени од непријателот и потчинети на неговата волја. Но 
Павле во овој стих зборува дека Бог ја има моќта да го оттргне секого кој е под власта 
на Сатаната. Ние можеме и треба да бараме помош од Него.

16+ години
Можеш, со повозрасните младинци, да проучуваш и други текстови: 2 Коринќаните 
11:3; 2 Коринќаните 11:15. Во Матеј 4:3 и 1 Солунците 3:5 се користи зборот 
„искушувач”.

5. Јаков тврди дека ние сме најодговорни за тоа. Што е тоа што 
во нас предизвикува искушенија?
Лошите желби што ги имаме (работен лист). Погрешни желби се кријат длабоко 
во моето и во твоето срце (Марко 7:15,20 - 23). Треба да се испитаме себеси. Ако 
сум искушуван да украдам паричник, нели е тоа поради мојата љубов кон парите и 
богатството? Ако Даниел е искушуван да препишува на писмена работа, нели е тоа 
поради тоа што успехот му е поважен од чесноста? Ако Изабела е искушувана да има 
физички однос со нејзиното момче, нели е тоа поради нејзината желба за погрешно 
сексуално искуство? Ако Коле е искушуван да пие алкохол, нели е тоа затоа што 
повеќе мисли на својата популарност отколку на своето здравје? Искушението, 
несомнено, доаѓа од нашите погрешни желби. Тврдината е брзо освоена бидејќи има 
предавници однатре!

6. Кои глаголи ги користи Јаков за да ни опише што прават тие 
лоши желби (сè уште го разгледуваме стих 14)?
Тие нѐ влечат и нѐ мамат (работен лист). Во оригиналниот јазик, грчкиот, вториот 
глагол е дел од речникот поврзан со риболовот.

Илустрација: Вкусен црв 
Вкусниот црв лесно може да извлече риба од местото каде што се крие. Поради својата 
лакомост, рибата, веројатно, нема да ја забележи јадицата, ниту сенката на рибарот 

Извор на 
искушението
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врз површината на водата. Мамката е неодолива и последицата за кутрата риба е 
моментална и смртоносна. Ова е сликата што Јаков ја користи за да ја покаже силата 
со која можеме да бидеме привлечени кон злото. Ако не му се противставиме на 
привлечното мамење, ризикуваме да бидеме уловени.

Да заклучиме: искушението е покана или наведување да се направи грев. Не е 
наведување од Бог. Сатаната го засилува и го „разубавува“, но нашите лоши желби се 
тие што нѐ влечат кон правење грев.

7. Ако некој му дозволи на гревот да победи, кој ќе биде 
резултатот, според стих 15?
Смрт, што означува вечно одвојување од Бог (работен лист). (Паралелни текстови: 
Езекиел 18:4; Римјаните 6:23). Ова е јасно предупредување, прво за оние кои живеат 
без Бог. Сети се дека Бог е свет и Тој не може да го трпи гревот. Така, секогаш кога 
човекот ќе му рече ДА на искушението, тој му вели НЕ на Бог. Тој се оддалечува сѐ 
повеќе од Него и прави уште еден чекор поблиску до смртта. Човекот во себе нема 
доволно способност да му се противстави на искушението и гревот. Тој треба да 
му се предаде на Бог. Бог од љубов кон нас го испратил Својот Син. Иако Исус бил 
искушуван на секој можен начин, Тој никогаш не згрешил. Тој платил за сите наши 
гревови на крстот и воскреснал од мртвите. Секој кој ќе ја стави својата доверба во 
Бог и му го предаде својот живот Нему, добива простување. Исто така, Бог му дава 
сила и слобода да живее за Него. Си побарал ли од Него да го стори тоа за тебе?

8. И покрај тоа што верникот се бори против искушението и 
гревот, тој понекогаш му потклекнува на искушението и греши. 
Како тоа влијае врз неговиот однос со Бог?
Ако попуштиш, твојата непослушност ќе биде пречка меѓу тебе и твојот небесен 
Татко. Тоа ќе влијае на времето што го поминуваш со Бог, во молитва и читање на 
Библијата. Веројатно, веќе си ја искусил таа тажна состојба. Веројатно си забележал 
дека еден грев води кон друг. Непослушноста може да стане навика, а последиците се 
погубни. Ја губиме радоста. Чувствуваме вина и грижа (работен лист).

Илустрација: Облачно небо
Во зима, одвај чекаме да изгрее сонцето. Тоа нѐ топли и прави природата да изгледа 
прекрасна. Но, доволен е само еден облак за да го скрие Сонцето. Ако на нашето 
„небо“ (нашиот живот) се појави облакот на гревот, ние ја губиме врската со Бог.

9. Како може да се обнови нашиот однос со Бог? 1 Јован 1:9
Ако си потклекнал на искушението, биди искрен и признај го својот грев пред Бог. 
Според Неговото ветување, твојот Татко ќе ти прости и ќе те ослободи од вината. 
Потоа ти треба да се потпреш на Него, признавајќи дека сам не можеш да му се 
противставиш на искушението.

Метод: Групи за дискусија
(Подели ги младите луѓе во групи од по тројца или четворица. Тие ќе проучуваат 
неколку библиски личности кои требало да се соочат со искушение. Некои 
потклекнале, а некои му се противставиле. Младите луѓе треба од тие личности да 
извлечат практични лекции).

Библиски текст Личност Практичен совет за да му се противставиш на искушението

Битие 13:10-13 Лот Внимателно одбери го своето друштво. 

Битие 39: 11-12 Јосиф Бегај од големо искушение. 

2 Самуил 11:1-4 Давид Занимавај се со полезни активности. 

Матеј 4:1-11. Исус Остани вкоренет во Божјото Слово.

Резултатот од 
искушението
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10. Во 1 Коринќаните 10:13 се запишани две искажувања во 
врска со Бог, кои ќе ти бидат големо охрабрување кога ќе се 
соочиш со искушенија. Запиши ги подолу:

1. Тој нема да дозволи да бидеме искушувани над нашите сили.
2. Тој ќе ни го покаже излезот, за да можеме да му побегнеме на    

 искушението.
Кога ќе се соочиш со искушение, запомни дека Бог ја контролира неговата сила и 
дека Тој подготвил излез од него. Потруди се да се потпреш врз Него. На тој начин ти 
ќе можеш да се извлечеш од мрежата.

Заклучок
Ајде да го сумираме тоа што го научивме:

1. Дефиниција - искушението е покана за грев.
2. Извор - нашите лоши желби што нѐ влечат и мамат.
3. Резултат - ние сме влечени кон гревот и смртта.
4. Охрабрување - Бог ја контролира силата на искушението и подготвил   

 излез.

Биди подготвен во наредните денови и потпри се на твојот Бог!

Дополнување: Толкување улоги
Кога искушението ќе дојде од пријателите, за младите е многу тешко да се 
противстават. Ти можеш да им дадеш можност да вежбаат ситуации, толкувајќи 
улоги. Можеш да го употребиш следново сценарио:

„Четворица млади луѓе наоѓаат загубен паричник. Тројцата од нив се согласуваат да 
ги поделат парите меѓусебе. Четвртиот од нив е христијанин“. Можеби ќе биде неоп-
ходно да ја играат таа сцена неколкупати, пред младиот верник да постапи соодветно.

Како да му помогнеш на твојот пријател
Можеш да го погледнеш проблемот на искушението од еден друг агол, со тоа што 
ќе побараш од групата да размисли како тие можат да им помогнат на другите да 
не западнат во искушение. Младите луѓе можат да претстават дека имаат другар 
кој пушел марихуана кога му вршеле притисок, а сега му е тешко да се откаже од 
желбата да продолжи. Побарај од нив да дадат неколку практични предлози.

• Биди пример со тоа што самиот ќе одбиеш да употребиш дрога.
• Предупреди го другарот за штетата што ја предизвикува дрогата.
• Покани го во младинската група.  

Помош кога имаш 
искушенија
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 13 Никој, кој се наоѓа во искушение, да не рече:  
 „Бог ме искушува“. Зашто Бог не може да   
 биде искушуван од зло и тој самиот никого  
  не искушува.

 14 Туку, секој е искушуван кога го влече и го  
 мами неговата сопствена похота.

 15 А откако ќе зачне похотата, таа раѓа грев, а  
 извршениот грев раѓа смрт.

Дефиниција за искушението

A. За време на тестот по 
историја, Даниел се чувствува 
како да му се испразнил 
мозокот. Никако не може да се 
сети на неколку важни датуми. 
Учебникот му е под клупата, 
на дофат на рацете. Само да 
ѕирне еднаш и сѐ ќе биде во 
ред! 

Б. Изабела отиде на посета 
кај своето момче Перо. 
Заедно гледаа ДВД - филм, 
удобно седнати на троседот. 
Родителите на Перо таа вечер 
беа излезени од дома. Филмот, 
што содржел неколку сцени 
на секс, завршил, и тогаш 
Изабела почна да размислува 
на тоа колку би било убаво 
некој да ја прегрне.

В. Другарите на Коле многу 
често пијат повеќе отколку 
што смеат. По фудбалскиот  
натпревар, сите отидоа да 
пијат пиво. Коле знае дека 
треба да е многу внимателен 
и да не ризикува, затоа што 
татко му е алкохоличар. Но, 
најдобриот пријател го чести 
пиво. Коле не сака да се 
расправа со другарите.

Запиши уште една ситуација во која искушението е силно.

Изворот на искушението

Некои го обвинуваат Бог што дозволил да се најдат во такви ситуации и што ги искушува. Што 
вели за тоа Јаков во 13 стих?

Бог не може 

Но, Библијата зборува за еден кој го нарекува „искушувач“. Кој е тој и што прави?

2 Тимотеј 2:26: 

Јаков 1:13 - 15



16

Јаков тврди дека сме ние главните одговорни за тоа. 
Што е тоа во нас што ни предизвикува искушенија?

Кои глаголи ги користи Јаков за да ни опише што 
прават тие лоши желби (сѐ уште го разгледуваме 
стих 14)?

 + 

Резултатот од искушението

Ако некој му дозволи на гревот да победи, кој ќе биде резултатот, според стих 15?

И покрај тоа што христијаните се борат против искушението и гревот, тие понекогаш паѓаат во 
искушението и грешат. Како тоа влијае врз нашиот однос со Бог?

Како може да се обнови нашиот однос со Бог? (1 Јован 1:9).

Библиски текст Личност Практичен совет за да му се противставиш на искушението
Битие 13:10-13

Битие 39: 11-12

2 Самуил 11: 1-4

Матеј 4: 1-11

Помош кога имаш искушенија

Во 1 Коринќаните 10:13 се запишани две изјави во врска со Бог, кои ќе ти бидат големо 
охрабрување кога ќе се соочиш со искушенијата. Забележи ги подолу:

Тој нема да дозволи 

Тој ќе 
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Младите верници ќе:    разберат дека Словото е како огледало што ја открива   
  нивната духовна состојба;
  сфатат дека слушањето или читањето на Словото не се   
  доволни: потребно е тоа да се примени во животот;
  проучуваат по неколку библиски стихови секој ден во   
  седмицата и ќе ги следат Божјите упатства.
Неспасените ќе ја сфатат својата духовна состојба, ќе побараат од Бог да ги спаси и да ги измени 
нивните животи.

Вовед: Еј, па тоа сум јас!
Замисли дека прелистуваш списание и за твое големо изненадување - гледаш прилог 
напишан за тебе. Цела една страница е посветена на твојот живот. Дури имаш и 
фотографија на која се наоѓаш и ти со твоето друштво. Од тој миг, списанието ти 
станува многу важно. Ти „го голташ“ списанието, бидејќи во него се зборува за тебе!

Во Библијата, исто така, се зборува за тебе. Се разбира, ти внатре нема да ги најдеш 
твоето име или фотографија. Но кога ја читаш Библијата, или кога ќе слушаш поуки 
од неа в црква, ќе откриеш многу важни работи за себе. Кога, читајќи ја Библијата ќе 
речеш: „Еј, па тоа сум јас!“ и кога ќе разбереш дека таа се однесува „лично“ за тебе, 
ти ќе почнеш да „ги голташ“ страниците на таа книга и ќе дозволиш таа да те измени. 
(Подели ги работните листови).

Библиски текст: Јаков 1:22-25
22 И бидете извршители на Словото, а не само слушатели кои се мамат себе си.
23 Зашто кој го слуша Словото, а не го исполнува, прилега на човек, кој го гледа 
своето лице во огледало,
24 па откако ќе се погледне и замине, веднаш заборава каков бил.
25 А кој ќе се загледа во совршениот закон, законот на слободата и остане во него, не 
како заборавлив слушател, туку како делотворен извршител, тој ќе биде благословен 
во тоа што го прави.

(Белешка за учителот: тешко е да се почнат поуките со проучување на стихот 
22. Подобро е прво да се објасни што означува зборот „Слово” и зошто Јаков го 
споредува со огледало. Потоа продолжуваме да зборуваме за важноста тоа да се 
примени во животот).

1. Во овој текст неколкупати се користи зборот „слово”. На што 
се однесува тој?
Без сомнение, тоа го означува Божјото Слово, но не само во неговиот пишан облик. 
Можеме да го читаме Словото, но и да го слушаме кога се поучува на некој собир или 
в црква. Изгледа дека Јаков има две работи на ум: стих 22 зборува за изговореното 
Слово, а стих 23, веројатно, се однесува на пишаното Слово. (Забележи во работниот 
лист).

Јаков 1:22 - 25

Цели

Словото - 
огледало
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2. Зошто Јаков го споредува Словото со огледало?
Кога го читаме или слушаме Божјото Слово, откриваме важни работи за себе 
(работен лист). Исто како што огледалото го одразува нашиот лик, Библијата нѐ 
соочува со реалноста за тоа кои сме ние. Таа ни ја открива нашата состојба пред Бог. 

Кога неверник ја чита Библијата и кога ќе разбере дека таа зборува за него, тоа треба 
да биде причина за тревога. Тој открива дека гревот влијае врз секој негов дел. Ќе 
разбере дека е како изобличен од гревот. Но тој може да побара од Бог Тој да ја му 
го припише Христовото дело на крстот на неговиот живот и да го измени во нова 
личност (во стихот 18 се зборува за тоа). Си побарал ли од Бог да го стори тоа за 
тебе?

Ако си христијанин, мора да продолжиш да се огледуваш во тоа огледало. Ќе сфатиш 
што му е угодно на Бог во твојот живот, но, исто така, ќе откриеш  и области во кои 
треба да се измениш. Бог го користи Словото да ти ги отвори очите и постепено да те 
менува. Тој ти помага да растеш и сѐ повеќе и повеќе да ѝ се потчинуваш на Неговата 
волја.

16+ години  
Во група со повозрасни младинци можеш да го проучуваш 1 Петар 1:23-2:3.

• Ние сме добиле нов живот преку живото Слово - Радосната Вест.
• Треба да копнееме за вистинското млеко на Словото за да пораснеме во верата.

3. Откако ќе го слушнеш Словото, што треба да направиш, 
според стихот 22?
Примени го во практиката (работен лист). Ако пораката на пасторот или проучувањата 
што го имаме заедно ти помогнат подобро да разбереш што очекува Бог од тебе, 
направи нешто во врска со тоа! Ако Словото посочува на некој проблем во твојот 
живот, треба да го решиш! Важно е Словото да го употребиш во практиката. Ако го 
занемариш, ти самиот се лажеш, како што вели Јаков. Не треба да мислиме дека ќе 
можеме да живееме со Бог без да сме им послушни на Неговите упатства.

4. Тогаш Јаков споредува двајца луѓе и нивниот однос кон 
Словото. Што прави првиот човек, според стиховите 23 и 24 
(забележи ги употребените глаголи).
Се огледува - заминува - заборава (работен лист)

Илустрација
Замисли дека едно утро одвај стануваш од креветот и набрзина појадуваш. Потоа 
поминуваш неколку мигови пред огледалото. Изненаден си од тоа што го гледаш: 
косата ти е бушава, очите - полуотворени, околу устата си измачкан од топлото чоко-
ладо, на маицата имаш дамки... но, ти, заминуваш на училиште и забораваш што си 
видел! Нели се однесуваш слично кога ја читаш Библијата и кога таа ќе ти посочи на 
нешто во твојот живот што не е во ред? Ти набрзина го забораваш тоа. Тоа се случува 
и кога ќе се вратиме дома од црква и ќе ги занемариме поуките што таму ги добивме 
за Бог.

5. Ако на овој начин го занемариш Словото, кои ќе бидат 
последиците?
Исто како што физичкиот изглед на тој млад човек е апсолутно ужасен, и твојата 
духовна состојба ќе биде бедна (работен лист). Занемарувањето на Словото е 
исто како да му затвораме врата на Бог, спречувајќи го да дејствува во нашите 
животи. Неговата замисла за тебе е да станеш свет како Него. Ако го занемаруваш 
поучувањето од Библијата, таа промена и растеж нема да се случат во тебе. Твојот 
однос со Бог ќе се влоши, а и твоето однесување.

Човекот што 
го занемарува 

Словото
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6. Во стих 25, Јаков опишува друг човек. Што прави тој? 
(Повторно забележи ги употребените глаголи).

• Тој се загледува (детаљно испитува) што поучува Словото, односно Законот.
• Тој останува во него (верно го исполнува).
• Тој го извршува тоа што Божјото Слово го кажува (работен лист).

16+ години
Во група со повозрасни младинци, можеш да го разгледаш текстот од 2 Кн. Царства 
22 и 23. Во времето на Јосија, книжниот свиток на Законот бил најден во Божјиот 
храм. Кога Јосија го слушнал Словото, се однесувал на примерен начин:

• Ја раскинал својата облека како знак на покајание - 22:11.
• Станал свесен за лутината на Бог и побарал од Него совет - 22:13.
• Срцето му било допрено, се понизил себе си и заплакал - 22:19.
• Тој се предал со сето срце и душа на послушност на Божјите заповеди - 23:3.
• Веднаш ги применил во животот - 23:4.

Метод: Работни групи     
Ајде сега да се обидеме да ги следиме упатствата  на Јаков. (Подели ги младите 
во групи од по четири или пет. Ќе го проучуваат Псалм 1:1-3 и ќе ја пополнуваат 
табелата. Првото прашање ќе ги поттикне да го проучуваат текстот со цел да 
откријат што тој ги поучува нив; вториот ќе им помогне практично да го применат 
поучувањето. По десетина минути, повторно собери ја групата заедно и побарај од 
неколкумина да ги споделат одговорите).

Псалм 1:1-3 Што поучува овој текст во 
однос на тебе? Кажи го тоа со 

свои зборови.

Што мора да направам 
наредните денови?

Среќен е човекот, кој не го следи 
советот на безбожниците, не оди 
по патот на грешниците и не седи 
во друштво на богохулниците; туку, 
Законот Господов со задоволство 
го проучува, за Неговиот Закон 
деноноќно размислува! Тој е како 
дрво, засадено покрај река, кое 
својот плод навреме го дава и 
чијшто лист не свенува; во сè што 
прави - тој успева!

За да бидам среќен, треба да 
избегнувам лошо друштво. 
Исто така, треба да ја читам 
Библијата и да размислувам на 
неа во текот на денот. На тој 
начин, мојот живот ќе донесе 
многу плод.

•  Да внимавам на влијанието 
што моите другари го имаат врз 
мене. Ако е потребно, да барам 
нови другари.

•  Да одвојувам време секој ден да 
читам стихови од Библијата.

•  Да размислувам за овие стихови 
во текот на денот и да побарам 
од Бог да ми помогне практично да 
ги применам.

7. Ќе одвоиш ли време да размислуваш на Словото наредните 
денови?
Твојот живот, веројатно, е многу исполнет: училиште, домашна работа, телевизија, 
спорт, телефонирање на пријателите, јадење, спиење итн. Понекогаш е потребно да 
ги подредиме работите според важноста.

Илустрација: Предметна лекција
(Најди тегла, многу ситни камчиња и еден поголем 
камен). Да претпоставиме дека теглата го претставува 
твојот живот. Зафатен си со многу активности. 
(Наполни ја теглата со ситните камчиња, речиси до 
врвот). Изгледа дека е тешко да одвоиш време да го 
проучуваш Словото. (Поголемиот камен воопшто не 
влегува во теглата.) (Испразни ја теглата, стави го прво 
големиот камен, а потоа другите ситни камчиња. 

Човекот кој во 
животот го 

применува Словото
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Сега, има место за сѐ). Ако го почнеш денот со читање на Словото, сѐ друго ќе си 
дојде на своето место. Понекогаш ти треба да направиш избор и да изоставиш некоја 
активност. Немој да заборавиш кои се твоите најважните работи).

Предлагам неделава да ги прочиташ 3 и 4 глава од посланието до Колошаните. 
Направи список на вистините и упатствата што ги наоѓаш таму, а потоа спроведи ги 
во практиката, со тоа што ќе му станеш послушен на Божјото Слово.

8. Ако се потрудиш во животот да го спроведеш Божјото Слово, 
до што ќе доведе твојот живот, во согласност со Псалм 1 и Јаков 
1:25?
Напредок (во духовна смисла), плодови, благослови, радост (работен лист). Кога ќе 
дозволиш Божјото Слово да те менува малку по малку, Бог ќе упати ветер во твоите 
едра и ќе ти даде успех. Тој ќе ти даде и радост за да Му служиш. Исто така види што 
пишува во Лука 11:28; 2 Тимотеј 2:21. 

Заклучок
Време е да ги отвориме очите и да сфатиме дека во Библијата се зборува за тебе и 
за мене. Ќе одвоиш ли време да се запознаеш себе си во огледалото? Дали си решен 
да погледнуваш во Словото, во текот на неделава? Сакаш ли да седиш в црква или 
библиски клуб со еден поинаков став? Не заборавај дека читањето или слушањето на 
Словото не е доволно. Потоа треба да го употребиш Словото во животот. Побарај од 
Господ да ти помогне да го направиш тоа.

Дополнителна активност: Време за молитва
Псалм 119 може да ти биде водство за времето за молитва. Ако препишеш неколку 
стихови од овој Псалм на картички, секој од младите кој сака гласно да се моли, може 
да избере една од картичките и да ја користи како инспирација.

 Стих 16:  На Твоите уредби им се восхитувам, Твојот збор - нема да го  
   занемарам.
 Стих 24:  Твоите правила ми се мили, тие се мои советници.
 Стих 34:  Подари ми разбирање, Твојот Закон да го следам, и јас од сѐ  
   срце ќе го извршувам!

Ползата
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 22 И бидете извршители на Словото, а не само слушатели кои се мамат себеси.

 23 Зашто, кој го слуша Словото, а не го исполнува, прилега на човек, кој го гледа своето  
 сопствено лице во огледало,

 24 па откако ќе се погледне и замине, веднаш заборава каков бил.

 25 А кој ќе се загледа во совршениот закон, законот на слободата и остане во него, не како  
 заборавлив слушател, туку како делотворен извршител, тој ќе биде благословен во она  
 што го врши

Словото - огледало

Во овој текст неколку пати се користи зборот „слово“. На што се однесува тој?

   

   

Зошто Јаков го споредува Словото со огледало?

Откако ќе го слушнеш Словото, што треба да направиш, според стих 22?

Човекот што го занемарува 
Словото

Тогаш Јаков споредува двајца луѓе и нивниот став во 
однос на Словото. Што прави првиот човек, според 
стиховите 23 и 24 (забележи ги употребените глаголи).

Јаков 1:22 - 25
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Ако, на кој и да било начин, го занемариш Словото, кои ќе 
бидат последиците?

Човекот кој во пракса го применува 
Словото

Во стих 25, Јаков опишува друг човек. Што прави тој 
(повторно забележи ги употребените глаголи)?

Псалм 1: 1-3 Што поучува овој текст во однос на 
тебе? Кажи го тоа со свои зборови.

Што морам да направам наредните 
денови?

Среќен е човекот, кој 
не го следи советот на 
безбожниците, не оди 
по патот на грешниците 
и не седи во друштво 
на богохулниците; туку, 
Законот Господов со 
задоволство го проучува, 
за Неговиот Закон 
деноноќно размислува! 
Тој е како дрво, засадено 
покрај река, кое својот 
плод навреме го дава и 
чијшто лист не свенува; во 
сè што прави - тој успева!

Ползата

Ако се потрудиш во пракса да го спроведеш Божјото Слово, што ќе произведе твојот живот, 
согласно со Псалм 1 и Јаков 1:25?
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Младите верници:   ќе разберат што е тоа пристрасност,
   ќе сфатат дека тоа однесување е сосема поразлично од   
   Божјото и дека Бог го осудува,
   ќе најдат начин да се дружат и да ги сакаат сите свои   
   пријатели наредните денови, дури и оние кои се многу   
   поинакви од нив.
Неспасените ќе откријат дека Бог нема миленици и дека Тој им нуди спасение на сите кои ќе ја 
стават својата вера во Него.

Вовед: чоколадо
(Почни го проучувањето со еден очигледен пример за пристрасност: подели едно 
чоколадо на неколкумина во групата. „Парче за него бидејќи секогаш добро ме 
засмева, едно за неа, бидејќи ми се допаѓа нејзината фризура, и едно за него, бидејќи 
сака ист спорт како мене...“ Другите ќе бидат навредени бидејќи ништо не добиле. 
Прашај ги: „Кој збор го објаснува моето однесување сега? Како се почувствува кога 
не доби чоколадо?“ Потоа можеш да го поправиш своето однесување давајќи им 
чоколадо на оние кои не добиле при првата поделба). 
 
Во втората глава од oва писмо, Јаков зборува за пристрасноста и ни покажува како тоа 
однесување е спротивно од тоа што Бог го очекува од нас. (Подели ги работните 
листови).

Библиски текст: Јаков 2:1-5, 8-9, 12
1 Браќа мои, имајте вера во нашиот славен Господ Исус Христос и не бидете 
пристрасни!
2 Зашто, ако на вашиот собир дојде човек со златен прстен и со убава облека, а влезе 
и сиромав во валкана облека,
3 и му посветите посебно внимание на оној во убавата облека, и му речете: „Ти седни 
овде, на добро место!“ а на сиромавиот му речете: „Ти стој таму!“ или: „Седни долу 
до моите нозе“,
4 не правите ли разлики меѓу себе и така станувате судии со зли мисли?
5 Послушајте, мили мои браќа, не ги избра ли Бог оние кои се сиромаси во очите на 
светот, за да бидат богати во верата и наследници на царството кое им го ветил на оние 
кои го љубат?
8 Ако пак го исполнувате царскиот закон, според Писмото: „Љуби го својот ближен 
како самиот себе!“ -  добро правите.
9 Но, ако сте пристрасни, правите грев и законот ве осудува како престапници.
12  Така зборувајте и така постапувајте како луѓе кои ќе бидат судени според законот 
на слободата.

1. Како прво, што е пристрасност? Кажи ми дефиниција.
Пристрасност значи да покажуваш добрина кон одредени луѓе, а други пак да ги 
потценуваш, исто како што направив јас кога го делев чоколадото.

 („Пристрасност“ значи да ги двоиш луѓето врз основа на нивниот надворешен 
изглед, на пример, физичкиот изглед, социјалниот статус или раса).

Јаков 2:1 - 12

Цели

Пристрасност 
меѓу верните
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2. Во времето на Јаков, некои христијани имале миленици. Како 
се покажувало тоа - стихови 2 и 3?
За време на собирањата во самата црква! (Работен лист). Во одредени цркви, кога 
ќе влезел богат човек облечен во раскошна облека, добивал посебно внимание и бил 
придружуван до местото каде што ќе седнел. Од друга страна, кога ќе влезел сиромав 
човек облечен во парталава облека, бил запоставуван.

(Иако опишанава состојба изгледа дека е претпоставена, ваквото однесување сигурно 
било очигледно во некои цркви).

3. Може ли ова да се случи во нашата група?
Замислете си дека доаѓаат да нѐ посетат двајца млади луѓе. Едниот од нив е современ, 
облечен во маица и панталони, што се од позната марка, и изгледа сигурно и привлечно. 
Од друга страна, вториот е низок, облечен скромно и се чувствува непријатно. Ако 
се случи такво нешто, дали и двајцата млади луѓе ќе ги пречекаме подеднакво и ќе ги 
прифатиме? Можеби ќе покажеме поголем интерес кон едниот, отколку кон другиот. 
Ајде да ја разбереме потребата и да се потрудиме подеднакво да се однесуваме кон 
секого. Поуките на Јаков се сѐ уште актуелни.

Метод: Случај за проучување
Ајде да размислиме за тоа како се чувствуваат луѓето кои се жртви на пристрасност. 
(Подели ги младите луѓе во групи од по двајца или тројца. Тие треба да ги прочитаат 
двата примери дадени во работниот лист, а потоа да одговорат на прашањата).

Коле: „Денеска попладне, пред фудбалскиот натпревар, Петре и Драган ги избираа 
тимовите. Прво едниот ќе избереше играч, а потоа другиот. Кој беше последниот што 
го избраа? Мене, се разбира! Другите играчи во тимот ми рекоа да бидам голман! 
Успеав да ја допрам топката одвај петпати, и тоа кога ја вадев од мрежата“.

Дијана: „Веќе неколку седмици сум на диета, но не изгубив ниту еден килограм. 
Момчињата сѐ уште ме одбегнуваат. Синоќа ме изневерија и пријателките - отидоа в 
кино, а не ме ни поканија. Навистина се чувствувам отфрлена!“

Прашања:
• Како се чувствувале овие млади луѓе?
•  Кои се причините што на нив се гледа „озгора“?
•  Зошто однесувањето на нивните пријатели не е во ред?

4. За што ги обвинува Јаков луѓето кои се пристрасни - стих 4?

Тие прават разлики меѓу луѓето и стануваат судии со зли мисли (работен лист). Јаков 
сака да размислиме за тоа што е во нас, што нѐ тера да се однесуваме пристрасно. Ние 
имаме склоност да судиме за луѓето површино, според световните мерила, особено 
според нивниот изглед. Тогаш ќе се однесуваме добро само кон одредени луѓе.

Метод: „Премногу ... или недоволно...“
Кои се причините понекогаш некој млад човек да биде отфрлен од своите другари?

(Подели ја таблата на две половини. На едната страна напиши „премногу...“, а од 
другата „недоволно...“ Побарај од младите луѓе да дадат примери за брзите оценки 
што ги даваме за другите. Запиши ги нивните одговори. Одбегнувај груби и безобраз-
ни зборови. Примери: „премногу млад, премногу дебел, премногу срамежлив, многу 
поразличен поради својата култура“, или, пак,  „недоволно современ, не е спортски 
тип...“ Младите луѓе ќе можат да го запишат тоа што се разговара на работниот лист: 
изглед, пол, раса, социјален статус, способности...)
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5. Бог, од друга страна, сака да вежбаш давање оценки во однос 
со твоите пријатели. Кои критериуми се добри?
Треба особено да внимаваш каков е нивниот морален и духовен живот за да решиш 
колку време ќе поминуваш со нив и какво влијание ќе дозволиш тие да имаат врз тебе. 
Да го вежбаш донесувањето на судови на овој начин не само што е оправдано, туку е 
и важно. Во текстот што го проучуваме, Јаков осудува и нешто друго: брзи, површни 
оценки, кои се погрешни и водат до презирање на одредени луѓе. Тоа не е во ред!

Во првите четири стихови Јаков ја осудува пристрасноста. Во петтиот стих изразот: 
„Послушајте, мили мои браќа“, го дава почетокот за нови поуки. Јаков сега сака да ни 
ја покаже насоката по која треба да тргнеме.

6. За да нè охрабри да се бориме против пристрасноста, Јаков 
во стих 5 зборува за Божјиот став. Како Бог се однесува кон 
сиромасите?
Тој ги избрал тие кои се сиромаси во очите на светот да бидат богати во верата 
и наследници на царството (работен лист). Кога верните ќе му поверуваат, Тој ги 
спасува и им го дава црството како наследство. (Забелешка: Јаков не тврди дека сите 
сиромашни луѓе ќе бидат спасени само поради тоа што се сиромашни, ниту пак, 
од друга страна, сите богати луѓе ќе бидат исклучени поради нивното богатство. 
Изгледа, изразот „сиромашни“, бил користен не само за оние кои биле угнетувани, 
туку и за оние кои се скромни по дух).  

7. На кој начин Божјиот став е сосема спротивен од ставот што 
покажува пристрасност?
Тој нема миленици. Тој никого не исклучува (работен лист). Колку голема спротивност 
од презирот што Јаков го осудува во претходните стихови! (Еве други текстови од 
Библијата во кои се тврди дека Бог нема миленици: Второзаконие 10:17-18, 
Колошаните 3:25; Ефешаните 6:9).

Бог не те одвојува настрана бидејќи си „премногу ваков“ или „премногу таков“. Тој 
те љуби без оглед на твојот надворешен изглед, каков си, состојбата во твоето семејство, 
твоите грешки, твоите гревови... Тој не ги чува своите дарови за одредени миленици. 
Најголемиот подарок што Тој го има за тебе е спасението во Исус Христос. Потребен 
ти е овој подарок бидејќи твоите гревови те одвојуваат од Бог. Поради својата дареж-
ливост, Тој го испратил Својот Син да умре за тебе. Исус воскреснал и е жив за да ти 
го понуди дарот на простување и живот. Ако досега го немаш прифатено тој дар, ќе 
сакаш ли да ја испружиш својата рака кон Него со вера? Ако си Го прифатил Исус за 
Спасител и си Му се потчинил Нему како на твој Господ, и ти можеш да бидеш 
спасен и многу благословен.

16 + години 
Со повозрасните младинци можеш да поразговараш како оваа љубов кон секого 
се покажала за време на Исусовиот живот на земјата. Прашај ги младите луѓе кои 
писатели на Евангелието сведочат за Неговата непристрасност. Тој им помагал на 
Самарјаните (Јован 4), лепрозните (Матеј 8), даночниците (Лука 19), религиозните 
водачи (Јован 3)... Ние треба да побараме од Него да ни ја даде Неговата визија за да 
ги видиме потребите на другите со истото сочувство.

8. Потоа Јаков зборува за тоа што Бог го очекува од своите 
деца. Кој е „царскиот закон“ споменат во осмиот стих?
Кога се употребува зборот „закон“, тој честопати се однесува на Стариот завет (на 
Петтокнижието или Стариот завет во целина). Но во своето писмо, Јаков го користи 
овој збор во поширока смисла, што, исто така, се користи и во поучувањето на Господ 
Исус. На тој начин, за него, законот е целосната Божја волја за христијанинот (работен 
лист), вклучувајќи го и поучувањето од Стариот завет. Ова е царски закон бидејќи е 
даден од Царот на небото и земјата.

Бог нема 
миленици
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9. Кои упатства од тој закон треба да ги послушаме?
„Сакај го ближниот свој како самиот себе“ (работен лист). Бог им ја дал оваа заповед 
на Неговите луѓе во Левит 19:18. Зборот „ближен“ е употребен особено кон сонародни-
ците во Израел. Исус повторно ја кажал оваа заповед (Матеј 22:39) и ѝ ја проширил 
смислата, употребувајќи ја на секого со кого имаме врска, вклучувајќи ги туѓинците 
(Лука 10:25-37), дури и непријателите (Матеј 5:44). Ова е Божјата волја за секој 
верник. Ние мораме да Го подражаваме Бог со тоа што ќе ги љубиме другите луѓе.

10. Што можеш практично да направиш наредниве денови за 
да го следиш Божјиот пример?
Размисли за оние кои ги среќаваш на училиште, на час по музика, во спортскиот клуб 
или в црква. Веројатно, познаваш некој млад човек кој е отфрлен затоа што е поинаков. 
Ќе сакаш ли наредниве денови да се обидеш да покажеш интересирање кон тој човек? 
Понекогаш се среќаваш и со луѓе за кои знаеш дека немаат пари. Ќе погледнеш ли на 
нив со Божјата љубов? Ќе се потрудиш ли да им помогнеш толку колку што можеш 
да си дозволиш? Побарај од Бог да ти помогне во текот на седмицава да споделиш 
барем малку од љубовта што си ја примил.

Илустрација: Во возот
За време на една многу сурова зима, една многу сиромашна жена тргнала да патува 
со воз. Кога се качила во вагонот, луѓето ја погледнале со презир. Таа била стара и 
парталаво облечена. Седнала на најблиското седиште. Нејзините раце биле рапави 
и разранети поради студот. На следната постојка влегол убаво облечен човек. Тој 
забележал во каква состојба била жената. Кога возот почнал да забавува и запрел, 
тој набрзина поминал покрај неа и се симнал од вагонот. Пред да излезе, тој 
незабележително ѝ ги оставил своите волнени ракавици на нејзините колена. Тој ја 
искористил можноста да му помогне на некој кој имал потреба.

11. Како заклучок, што вели Јаков за пристрасноста во стихот 9?
Тоа е грев што законот го осудува (работен лист). Љубовта кон ближниот ја осудува 
пристрасноста. Пристрасноста е отворена непослушност кон љубовта што Бог сака да 
ја изразуваме. Ние стануваме непослушни кон Бог и законот нѐ осудува.

16 + години
Еве неколку дополнителни стихови, што можеш да ги проучуваш со поголемата група: 
Левит 19:15; Поговорки 24:23; Малахија 2:9; 1 Тимотеј 5:21. Еден ден, сите верници 
треба да се појават пред Божјиот престол за суд. Нашите дела ќе бидат подробно 
испитани и разгледани од Бог. Јаков точно тоа ни го кажува во стиховите 12 и 13. Ќе 
бидеш ли меѓу оние кои Бог еден ден ќе ги прекори или меѓу оние кои ќе ги подари и 
ќе ги награди?

Заклучок: Доврши ја реченицата
Ајде да го дадеме последниот заклучок за нашето денешно проучување, пополнувајќи 
ја реченицата на работниот лист: „Ова проучување ми помогна да научам дека ...  и 
јас планирам да ...“

Дополнителна идеја: Пристрасност внатре во семејството
Можеш да проучуваш два примери на пристрасност покажана од родители во 
Библијата. Поразговарај со младите луѓе за тоа што е причината за таквото 
однесување и кои биле последиците (Битие 25:28: Исак го сакал Есав, а Ребека - Јаков. 
Битие 37:3-4 : Јаков го сакал Јосиф повеќе отколку другите свои деца).

Дополнителна активност: Видео - презентација или 
истражување за расизмот
Ова проучување е добар вовед за темата „расизам“. Можеш да планираш дел од 
времето заедно да гледате видео - извештај или да посетите веб - страница на 
Интернет, што расправа за оваа тема, а потоа да разговарате за гледаниот материјал.
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 1 Браќа мои, имајте вера во нашиот славен Господ Исус Христос и не бидете пристрасни!

 2 Зашто, ако на вашиот собир дојде човек со златен прстен и со убава облека, а влезе и  
 сиромав во валкана облека,

 3 И му укажете посебно внимание на оној во убавата облека, и му речете: „Ти седни тука, на  
 убаво место!“ а на сиромавиот му речете: „Ти стој таму!“ или: „Седни долу до моите нозе,

 4 не правите ли разлики меѓу себе и така станувате судии со зли мисли?

 5 Послушајте, мили мои браќа, не ги избра ли Бог оние кои се сиромаси во очите на светот,  
 за да бидат богати во верата и наследници на царството кое им го ветил на оние кои го љубат?

 8 Ако пак го исполнувате царскиот закон, според Писмото: „Љуби го својот ближен како  
 самиот себе!“ -  добро правите.

 9 Но ако сте пристрасни, правите грев и законот ве осудува како престапници.

 12 Така зборувајте и така постапувајте како луѓе кои ќе бидат судени според законот на  
 слободата.

Пристрасност меѓу верните

Во времето на Јаков, некои христијани имале миленици. Како се покажувало тоа - стихови 2 и 3?

Коле: „Денеска попладне, пред фудбалскиот натпревар, Петре и Драган ги избираа тимовите. 
Прво едниот ќе избереше играч, а потоа другиот. Кој беше последниот што го избраа? Мене, се 
разбира! Другите играчи во тимот ми рекоа да бидам голман! Успеав да ја допрам топката одвај 
петпати, и тоа кога ја вадев од мрежата“.

Дијана: „Веќе неколку седмици сум на диета, но не 
изгубив ниту еден килограм. Момчињата сѐ уште ме 
одбегнуваат. Синоќа ме изневерија и пријателките 
- отидоа в кино, а не ме ни поканија. Навистина се 
чувствувам отфрлена!“

Прашања:
1. Што мислиш, како се чувствувале овие 

млади луѓе?
2. Кои се причините што на нив се гледа „одо   

згора“?
3. Зошто однесувањето на нивните пријатели 

не е во ред?

Јаков 2:1 - 12
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За што ги обвинува Јаков лушето кои се пристрасни - стих 4?

Кои се причините понекогаш некој млад човек да биде отфрлен од своите другари?

Бог нема миленици

Како Бог се однесува кон сиромасите - стих 5?

На кој начин Божјиот став е сосема спротивен од ставот што покажува пристрасност?

Потоа Јаков зборува за тоа што Бог го очекува од своите деца. Кој е „царскиот закон“ споменат во 
стих 8?

Кои упатства од тој закон треба да 
ги послушаме?

Како заклучок, што вели Јаков за 
пристрасноста во стих 9?

 
 Ова проучување ми помогна да научам дека 

 

 и јас планирам да 
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Младите верници ќе:   разберат дека верата не е ограничена само на разумско   
   верување, туку дека треба да се преточи во дела;
   посакаат да имаат жива вера што се преобразува во дела  
   на послушност кон Бог и љубов кон другите;
   бараат можности да ја покажат својата вера на дело,   
   особено помагајќи им на оние кои имаат некаква потреба.
Додека го проучуваат стихот 14 неспасените ќе разберат дека само „активната вера“ ќе им 
овозможи да добијат спасение.

Вовед: Телефонски разговор
(Избери две девојки да претстават телефонски разговор меѓу две другарки кои се 
христијанки. Кате ѝ се јавува на Марија да побара помош од неа и да ја поттикне да 
се вклучи во разни активности во текот на неделата, но таа не е заинтересирана).

К: В сабота навечер на младински час ќе го проучуваме посланието на Јаков. Ќе 
дојдеш ли и ти?
М: Не, не можам, има една многу интересна програма на телевизија што сакам да 
ја гледам вечерта!
К: Ќе ни се придружиш ли на евангелизацијата што ќе ја имаме в среда?
М: Всушност планирав да прошетам низ продавници со некои другарки.
К: Стефанија е болна веќе неколку дена. Што мислиш утре наутро да отидеме да 
ја посетиме?
М: Види, жал ми е, но јас навистина би сакала да си поспијам!
К: Морам да признаам дека сум разочарана. Зар како христијани, не треба да сме 
подготвени да им помагаме на другите и да бидеме вклучени во црковниот живот?

Што мислиш за верата на Марија? Taa вера не била преточена во дела. Таа вели дека 
верува во Бог, но не се однесува соодветно. Можеш да го видиш несогласувањето меѓу 
тоа што таа го тврди за себе и животот што го живее. Нели тој е проблем што и ти и 
јас, исто така, можеме да го имаме? Во денешниот текст, Јаков зборува за два вида 
вера: едната е мртва, а другата жива. Ова проучување е можност за нас да се испитаме 
себе си и да размислиме за тоа каква вера имаме. (Подели ги работните листови).
 
Библиски текст: Јаков 2:14-17, 21-22, 24
14 Каква е ползата, браќа мои, ако некој рече дека има вера, а нема дела! Може ли 
таквата вера да го спаси?
15 Ако некој брат или сестра се без облека и имаат потреба од секојдневна храна,
16 Па некој од вас им рече: „Одете си во мир, стоплете се и наситете се!“, а не им го 
даде тоа што им е потребно за телото, каква е ползата од тоа?
17 Така е и со верата: ако нема дела, таа е мртва сама по себе.
21 Нашиот татко Авраам не беше ли оправдан преку делата кога го принесе својот 
син Исак на жртвеникот?
22 Гледате дека верата беше сообразена со неговите дела, и преку делата верата стана 
совршена.
24 Ете човекот се оправдува преку дела, а не единствено преку вера.

Јаков 2:14 - 26

Цели
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Белешка за подготовка на учителот:
Кога го читаме овој текст, имаме впечаток дека поучувањето на Јаков е противречно 
на поучувањето на апостол Павле. Павле тврди дека ние сме оправдани само преку 
вера, без дела (Галатите 2:16; Римјаните 3:26), а Јаков нѐ уверува дека ние сме 
оправдани преку делата, а не само со вера (2:24). Всушност, тие разгледуваат два 
различни проблеми. Нивното поучување се надополнува:

• Павле зборува за паганите кои се обидуваат да го заслужат своето спасение 
преку вршење ритуали пропишани со закон. Апостолот вели дека таквите 
дејства не може да ни бидат од полза, ако со нив сакаме да се оправдаме пред 
Бог и на тој начин да воспоставиме меѓусебен однос со него.

• Самиот Јаков, пак, зборува за христијани кои, теоретски, веруваат во 
Исус, но кои не ја изразуваат својата вера во животот. За Јаков, делата се 
состојат од послушност кон Бог и љубов кон ближниот. Тој тврди дека тие се 
неопходни и дека Бог дава оценка за начинот на кој ја живееме нашата вера 
преку тоа како ги практикуваме.

1. Според стих 14, кои биле проблемите што Јаков ги забележал 
кај некои луѓе во црквите?
Тие велат дека имаат вера, но не ја покажуваат со нивните дела (работен лист). 
Можеме да видиме дека однесувањето на Марија, за кое зборувавме, се забележувало 
уште во времето на Јаков, дури и во црквите (можеш да забележиш дека во 15 стих се 
користат зборовите „брат“ и „сестра“).

2. Јаков вели дека таквата „вера“ не може да спаси никого. За 
каква „вера“ зборува тој?
Интелектуална вера и вербално исповедување (работен лист). Јаков изгледа дека 
му дава потесно значење на терминот „вера“, отколку другите новозаветни автори. 
Тој зборува за придржување кон доктрините за Бог, да се има „свето правоверие“. 
Апостолот Павле, од своја страна, го ползува зборот „вера“ со значење „да поверуваш 
во Бог и да Му се потчиниш во послушност кон Него“.

3. Зошто „теоретската“ или „вербалната вера“ не нèспасува?
Не е доволно само да тврдиш дека веруваш во одредени вистини. Потребно е да се 
одвратиш од гревот и да поверуваш во Бог, за да имаш полза од завршеното дело што 
Христос го направи на крстот.

Метод: Дополни го текстот
Неопходното решение во однос на спасението не ја вклучува само нашата глава 
(разбирање), туку и нашето срце (чувства), и нашите раце (дела). (Постави ги на таблата 
трите симболи покажани подолу, како и почетокот на секоја од речениците. Групата 
ќе треба да се обиде да ги дополни речениците. Еден доброволец ќе ги напише предло-
зите на таблата. Потоа, ти, ќе треба да ги направиш неопходните исправки и да ги 
поттикнеш младите луѓе да ги пополнат работните листови).

 Јас разбирам ... (кој е Бог и во каква грешна состојба се наоѓам).

 Мене ми е навистина жал ... (за гревовите што ме одвојуваат од Него)  
 и јас сум уверен ... (во делотворноста на Исусовото дело на крстот).

 Јас бегам ... (од мојот грев) и верувам ... (во Бог) Тој да ... (ме спаси и да  
 раководи со мојот живот отсега натаму).

Дали си побегнал од гревот? Дали си поверувал во Бог? Дали си му дозволил да 
го контролира твојот живот? Ако си го направил тоа, Бог ќе ти го даде Неговото 
спасение и отсега натаму твојата вера треба да изврши дела.

Мртва вера
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16+ години
Ако поучуваш повозрасни младинци, во овој дел од поучувањето можеш да го 
погледнеш стихот 19. Случајот со демоните цврсто нѐ уверува дека интелектуалното 
верување и емоциите не ни даваат пристап до Божјото Царство: Ти веруваш дека има 
само еден Бог. Добро правиш! И демоните веруваат и треперат!

4. Какви дела треба да правиме како христијани?
Според следните стихови, Јаков особено ги има на ум делата на послушност кон Бог 
и љубовта кон другите (работен лист). Љубовта е во срцевината на божествените 
побарувања, како што веќе видовме кога го проучувавме Јаков 2:8 во претходната 
лекција. Таа е највозвишена заповед. На тој начин верата влијае врз нашето однесување 
и нашите дела. Тие е неопходно да бидат обележани со послушност кон Бог и треба 
да ја одразуваат Неговата љубов. Овие белези за еден христијанин, за несреќа, не 
можеле да бидат видени во животите на одредени луѓе во времето на Јаков. Тие кажу-
вале дека веруваат во Бог и дека посетуваат црква, но не ја покажале верата на дело.

5. Во 15 и 16 стих Јаков ползува илустрација. Со што ја 
споредува тој верата без дела?
Со христијаните кои на сиромасите им посакуваат добро, но не прават ништо 
за нив (работен лист). Кога нивните браќа и сестри ќе се соочат со недостик на 
основните потреби од храна и облека, тие им кажуваат само добри зборови, но не 
прават ништо да им помогнат. Јаков јасно покажува дека зборовите не се доволни. 
Треба да бидат придружени со  дела. На ист начин, нашата вера мора да направи 
дела. Да беше Јаков меѓу нас, дали и за нас ќе го кажеше истото? Дали си задоволен 
со тоа што ќе кажуваш само добри зборови, или ја покажуваш својата вера на дело?

Илустрација: Исушено дрво
Верата може да биде мртва исто колку и исушено дрво. Тоа изгледа тажно, без листови, 
без плодови. Ниту една птица нема да изгради гнездо на гранките на едно гнило дрво. 
Ако верата е усна исповед, без обврска, изгледа како тоа дрво и за ништо не е полезно.

Бог сака нашата вера да биде жива, да биде преобразена во дела. На задната страна 
има уште едно дрво. Тоа е прекрасно и полно со живот. Лете и наесен, тоа дава плод, 
од кој луѓето може да имаат полза.

Метод: Решавање крстозбор во групи
Ајде да разгледаме неколку стихови што ни покажуваат 
кои дела христијанинот треба да ги прави. (Подели ги 
младите луѓе во групи од по четворица и петмина и дај 
им 15 минути за да ја извршат оваа активност).

• Прочитај ги следниве стихови.
• Постои основен принцип во секој текст. Запиши 

го секој принцип во крстозборот. (Забелешка: 
зборовите што треба да се напишат во 
крстозборот не се наоѓаат во текстот).

• Запиши ги вертикално во крстозборот.
• Исполни ја хоризонталната линија од 

крстозборот.
•  Потоа разговарајте користејќи ги двете прашања.

1. Езра 7:10 Изучува - изучувај ја Библијата и примени ја практично.
2. Ефешаните 6:18 Моли се - моли се упорно.
3. Евреите 10:25 Собирање - состанувај се со други христијани.
4. Јаков 1:27 Помош - помагај им на оние кои имаат потреба.
5. 2 Коринќаните 9:7 Дава - давај за да ги задоволиш потребите на Божјите луѓе.
6. Дела 1:8 Сведочи - сведочи им на другите за Исус

Жива вера  
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Прашања за размислување: 

1. Во која од овие области ти е најтешко?
2. Како ќе се соочиш со тоа?

Само Бог може да ти даде способност да ја ставиш својата вера во акција на овој начин.

16+ години
Со повозрасните младинци, повторно можеш да ја нагласиш важноста на социјалната 
работа. Според Матеј 25:31-46, Исус им го ветува царството на оние кои нахраниле и 
облекле „еден од Моите најмали браќа“. (Прочитај и во 1 Јован 3:17-18).

6. Јаков го дава Авраам за да ни ја објасни живата вера. На кој 
важен настан од животот на Авраам нè потсетува тој во стихот 21?
Жртвата на Исак (работен лист). Ајде да прочитаме Битие 22:1-2.

7. Зошто беше толку тешко за Авраам да ја послуша заповедта 
што ја прими од Бог тој ден?
Исак бил единствениот син на ветувањето (работен лист). Детето било во центарот 
на сето тоа што Бог го најавил за потомците на Авраам. Ужасно е кога треба да се 
жртвува човечко суштество, особено ако тоа е твое дете. Освен тоа, овој чин бил 
строго осуден од Бог (работен лист). Така, Божјата заповед била несфатлива. Авраам 
бил строго проверен. Наредните стихови ни покажуваат една чудесна и голема вера. 
Ајде да прочитаме во Битие 22:3-12.

8. Ангел Господов го сопрел Авраама да не продолжува и му 
рекол: „Сега знам дека имаш страв од Бог“. Според зборовите 
на ангелот, која била целта на таа проверка?
Да ја покаже верата на Авраам и неговата стравопочит кон неговиот Бог (работен 
лист). Ова дело на послушност ја покажува верата на Авраам што не била само 
теоретска, туку и активна, вера што го водела да ги исполнува сите упатства од Бог, 
без оглед на тоа колку тие изгледале чудни и невозможни. Според Јаков 2:21, преку 
своето дело на послушност, Авраам бил оправдан од Бог.

16+ години
Можеш да ги прашаш младите луѓе, кога друг пат Авраам, пак покажа голема вера 
на дело. Можете заедно да погледнете во Евреите 11:8, каде пишува дека преку 
вера Авраам го послушал Божјиот повик, кога Бог му заповедал да замине оддома. 
Тој заминал, без да знае каде ќе оди. На тој начин, Авраам ја применил својата вера 
повеќепати, преку дела на послушност и љубов кон Бог.

9. Јаков во 2:22 заклучува дека верата и делата одат заедно. 
Во извесна смисла, верата доведува до вршење дела. Од друга 
страна, пак ... што додава Јаков на крајот од стихот?
Преку делата верата стана совршена. На тој начин, делата овозможуваат верата 
целосно да расцути. (Глаголот употребен тука означува „да усоврши“, „да доведе до 
зрелост“). Искуството на Авраам го зголемило неговото знаење за Бог и ја развило 
неговата вера во Бог. Така, совршената вера е производ од успешните дела на послушност.

10. Според која мерка Бог го оценува нашиот живот (стих 24)?
Според нашата вера (основата) и нашите дела (надворешен знак) (работен лист). 
Јаков тврди дека делата што ние ги правиме се набљудуваат и тие мора да сведочат 
дека имаме жива вера. Можеме да кажеме дека Бог гледа на листовите и плодовите 
за да открие во каква состојба е дрвото. Како што стори и со Авраам, Бог ги зема 
предвид нашата вера и нашите дела за оценката што ја дава Тој за нашите животи. 
(Изгледа дека Јаков не го користи зборот „оправдува“ за да ја означи правната 
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состојба што ни е дадена во моментот на обраќање, туку за да зборува за високата 
оцена што Бог ја покажува спрема нашите животи).

Пополнувајќи го крстозборот, можеби си размислувал за некоја посебна област каде 
што ти сѐ уште доволно не ја применуваш твојата вера. Дали ќе сакаш да поработиш 
на овој аспект во твојот живот наредните денови? Ќе сакаш ли да Му угодиш на 
твојот Бог?

Заклучок: Телефонски разговор
Откако добро размисли, Марија реши да ѝ се јави на нејзината другарка Кате:

М: Ти се јавувам да ти кажам дека можеш да сметаш на мене, утре наутро, да 
отидеме да ја посетиме Стефанија. Јас, исто така, решив да им дадам предност 
на активностите в црква.
К: Одлично, но што те натера да се премислиш?
М: Јас не седев на ушите за да не го слушнам тоа што ти претходно ми го кажа. 
Морам да ја покажам мојата вера на дело!
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 14 Каква е ползата, браќа мои, ако некој рече дека има вера, а нема дела! Може ли таквата 
вера да го спаси?

 15 Ако некој брат или сестра се без облека и имаат потреба од секојдневна храна,

 16 Па некој од вас им рече: „одете си во мир, стоплете се и наситете се!“, а не им го даде она 
што им е потребно за телото, каква е ползата од тоа?

 17 Така е и со верата: ако нема дела, мртва е сама по себе.

 21 Нашиот татко Авраам не беше ли оправдан преку делата кога го принесе својот син Исак 
на жртвеникот?

 22 Гледате дека верата соработуваше со неговите дела, и преку делата верата стана совршена.

 24 Ете човекот се оправдува преку дела, а не единствено преку вера.

Според стих 14, кои беа проблемите што Јаков ги забележал кај некои луѓе во црквите?

Јаков вели дека таква „вера“ не може да спаси никој. За каква „вера“ зборува тој?

Неопходното решение во однос на спасението не ја вклучува само нашата глава, туку и нашето 
срце, и нашите раце.

Јас разбирам Мене ми е навистина жал

и јас сум уверен 

Јас бегам од 

и верувам во 

за Тој да 

Кои дела треба да ги правиме како христијани?

Во 15 и 16 стих Јаков користи илустрација. Со што ја споредува тој верата 
без дела?

Јаков 2:1 - 12
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1. Езра 7:10 
2. Ефешаните 6:18
3. Евреите 10:25
4. Јаков 1:27
5. 2 Коринќаните 9:7
6. Дела 1:8

Прашања за размислување: 

• Во која од овие области ти е најтешко?

• Како ќе се соочиш со тоа?

Јаков го дава Авраам како пример за да ни ја објасни 
живата вера. На кој важен настан од животот на Авраам нѐ 
потсетува тој во стихот 21?

Зошто беше толку тешко за Авраам да ја послуша заповедта што ја прими од Бог тој ден?

Ангел Господов го сопрел Авраама да не продолжи  и 
му рекол: „Сега знам дека имаш страв од Бог“. Според 
зборовите на ангелот, која била целта на таа проверка?

Јаков во 2:22 заклучува дека верата и делата одат заедно. 
Во извесна смисла, верата доведува до вршење дела. Од 
друга страна, пак ... што додава Јаков на крајот од стихот?

Според која мерка Бог го оценува нашиот живот - стих 24?

Ж

2

3

4

Р А

6 5

1
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Младите верници ќе:   разберат дека јазикот има голема моќ да прави многу   
   добри работи, но и да нанесе голема штета;
   сфатат дека сами не можат да успеат да го контролираат и  
   дека ќе им биде потребна помош од Бог;
    внимаваат како го користат јазикот и ќе настојуваат да   
    зборуваат љубезно со своите родители, пријатели и   
    учители.
Неспасените ќе бидат предизвикани од тоа што Исус го кажал: „Зашто од изобилството на 
срцето зборува устата“ (Матеј 12:34). Ќе сфатат дека е потребно да го прифатат Христос и да 
бидат исполнети со Неговата љубов.

Вовед: Игра за погодување
(Чувај ги работните листови скриени за да не биде откриена темата на проучувањето).

• Иако сум мал, способен сум да направам големи работи!
• Успевам да правам добро, но понекогаш и голема штета!
• Јас сум дел од телото, мускулест, рамен, подвижен орган.

Кој сум јас? ... Јазикот!

Во третата глава од своето писмо, Јаков се справува со еден друг проблем: 
контролирање на јазикот (иако тој веќе ја споменува оваа тема во првата глава, во 
стиховите 19 и 26). Тој користи погодни илустрации за да ни покаже дека треба да 
бидеме особено внимателни со овој мал дел од нашето тело. Само Бог може да го 
спречи јазикот да прави лошо. (Подели им работни листови на сите во групата).

Библиски текст: Јаков 3:3-12
3 На коњите им ставаме узда во устата за да ни се покоруваат, па можеме да 
управуваме со целото нивно тело.
4 Ете, и корабите, иако се толку големи и ги гонат силни ветрови, со нив управува 
кормиларот со многу мало кормило, каде што ќе посака.
5 Така и јазикот е мал орган на телото, но се фали со големи работи. Ете како мал 
орган запалува голема шума!
6 И јазикот е оган, самиот свет на беззаконието; јазикот се наоѓа меѓу нашите 
органи како таков кој го осквернува целото тело и, потпален од пеколот, го запалува 
нашиот животен тек.
7 Зашто, секаков вид ѕверови и птици, лазачи и морски животни се скротува и бил 
скротуван од човечкиот род.
8 Но никој не може да го скроти јазикот, тоа нескротливо зло, полно со смртоносен 
отров.
9 Со него Го благословуваме нашиот Господ и Татко и со него ги преколнуваме 
луѓето кои се создадени според подобието Божјо.
10 Од иста уста излегуваат благослови и клетви. Браќа, тоа не смее да биде така.
11 Тече ли од извор со ист отвор слатка и горчлива вода?
12 Може ли, браќа мои, смоквата да роди маслинки, или лозата смокви? Ни солениот 
извор не може да даде слатка вода.

Јаков 3:3  - 12

Цели
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16+ години
Ако поучуваш повозрасни младинци можеш да ги вклучиш првите два стихa од 
поглавјето. Јаков го упатува своjoт прекор кон оние кои имаат желба да бидат учители 
и имаат привилегија да поучуваат христијански доктрини. Оваа функција имала голем 
углед во времето кога само малкумина луѓе знаеле да читаат. Јаков бил загрижен да 
види како одредени христијани се вклучуваат во ова служење со погрешни мотиви. 
Тој предупредува дека учителите ќе бидат темелно оценети од Господ бидејќи имаат 
голема одговорност да ја потхрануваат христијанската вера. Во остатокот од поглавјето 
поучувањето е поопшто и не се однесува само на учителите.

1. Со што го споредува Јаков јазикот во стиховите 3 и 4?
Со узда што е способна да го управува телото на коњите и со кормило што е 
способно да управува со големи кораби (работен лист). Коњите понекогаш тешко се 
управуваат, но еден мал „пронајдок“ ставен во нивната уста е доволен да ги управува. 
Едрениците развиваат голема брзина кога се туркани од силни ветрови, но малото 
кормило ги води во правилна насока. На тој начин, мали предмети успеваат да ги 
контролираат најсилните нешта.

2. Што ни откриваат првите две илустрации - стих 5а?
Јазикот е мал, но може да прави големи работи (работен лист). Врши големо 
влијание врз луѓето и врз текот на настаните. (Јаков врши персонификација на јазикот 
- исто како што тоа го прави со злите желби, гревот и смртта во 1 глава, во 14 и 15 
стих).

Илустрација: Зборовите на млекарот
Шерил имала 5 години и живеела во САД. Татко ѝ имал своја бакалница и таа секое 
утро седела во аголот на продавницата чекајќи да пристигне млекарот. И било мило 
да го слушне тоа што тој ќе ѝ го каже кога ќе влезе низ вратата: „Како е мојата 
малечка мис на Америка?” Овие неколку зборови ѝ останале во умот на Шерил и 
тоа станало нејзина амбиција. Во 1980 година, Шерил Превит, станала кралица на 
убавината. Какво ли само влијание имале зборовите на овој обичен млекар!

3. Нашите зборови можат да имаат големо влијание врз другите. 
Во кои околности тие можат да направат голема добрина?

• Кога некој е тажен, зборови на утеха.
• Кога некој ќе направи некаква грешка, зборови на предупредување.
• Кога некој е запоставен, зборови на љубов.
•  Кога некој се соочува со тешкотии, зборови на охрабрување...

Нашите зборови можат да обноват мнозина и да бидат исцелителен балсам 
(Поговорки 10:21; 12:18).

4. Јаков го продолжува поучувањето споредувајќи го јазикот 
со оган во стиховите 5б и 6. На кој начин оваа илустрација е 
поразлична од претходните?
Покажува дека моќта на јазикот може да биде разурнувачка (работен лист). Едно 
мало кибритче што ќе падне на земја е доволно да запали шума и да ја преобрази 
во пепел. Сети се на снимките што ги гледаше ова лето на телевизија, како огнот 
опустоши голема област. (Зборот преведен како „шума“ исто така може да означува 
„грмушка“. Ридовите во Палестина се најчесто покриени со грмушки. Кога ќе се 
разгори пожар, тој се шири бргу и последиците се катастрофални).

16+ години
Можеш да дадеш објаснување за оваа возрасна група дека оваа споредба на јазикот со 
оган се користи и во други библиски текстови. Поговорки 16:27: „Поганиот човек зло 
кове, од неговите усни - оган пламти“. Поговорки 26:21: „Кавгаџијата ја разгорува 
кавгата, како јагленот - жарот, и дрвото – огнот“.

Моќта на 
јазикот

Штета 
предизвикана 

од јазикот
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Метод: Скриени зборови
Во 6 стих пишува дека јазикот е „свет на 
беззаконието“. Неколку термини што ја 
покажуваат лошата употреба на јазикот се 
скриени во осумнасочникот. Заокружи ги. 
(Кога младинците ќе ги пронајдат зборовите, 
побарај од нив да го објаснат нивното значење).

5. Што подразбира Јаков кога 
вели дека јазикот е „потпален од 
пеколот“?
Ѓаволот му дава на јазикот опустошувачка 
моќ (работен лист). Сатаната е оној кој владее 
со пеколот. Тој им дава на нашите зборови 
разурнувачка моќ. Историјата забележала впечатливи примери за тоа, како оној со 
Адолф Хитлер. Сатаната користел убедливи зборови за да предизвика уништување 
меѓу народите.

Метод: Случај за проучување:
Ајде да видиме од следниот пример како еден збор може да го разурне нашето 
пријателство со другите. „Стефан заостанува со учењето. Откако доби неколку лоши 
оценки, почна да му љубомори на својот другар Петар, кој добива високи оценки на 
писмените работи, изненадувачки лесно. „Сигурен сум дека Петар препишува“, му 
рече Стефан на еден другар додека беа на фудбалското игралиште во училиштето. 
Стефан ја прошири веста: „Изгледа дека Петар препишува за време на тестовите“! 
Тој глас се прошири низ целиот клас. Само неколкумина не поверуваа во таа вест. 
Така, Петар се здоби со лош углед. Кога следниот ден некој го нарече „измамник“, 
беше зачуден и се обидуваше да се одбрани себе си. Потоа неколкумина други се 
здружија против него. Што се однесува до Стефан, тој стоеше настрана, жалејќи за 
тоа што го направил, но сфати дека е предоцна да го повлече она што го рекол“.

1. Како почна клеветењето? Како се прошири?
2. Кои беа последиците за Петар, Стефан и нивните другари?
3. Што можеш практично да направиш за да се бориш против оваа лоша      

 употреба на јазикот?

Цитат од Винстон Черчил
„Моќта на човекот се зголеми во секоја област, освен над самиот себе си“.
Всушност, изненадува да видиме како човекот е способен да испрати некого на 
Месечината и да го врати назад. Но кога се работи за нашите зборови, не можеме да 
контролираме каде ќе слетаат, ниту, пак, пространството на нивното влијание.

И Јаков го посочува истото во стиховите 7 и 8 - дека човекот успева да ги скроти 
дивите животни, но сопствениот јазик не може да го контролира. Сепак, тоа што е 
невозможно за човек е можно за Бог (Лука 18:27). Тој сака да ни помогне и Тој може 
да го стори тоа.

6. Во стиховите 9 и 10 се вели дека ние ја користиме устата за 
две протиставени работи. Кои се тие?
Да го благословуваме Бог = да Го славиме, да Го прославуваме (работен лист).

Ги проколнуваме луѓето = им посакуваме лошо (работен лист), желба тие засекогаш 
да бидат одвоени од Бог. Ваквите зборови се неприфатливи, бидејќи луѓето се 
создадени според Неговото подобие. 

На тој начин, нашиот јазик е способен за најдоброто и за најлошото. Најубавите и 
најодвратните зборови излегуваат од иста уста.

Ж А Б А Ѕ Љ А Ф Т Ѓ Ќ В А Ѕ А
И А А А Г А Т Е В Е Л K А А Б
В Е Њ Е Р О М Р М А А А Ф Ц М
О С О С У М А С Л А Е А А Н Г
Т П О А Б А А Н А Њ Л А Ж А Г
К О Ј А О А Џ А А Б А Е А Х М
А П О Т С М Е В А Њ Е Њ Л А Ц
Љ А А А Т А У Џ А Ѓ А А Б Е А
А А У А Љ К И А Т У А Р А Њ С
Њ Д А Н И С М А О К О А Т Е Р
Д В М Т Т Т Ц В Г Л К В Р Ж Џ
Ц А И В А О М С И П А О О А А
А Р О А Б И В А Н Е А Г С Л Љ
К О С Т И Л К А Њ О К О А С З
А Н А Н А Н А У С Н А Т С И А

Јазикот - и 
горчлив и сладок
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7. Која илустрација ја ползува Јаков во стихот 11 да покаже 
дека употребата на јазикот е недоследна?
Слатка и горчлива вода од извор со ист отвор (работен лист). Во тоа време било 
неопходно за жителите во Палестина да имаат вода за пиење од изворот. Опстанокот 
на селото зависел од тоа. За среќа, водата што доаѓа дирекно од изворот не може да е 
слатка во еден момент, а солена во наредниот!

8. Во стих 12, Јаков се повикува на законот на природата: 
плодот соодветствува на дрвото што го раѓа. Како оваа 
последна илустрација се однесува на нас?
Нашите зборови треба да покажат дека ние Му припаѓаме на Христос (работен 
лист). Не е нормално за едно Божјо дете да користи пакосни зборови.

9. Поучувањето на Јаков нèпотсетува на она што Исус го 
зборува во Матеј 12:34 : „Зашто од изобилството на срцето 
зборува устата“. Што ги преполнува твоето срце и ум?
Сѐ додека гревот владее внатре во нас, неизбежно е дека јазикот ќе биде во служба 
на злото. Нашите лоши зборови нѐ ставаат под Божја осуда (Матеј 12:37). Побарај 
од Исус Христос да те исчисти (1 Јован 1:7) и да го исполни твоето срце со Неговата 
љубов. Само од доброто срце излегуваат прекрасни зборови.

Предметна лекција: Чаша вода
Ако наполниме чаша со вода, а потоа ја турнеме, неизбежно е чашата да се прелее и 
дел од водата да истече. Во нашиот однос со другите, честопати се случува да бидеме 
„удрени“ од другите. Што излегува од нашите усти?  Ако нашето срце е полно со 
омраза, нашите зборови ќе бидат злобни. Но, ако нашите срце е полно со Божјата 
љубов, нашите зборови ќе бидат љубезни.

Заклучок
Можеш да зборуваш со Бог ползувајќи ја молитвата на Давид: „Господе, постави 
стража на мојата уста и чувар пред вратата на моите усни“ (Псалм 141:3). Бог може 
да ја продолжи Неговата работа, правејќи те посличен на Него. Тој може да внимава 
на твојот јазик и да ти помогне да зборуваш со љубов кон родителите, наставниците 
и пријателите. Побарај од Него да го направи тоа. (Заврши со време на молитва).

„Зашто од изобилството на срцето зборува устата“ (Матеј 12:34).

„Господе, постави стража на мојата уста и чувар пред вратата на моите усни“ 
(Псалм 141:3).
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Јаков 2:1 - 12
 3 На коњите им ставаме узда во устата за да ни се покоруваат, па  

 можеме да управуваме со целото нивно тело.

 4 Ете и корабите, иако се толку големи и ги  гонат силни   
 ветрови, со нив управува кормиларот со многу мало   
 кормило, каде што ќе посака.

 5 Така и јазикот е мал орган од телото, но се фали со големи  
 работи. Ете како мал оган запалува шума!

 6 И јазикот е оган, самиот свет на беззаконието; јазикот се наоѓа меѓу нашите органи како  
 таков кој го осквернува целото тело и, потпален од пеколот, го запалува нашиот животен тек.

 7 Зашто секаков вид ѕверови и птици, лазачи и морски животни се скротува и бил скротуван  
 од човечкиот род,

 8 но никој не може да го скроти јазикот, тоа нескротливо зло, полно со смртоносен отров.

 9 Со него Го благословуваме нашиот Господ и Татко, и со него ги проколнуваме луѓето кои  
 се создадени според подобието Божјо.

 10 Од иста уста излегуваат благослови и клетви. Браќа, тоа не смее да биде така.

 11 Тече ли од извор со ист отвор слатка и горчлива вода?

 12 Може ли, браќа мои, смоквата да роди маслинки, или лозата смокви? Ни солениот извор  
 не може да даде слатка вода.

Со што го споредува Јаков јазикот во стиховите 3 и 4?

 Со  која може 

 Со  кое може 

Што ни откриваат првите две илустрации - стих 5а?

Нашите зборови можат да имаат големо влијание врз другите. Во кои услови можат да направат 
голема добрина?

Јаков го продолжува поучувањето споредувајќи го јазикот со оган во стиховите 5б и 6. На кој 
начин оваа илустрација е поразлична од претходните?
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Што подразбира Јаков кога вели дека јазикот е „потпален од пеколот”?

Во стиховите 9 и 10 се вели ние ја користиме устата за две противставени работи. Кои се тие?

  што значи 

  што значи 

Која илустрација ја ползува Јаков во стих 11 да покаже дека употребата на јазикот е недоследна?

Во стих 12, Јаков се повикува на законот на природата: плодот соодветстува на дрвото што го раѓа. 
Како оваа последна илустрација се однесува на нас?

„Зашто, од изобилството на срцето зборува устата“ (Матеј 12:34).

„Господе, постави стража на мојата уста, и чувар пред 
вратата на моите усни!“ (Псалм 141:3).
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Младите верници ќе:   размислат за тоа што ги започнува караниците;
   сфатат кои се штетите што караниците ги предизвикуваат  
   и ќе имаат желба да станат миротворци;
   настојуваат да имаат љубезен и добар однос кон секого.
Неспасените ќе сфатат дека тие, пред сè, треба да се помират со Бог.

Вовед: Дискусија со ползување предмети
(Постави различни предмети во средината на групата, на пример:

Стегач   Компас  Свеќа  Гума
Чкорчиња од кибрит Завој  Лепило  Свирче
Часовник  Маска  Шамивче Линијар
Пион   Игла  Јо-јо  Ластик

Прашај неколкумина од младите луѓе за односот што го имаат со своите родители. 
Друга група треба да размисли за односот што го имаат со своите пријатели. Третата 
група треба да размисли за односот што го имаат со своите професори и наставници. 
Секој од нив треба да избере предмет што го потсетува на тој однос, а потоа еден по 
друг треба да ги објаснат причините за нивниот избор - без да кажат некои незгодни 
подробности! На пример: „Кога ги прашав родителите да ми дозволат да излезам 
в сабота навечер, беше исто како да запалев чкорче од кибрит: расправата стана 
жестока!“ Неколку млади луѓе можат да ползуваат ист предмет).

Нашите односи со другите луѓе можат бргу да се менуваат. Ќе настане расправија и 
таа остава трага. Во текстот што денес го проучувавме, Јаков зборува за расправиите 
и како да ги избегнеме. (Подели ги работните листови).

Библиски текст: Јаков 4:1-2 и 3:17-18
(Ти предлагаме прво да го разгледаш вториот дел од текстот за проучувањето да ти 
стане појасно).
4:1 Од каде се војните и од каде се караниците меѓу вас? Не доаѓаат ли од вашите 
похоти што војуваат во вашите органи?
4:2 Посакувате а немате, та затоа убивате. Завидливи сте и не можете да добиете; 
затоа се борите и војувате...
3:17 А мудроста која доаѓа озгора, пред сѐ, е чиста, потоа мирољубива, блага, 
разумна, полна со милост и добри плодови, непоколеблива и нелицемерна.
3:18 А семето, чиј плод е праведност се сее во мир преку миротворците.

1. За какви караници зборува овде Јаков?
Соперништвото меѓу верните внатре во локалните цркви (работен лист). Ние имаме 
ограничени информации, но термините што Јаков ги користи се јасни. Некои луѓе 
сакале да имаат доминантна позиција во заедницата, им завидувале на статусот на 
другите, или, пак, се обидувале да ги наметнат своите ставови. Црквата претставувала 
театар на несреќни, завојувани сили. (Павле открива иста ситуација. Несогласувања 
се јавувале во доктрината и христијанската практика - 2 Коринќаните 12:20; Тит 3:9).

Јаков 3:17 - 4:2

Цели

Причини 
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Зборовите „војни“ и „караници“ што се користат во првиот стих, не значат дека 
христијаните физички се пресметувале. Нивните кавги, веројатно, биле најчесто 
вербални. Сепак, како што видовме во нашето последно проучување, вербалното 
насилство може да нанесе голема штета.

2. Јаков сака да го открие изворот на овие караници. Што 
кажува остатокот од 1 стих?
Доаѓаат од нашите похоти (работен лист), што се длабоко заседнати во нашите срца. 
Однесувањето со презир кон одредени христијани било резултат на нивните лични 
амбиции, на нивната жед за моќ. Тие размислувале за нивниот личен интерес, а не за 
интересите на црквата. (Јаков го користи грчкиот зборот „задоволство“, кој има 
неутрално значење, но во контекст на текстот, се однесува на некорисни задоволства. 
Овој стих нѐ потсетува на стихот запишан во Јаков 1:14, на темата за потеклото на 
искушението).

Метод: Случај за проучување
Караниците што избувнуваат денес, исто така се резултат на страстите и желбите што 
нѐ движат. Кои лоши желби се причина за караница во следниве ситуации?

• По поразот на натпреварот, двајца фудбалери се тепаат во соблекувалните.
• Еден млад човек се расправа поради решението на неговите родители, кои му 

забраниле да оди во диско во сабота навечер.
• Откако ја добил оценетата писмена работа, ученикот излегува од училницата 

и ја треснува вратата.
• Едно момче возејќи велосипед извикува навредливи зборови кон неговиот 

сосед кој се вози на најмодерен скутер.
(Одговорите зависат од тоа како се толкуваат состојбите: амбиција, гордост, љубомора, 
копнеж). Наместо да дозволиме нашата лутина да експлодира, треба да одвоиме време 
да размислиме за мотивите што стојат зад неа.

3. Дали нашите желби се задоволени?
Не можеме да го добиеме тоа што го сакаме (работен лист). Постојат многу работи 
што сакаме да ги имаме! Неизбежно е понекогаш нашите очекувања да нѐ разочараат. 
Ние сме честопати нервозни, неспособни да се задоволиме себе си со она што го 
имаме, со нашиот социјален статус.

4. Јаков продолжува да зборува за последиците. Кон што нè 
водат нашите неисполнети желби, според 2 стих?
Убивања, борби, војувања (работен лист). Завидливоста се зголемува и предизвикува 
непријателства - исто како што еден пренадуен балон на крај ќе пукне.

5. Дали христијаните се навистина „убијци“?
Зборот не треба да се сфати во буквална смисла. Јаков мисли на моралните 
злосторства (работен лист). Всушност, нашето однесување и нашите зборови можат 
длабоко да повредат и „уништат“ човек, без да има потреба од физичко насилство. 
(Во Матеј 5:21-26 Исус ја нагласува сериозноста на лутината. Тој им заповеда на 
засегнатите луѓе да отидат без одлагање да се помират со нивните браќа).

6. Можеш ли да се сетиш на случка во Библијата каде што 
љубомората довела до вистинско убиство?
Случката со Каин и Авел (работен лист) во Битие 4:1-16. Каин не можел да го 
поднесе фактот што на Бог му била помила жртвата на брат му. Не сакал да ја задржи 
својата лутина и покрај божественото предупредување. Тој го убил својот брат во 
полето. Оваа драма била повторувана низ генерациите.

Последици
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Илустрација: Статистика
Постои само еден чекор меѓу вербалното и физичкото насилство. Голем број млади 
луѓе во училиштата ја поминале таа линија. Според извештајот на француското Мини-
стерство за образование, 72057 насилства биле забележани за време на училишната 
2002 – 2003 година. Околу 70 проценти од инцидентите се случиле во училиштата 
каде што учеле ученици на возраст од 12 до 15 години. Забележани инциденти:

• 21003 физички насилства;
• 7844 кражби или обиди за кражби;
• 1952 фрлање камења или други предмети;
• 1757 закани или обиди за заканување.

Дали се соочуваш со вакви инциденти на училиште? Како се однесуваш? Што треба 
да направиме за да се воздржаме од насилство?

7. Ако сакаме да станеме миротворци, прво со кого треба да се 
помириме?
Со Бог (работен лист). Преку вршењето зло, човекот се поставува себеси како непри-
јател на Бог (Колошаните 1:21). Ако се остави сам на себе, човекот е роб на своите 
страсти (Тит 3:3) и е неспособен да живее во мир со другите. Но, поради Својата љубов, 
Бог нѐ помирил нас со Себеси преку жртвата на Неговиот Син на крстот (Колошаните 
1:22). Исус ја тргнал препреката на гревот што стои меѓу нас и Бог. На грешниот човек 
му е потребно да го прифати помирувањето што Бог му го нуди. Тој треба да ја зграпчи 
раката што е поддадена кон него. Дали си се помирил со Бог? Дали имаш мир со Него?

8. Каква е „мудроста која доаѓа озгора“ за која Јаков зборува во 
глава 3:17?
Зборот „мудрост“ честопати се користи за да означи правилно знаење или зборови. 
Но кај Јаков се однесува на правилно однесување. „Мудроста која доаѓа озгора“ е 
начин на живеење поттикнат од Бог (работен лист). Во овој стих, Јаков објаснува 
какво однесување треба да има човекот според тоа што го кажува Бог.

Метод
(Подели ги младите луѓе во групи од по двајца или тројца и побарај од нив да ги 
поврзат квалитетите на мудроста од листата на левата страна со однесувањето што 
соодветствува од десната страна).

Правилно 
однесување

Го контролирам однесувањето, наместо 
да го губам трепението 

Го прифаќам тоа што ми кажуваат да 
го направам, наместо секогаш  да се 
противставувам 

Се обидувам да бидам во мир со сите 
околу мене 

Да бидам искрен, знаејќи како да ја 
кажам вистината во љубов

Се однесувам како што треба

Правам добро и љубезен сум кон оние 
што имаат некаква потреба

Ги сакам другите без да правам 
дискриминација

Им правам добро на другите

Таа е чиста

Таа е мирољубива

Таа е блага

Таа е попустлива 

 (други значења: флексибилна, кротка, 
послушна)

Полна со милост

Дава добри плодови

Таа е непоколеблива 

(други значења: непристрасна,  не 
дискриминира)

Таа е нелицемерна

Мудроста озгора

(Откако точно ќе ги поврзат поимите во табелата, младите луѓе нека ја препрочитаат 
листата за себе и нека подвлечат две области од левата колона, каде што треба да
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напредуваат). Овие квалитети се апсолутни во личноста на Исус Христос. Тој е Добриот 
Пастир, кој е попустлив и кроток (2 Коринќаните 10:1). Самиот Тој е сосема чист. Тој 
е „вистината“. Тој носи мир и бара од Неговите ученици да го распространуваат.

9. Дали христијанинот треба понекогаш да прифати судир? Во 
кои ситуации?
Замисли дека си видел три млади момчиња на улица, кои заплашуваат помало дете. 
Му го фрлаат велосипедот на земја, му ја празнат чантата и почнуваат да го клоцаат. 
Не треба ли да се вмешаш? Замисли дека за време на одморот, твоите другари 
почнуваат да зборуваат за духовни работи и еден од нив го навредува Бог со одвратни 
зборови. Не треба ли да го спречиш?

Понекогаш треба да застанеме на страната на Бог и на доброто (работен лист). 
Овие се битки во кои ти треба да се вклучиш. Но внимавај во овие исклучителни 
состојби да не ги заборавиш принципите на христијанската вера. Ништо не може да 
ја оправда желбата за тепачка!

16+ години
Интересни текстови за проучување: Матеј 21:12-13 и 22:15-21 - Господ Исус ги 
избркал трговците од храмот и им ги превртел масите бидејќи го направиле Божјиот 
дом разбојничко дувло. Во друг случај, Тој остро им се противставува на фарисеите 
кои ја извртеле вистината. Дела на апостолите 4:15-20: Апостолите се расправале со 
властите кога тие им забранувале да го проповедаат Евангелието.

10. На крај, каква слика користи Јаков во стихот 18, за да нè 
охрабри да го распространуваме мирот?
Да сееме, имајќи ја на ум жетвата (работен лист). Да се гради мир не е едноставна 
задача. Но тоа што ќе го посееш ќе го произведе тоа што е исправно и ќе изградува 
односи кои Му се угодни на Бог. (Стихот 18 тешко се преведува - дали плодот на 
правдата се сее од страна на миротворците, или, пак,  за миротворците).

Метод: Толкување улоги
Ако времето дозволува, може да се претстават овие спорни состојби:

Еден татко е многу изненаден кога во џебот на палтото на својот син, младо момче, ќе 
најде кутија со цигари. Кога момчето ќе му каже дека цигарите се на неговиот другар, 
таткото ќе се налути. Мајката се вмешува.

По часот, Давид побарал од Марко да го позајми неговиот мобилен телефон. Тој 
одбива да му го даде бидејќи му го позајмил веќе трипати тој ден. Почнува караница. 
Трето момче, Лука, се обидува да ја смири состојбата.

(Целта е да се размислува како да се реши судирот. Откако сцената ќе биде 
претставена одвој време да разговараш со младите луѓе што се случило: што рекол 
Лука за да ги смири другарите? Со какви тешкотии се соочил? Какви средства можел 
да употреби за да доведе до помирување? Дали тој ќе го каже своето мислење, или, 
пак,  ќе застане на нечија страна? По разговорот повтори ја сцената со нови актери).

Заклучок
Можеби си открил дека некои од твоите односи со другите не се во ред - со твоите 
родители, твоите наставници, твоите пријатели или со други луѓе. Дали сакаш отсега 
натаму да сееш мир?

„Бегај од страстите на младоста! Стреми се кон праведност, вера, љубов и мир со 
оние кои Го повикуваат Господа со чисто срце“ (2 Тимотеј 2:22).
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 4:1 Од каде се војните и од каде се караниците меѓу вас? Не доаѓаат ли од вашите похоти што 
војуваат во вашите органи?

 4:2 Посакувате а немате, та затоа убивате. Завидливи сте и не можете да добиете; затоа се 
борите и војувате ...

 3:17 А мудроста која доаѓа озгора, пред 
сѐ е чиста, потоа мирољубива, блага, 
разумна, полна со милост и добри плодови, 
непоколеблива и нелицемерна.

 3:18 А семето, чиј плод е праведност се сее 
во мир преку миротворците.

Причините

За какви караници зборува овде Јаков?

Јаков сака да го открие изворот на овие караници. Што пишува во остатокот од 4:1?

По поразот на натпреварот, 
двајца фудбалери се тепаат 
во соблекувалните.

Еден млад човек се 
расправа поради решение-
то на неговите родители, 
кои му забраниле да оди во 
диско во сабота навечер.

Откако ја добила оценетата 
писмена работа, ученичката 
излегува од училницата и 
ја треснува вратата.

Едно момче возејќи 
велосипед извикува 
навредливи зборови кон 
неговиот сосед кој се вози 
на најмодерен скутер.

Што пишува во првиот дел од стих 2 во однос на похотата и желбите во нас?

Последиците

Јакков продолжува да зборува за последиците. Кон што нè водат нашите неисполнети желби, 
според стих 2?

Јаков 3:17 - 4:2
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Дали христијаните на кои им пишува сe навистина „убијци“?

Можеш ли да се сетиш на случка од Библијата каде што љубомората довела до вистинско убиство?

Правилно однесување

Ако сакаме да станеме миротворци, прво со кого треба да се помириме?

Која е таа „мудрост озгора“ за која зборува Јаков во 3:17?

Таа е чиста • Го контролирам однесувањето, наместо 
да го губам трепението

Таа е блага • Го прифаќам тоа што ми кажуваат да 
го направам, наместо секогаш  да се 
противставувам

Таа е мирољубива • Се обидувам да бидам во мир со сите 
околу мене

Таа е попустлива • Да бидам искрен, знаејќи како да ја кажам 
вистината во љубов

Полна со милост • Се однесувам како што треба

Дава добри плодови • Правам добро и љубезен сум кон оние 
што имаат некаква потреба

Таа е непоколеблива

 

• Ги сакам другите без да правам 
дискриминација

Таа е нелицемерна • Им правам добро на другите 

Дали христијанинот треба понекогаш да прифати судир? Во кои ситуации?

На крај, каква слика користи Јаков во стихот 18, за да нѐ 
охрабри да шириме мир?

„Бегај од страст ите на младоста! Стреми се кон 
праведност, вера, љубов и мир со оние кои го повикуваат 
Господа од чисто срце“ 
2 Тимотеј 2:22.
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Младите верници ќе:   сфатат дека иднината е во рацете на суверениот Бог;
   им биде жал за направените фалбаџиски планови;
   ги потчинат, преку молитва, своите планови на Божјата   
   волја.
Неспасените ќе размислат за краткотрајноста на животот и ќе бидат охрабрени да поверуваат 
во Бог за да добијат вечен живот.

Вовед: Јазикот на сликите
Пред состанокот, исечи 50 слики од различни списанија и постави ги на маса. Побарај 
од младите луѓе да одговорат на прашањето: „Кои се твоите планови?“ Тоа може да 
бидат планови на краток, среден и долг рок. Може да користат една или две слики по 
избор за да го илустрираат својот одговор. Иста слика може да користат неколку луѓе).

Ќе можеме ли да ги исполниме овие планови? Не сме сигурни во тоа. Во текстот што 
ќе го проучуваме денес, Јаков нѐ потсетува дека нашата иднина зависи од Бог и дека 
ние не знаеме што ќе ни донесе утрешниот ден. (Подели ги работните листови).

Библиски текст: Јаков 4:13-16   
13 Слушнете сега вие, кои велите: „Денес или утре ќе отидеме во тој и тој град и 
таму ќе останеме една година, ќе тргуваме и ќе спечалиме“,
14 вие, кои не знаете што ќе биде утре. Вие сте пареа која се јавува кратко време и 
потоа исчезнува.
15 Наместо да велите: „Ако Господ даде, ќе живееме и ќе направиме едно или друго“,
16 вие се фалите со својата горделивост. Секоја таква фалба е зла.

1. На која категорија деловни луѓе им се обраќа Јаков во стихот 
13?
Богатите трговци кои планираат нови заработки (работен лист). Во времето на 
Јаков, трговијата била широко распространета. Голем број Евреи оделе по градовите 
на Средоземјето за да тргуваат. (Од отсуството на изразот „браќа мои“ е јасно дека 
Јаков овде зборува општо, за сите трговци, а не само за оние кои се верници).

Читајќи го овој стих, може да видиме слична сцена од современиот живот: деловни 
луѓе кои ги преместуваат своите канцеларии во поголемите градови за да ги развијат 
своите деловни врски, да освојат поголем дел од пазарот и да заработат.

2. Да се задржиме на стихот 16. Што не е во ред со овие луѓе и со 
нивните планови?
Тие се горделиви (работен лист). Сигурни во себе, решаваат каде ќе одат, кога ќе одат 
и колку ќе се задржат, како самите тие совршено да ги контролираат околностите. 
Значи, Јаков не го критикува фактот што тие планираат, туку се противставува 
на горделивоста со која се служат тие трговци. Тие веруваат дека се господари на 
времето. „Ќе поминеме една година основајќи го нашиот бизнис во овој нов град 
и добро ќе ги наполниме џебовите. Гарантиран успех!“ Ова е едно фалбаџиско 
размислување што Јаков сака да го поправи. Нели сме и ние понекогаш склони да 
бидеме премногу самоуверени во себе?

Јаков 4:13 -16

Цели

Нашите 
планови 

понекогаш се 
фалбаџиски
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3. Јаков го поставува првото прашање во стихот 14. На што сака 
да ги потсети своите читатели?
Ние не знаеме што ќе се случи утре (работен лист).

Овие деловни луѓе кои однапред ја планирале годината, не знале, всушност, што ќе се 
случи со нив наредниот ден. Контролата над времето е само илузија.

4. Какви нешта можат ненадејно да се појават во нашите 
животи и да ги изложат на опасност нашите планови?
Болест, несреќен случај, терористички напад, финансиска промена, нова љубов, 
Господовото враќање ... (работен лист). Господовото враќање може да се случи секој 
миг; тоа, всушност ќе биде темата на нашето наредно проучување. Свесни сме дека 
неочекуваните околности можат да го изменат текот на нашите животи. Современата 
технологија не ни овозможува да побегнеме од несигурноста. Ние не знаеме кога ќе 
заврши нашиот земен живот.

5. Зошто Јаков, во втората половина од стихот 14 го споредува 
животот со пареа?
Бидејќи нашите животи се несигурни и краткотрајни (работен лист). Сети се на 
утринската магла што го покрива езерото или едно крајбрежно село. Кога сонцето ќе 
изгрее, тоа брзо ја расчистува маглата, така што таа исчезнува за неколку минути. 
(Грчкиот збор што овде се користи може, исто така, да биде преведен како „чад“. 
Нашето постоење е како чадот, што ветерот бргу го разнесува). Треба да го имаме 
предвид фактот дека нашите животи се краткотрајни и несигурни.

16+ години
Во мудросните книги во Библијата честопати се зборува за минливата природа на 
животот. Еве неколку текстови што можеш да ги проучуваш со повозрасните младинци: 
Јов 7:7 го споредува животот со ветер; Псалм 90:3-6: трева што наутро цути и зазеле-
нува - навечер се суши и свенува; Псалм 102:3: чад што исчезнува; Псалм 144:4: здив и 
сенка што исчезнува. Исто така, види што пишува во Псалм 39:5-8 и Поговорки 27:1.

Илустрација: Живот до 100 години!
М.Ј. Родел бил главен уредник на едно американско списание и поборник за органска 
исхрана. На 72 години, изјавил со доверба дека ќе живее до 100 години. Неговото 
предвидување штотуку било објавено во весникот „New York Times“ („Њујорк 
Тајмс“) и на телевизија, кога ненадејно умрел од срцев удар.

6. Треба ли тогаш да живееме во страв од утрешниот ден?
Имајќи ја на ум несигурноста на нашето постоење, тоа може да ги загрижи оние кои 
живеат далеку од Бог. Во Јован 3:36 се вели: „Кој верува во Синот, има вечен живот, 
а кој не верува во Синот, нема да види живот, туку Божјиот гнев останува врз него“.

Важно е да ја ставиш својата вера во Исус Христос, Кој умрел на крстот за нашите 
гревови и воскреснал. Тогаш, иако имаме несигурности во нашиот земен живот, 
нашата судбина е сигурна. Ние ќе го уживаме вечниот живот со Бог. Ја имаш ли таа 
сигурност?

Некои луѓе гледаат на обраќањето како нешто што планираат да го сторат подоцна во 
животот. „Сѐ уште е рано, пред мене има уште многу години живот“! Но, утре, може 
да биде предоцна. Затоа, не одлагај!

7. Што треба да направиме кога планираме, според стихот 15?
Да кажеме „ако Господ даде (допушти)“ (работен лист). Овој израз не е куса 
магична формула, што со повторување гарантира успех!

Нашите 
планови 
се многу 

несигурни

Нашите планови 
треба да Му ги 

предадеме на Бог
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8. Каков став треба да одразуваат овие зборови?
Кога ќе сфатиш дека нашите планови зависат од Бог, тоа ќе биде знак на скромност 
(работен лист). За разлика од нас, Бог однапред знае што ќе се случи утре. Поради 
Својата моќ, Тој може да го контролира текот на настаните. Тој е господар на времето 
и историјата. Наместо да се впуштаме во исполнување на нашите планови, ние 
понизно треба да го препознаеме Неговото владеење со нашите животи. Успехот и 
неуспехот на нашите планови зависат од Него. Ајде со доверба да Му ги предадеме 
нашите планови Нему.

Илустрација: „DV“
Веројатно си ја забележал употребата на кратенката  „DV“ во списанија или филмови 
од англиското говорно подрачје.  Тоа означува: „Ако даде Бог“, а доаѓа од латинскиот 
јазик: „domino volente“. Оваа кратенка честопати се користи кога се зборува за планови 
за во иднина. Честопати датумот на случувањето на настанот е придружен со оваа 
кратенка „DV“. Овој обичај ги потсетува луѓето дека сите планови зависат од Божјата 
волја.

Метод: Пополни ја табелата
Бог не му се противставува на фактот да имаме планови за иднината, но Тој бара од 
нас тие планови да ги сообразиме со Неговата волја. Ајде да видиме како апостол 
Павле правел голем број планови, но дозволувал Бог да го има последниот збор врз 
нив. (Побарај доброволци кои ќе ги најдат овие библиски текстови и ќе ги прочитаат. 
Младинците треба да ја пополнат табелата во својот работен лист).

Апостол Павле: Неговите планови Неговата предаденост

Дела на апостолите 18:21 Да се врати назад за да ги посети Ефешаните Ако Бог даде

Римјаните 1:10 Да има можност да ги посети Римјаните Ако Бог сака

1 Коринќаните 16:7 Да остане извесно време со Коринќаните Ако Господ дозволи

Филипјаните 2:19 Да го испрати Тимотеј кај Филипјаните Се надевам во Господ Исус

Не е важно само да ги кажеме овие зборови: „Ако Господ сака“, туку да ја бараме и 
да се потпреме врз Божјата волја. Ако нашите планови се успешни, треба да Му ја 
дадеме славата за тоа на Бог. Ако, пак, не успеат, ние понизно ќе прифатиме дека тие 
не се дел од Неговиот план.

9. Според стихот 16, зошто имаме склоност да го исфрламе Бог 
од нашите планови?
Поради нашата горделивост и надуеност (работен лист). Нашата горделивост е таа 
што нѐ тера да правиме фалбаџиски планови. Ние тврдиме дека самите можеме да ги 
управуваме нашите животи. Самозадоволни сме и размислуваме само „хоризонтално“. 
Горделивоста нѐ води да ја занемариме Божјата волја. Го испуштаме Него од нашите 
планови. Ова е бесмислено, бидејќи Тој е единствениот Кој владее над сѐ!

Метод: Измислено писмо
(Подели ги младите во групи од по четворица или петмина. На секоја група дај ѝ  
хартија, молив и упатства:)

Претпостави дека си добил писмо од пријател:

„Здраво... Треба да решам кон што да се насочам во моето образование! Отсекогаш 
сум сонувал да бидам наставник по фискултура, но, исто така, ги сакам и компју-
терите. Мајка ми во мене гледа инженер, но математиката не ми оди баш најдобро 
оваа година, па затоа не ни сонувам за тоа! Не знам што да направам и се плашам 
дека ќе згрешам. Како да донесам решение? Ќе ми помогнеш ли? Ќе се молиш ли за 
мене?“
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Смислете заедно одговор, користејќи ги следните совети од Библијата: Јаков 4:15 
(потчинете се себе си на Божјата волја); Поговорки 3:5-6 (верувај во Неговото 
водство); Поговорки 15:22 (барај добар совет од другите).

Заклучок
Сите ние имаме планови и сонови. Треба да внимаваме да не станеме фалбаџии 
како трговците кон кои се обраќа Јаков. Запомни дека нашето постоење и нашите 
активности се несигурни. Не знаеме што ќе ни донесе утрешниот ден. Но, со молитва 
можеме да ги предадеме нашите планови во рацете на семоќниот Бог и да побараме 
од Него да нѐ води во Неговите совршени планови.

Ќе сакаш ли да одвоиш време вечерва да Му ги предадеш твоите планови и соништа 
на Господ?

„Покажи ми ги Своите патишта, Господи, научи ме на Твоите патеки ... Но, јас 
верувам во Тебе, Господе ... Мојата судбина е во Твоите раце“. (Псалм 25:4; 31:14-15).
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Јаков 4:13 - 16
 13 Чујте сега вие, кои велите: „денес или утре ќе отидеме во тој и тој град и таму ќе останеме 

една година, ќе тргуваме и ќе спечалиме“,

 14 вие, кои не знаете што ќе биде утре. Вие сте пареа која се јавува за кратко и потоа 
исчезнува.

 15 Наместо да велите: „Ако Господ даде, ќе живееме и ќе направиме ова или она“,

 16 вие се фалите со својата горделивост. Секоја таква фалба е зла.

Нашите планови понекогаш     
        се претерани

На која категорија деловни луѓе им се обраќа 
Јаков во стих 13?

Да се задржиме на стихот 16. Што не е во ред со овие луѓе и со нивните планови?

Нашите планови се многу несигурни

Јаков го поставува првото прашање во стих 14. На што сака да ги потсети своите 
читатели?

Какви нешта можат ненадејно да се појават во нашите животи и да ги изложат на опасност 
нашите планови?

Зошто Јаков, во втората половина од стихот 14 го споредува животот со пареа?

Јован 3:36: „Кој верува во Синот   а кој не верува 
во Синот, нема да види живот, туку Божјиот гнев останува врз него“.
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Нашите планови треба да ги претставиме 
пред Бог

Што треба да сториме, според стих 15, кога планираме?

Кој став треба да е видлив во тие зборови?

Апостолот Павле Неговите планови Потчинувањето
Дела 18:21

 

Римјаните 1:10

1 Коринќаните 16:7

Филипјаните 2:19

    

Не е важно само да ги кажеме овие зборови: „Ако Господ сака“, туку да ја бараме и да се потпреме 
врз Божјата волја. 

Според стих 16, зошто имаме склоност да го исфрламе Бог од нашите планови?

„Покажи ми ги Своите патишта, Господи, научи ме на Твоите патеки ...“
„Но, јас верувам во Тебе, Господе ... мојата судбина е во Твоите раце“.
(Псалм 25:4; 31:14-15)
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Младите верници ќе:   сфатат дека Господ ќе се врати да ги осуди неправедните и  
   да ги награди праведните;
   сфатат дека Христос може да се врати во секое време и ќе  
   посакаат да бидат подготвени;
   се подготват за Господовото враќање со тоа што ќе го   
   споделуваат Евангелието со оние околу нив.
Неспасените ќе бидат охрабрени  да ја стават својата вера во Христос, за да бидат меѓу оние кои 
Тој ќе ги одведе со Него и ќе ги прослави.

Вовед: Бура
Дали некогаш си погледнал низ прозорецот и си забележал како наближува бурата? 
Почнува да дува ветер што ги подига листовите по тротоарите. Се насобираат 
големи, темни облаци и небото потемнува. Понекогаш можеш да видиш ластовици 
кои летаат ниско. Луѓето по улиците бараат засолниште. Сите ги затвораат 
вратите и прозорците, пред тие да се затворат со тресок. Кога ги гледаш сиве овие 
предупредувачки знаци, не можеш да згрешиш: се подготвува бура!

Во текстот што ќе го проучуваме денеска, Јаков зборува за Христовото враќање. Сите 
предупредувачки знаци покажуваат дека тој миг наближува, но не знаеме кога ќе се 
случи. Тој голем ден ќе биде ден на ужас за едни и ден на радост за други. Треба да 
бидеме сигурни дека сме подготвени. (Подели ги работните листови).

Библиски текст: Јаков 5:1-4, 7-8
1 Ајде сега, вие богатите, плачете и лелекајте за неволјите што идат на вас.
2 Вашето богатсво изгни и молците ја изедоа вашата облека.
3 Вашето злато и сребро ‘рѓосаа, а нивната ‘рѓа ќе биде сведоштво против вас и како 
оган ќе ги голтне вашите тела. Вашето богатство го натрупавте во последните денови.
4 Ете, заработката на работниците кои ги ожнеаја вашите ниви, што вие им ја 
задржавте, и викотниците на жетварите дојдоа до ушите на Господ над Војските.
7 И така, имајте трпение, браќа, до Господовото доаѓање! Ете, земјоделецот го чека 
скапоцениот род од земјата, чека трпеливо додека не ги добие раните и доцните 
дождови.
8 Чекајте трпеливо и вие, зацврстете ги своите срца, зашто близу е Господовото 
доаѓање!

1. Во четвртата глава, Јаков им се обрати на богатите трговци. 
На кои им се обраќа тој сега?
На богатите земјопоседници (работен лист). Овој текст ни опишува многу богати 
луѓе кои поседуваат земја и вработуваат работници. Овие господари биле сурови 
угнетувачи. (Исто како и во претходното поглавје, и овде Јаков не зборува само за 
земјопоседниците кои биле христијани; тој зборува општо за сите.)

2. Зошто овие луѓе треба да плачат и да лелекаат - стих 1?
Поради неволјите што доаѓаат над нив (работен лист). Кога Господ Исус ќе се 
врати тие ќе бидат жестоко осудени.

Јаков 5:1 -8

Осуда на 
неправедните

Цели
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16+ години
Во првиот стих, начинот на кој е искажана реченицата нѐ потсетува на текст од 
Стариот завет. Пророкот ги повикува неправедните да тагуваат, бидејќи Божјиот гнев 
само што не се излеал врз нив - Исаија 13:6.

3. Во стиховите 2 и 3 Јаков користи метафоричен јазик кога 
зборува за богатството. Можеш ли да го протолкуваш? Дополни 
ги следниве реченици.

• Нивните богатства се изгниени, изедени од молци, рѓосани што означува ... 
тие немаат вредност од перспектива на вечноста.

• Нивните богатства ќе бидат сведоци против нив и како оган ќе ги голт-
нат нивните тела ... тие ќе бидат осудени поради лошиот начин на кој го 
користат нивното богатство.

4. Јаков дава две главни причини за осуда на  богатите 
земјопоседници. Која е првата според стихот 3?
Тие себично го натрупуваат своето богатство (работен лист). Овие луѓе трупаат 
богатства за себе, без да размислуваат за другите. Ги занемаруваат потребите на оние 
околу нив. Колку е тоа трагично, кога судот може да дојде секој момент!

5. Која е втората причина поради која се осудени и која уште 
повеќе ја влошува нивната состојба - стих 4?
Тие не им даваат плата на своите работници (работен лист). Тие не само што ги 
занемаруваат потребите на другите, туку дури и им ги загрозувале животите на оние 
кои економски зависеле од нив, со тоа што ги искористувале. Обвинувањата што ги 
подига Јаков се засновани врз упатствата што Бог му ги дал на Израел за нивниот 
социјален живот (5 Кн. Мојсеева 24:14-15, 3 Кн. Мојсеева 19:13, Јеремија 22:13). Кога 
ќе се најмел работник да ја ора или жнее нивата, тој требало да ја добие заслужената 
наемнина истиот ден, пред зајдисонце. На најсиромашните меѓу нив, им биле потребни 
тие пари за да купат храна за своето семејство. Ако се задржела или скусела наемнината, 
можеле да се загрозат животите на работникот и членовите на неговото семејство.

6. Што подразбира Јаков на крајот од 4 стих кога вели дека 
викотниците на жетварите дојдоа до ушите на Господ над 
Војските?
Бог знае за лошите работи што тие земјопоседници ги прават и Тој ќе донесе 
правда (работен лист). Делата на богатите не се скриени од Господа. Бог е сезнаен, 
свет и семоќен. Тој нема да дозволи злото да помине неказнето.

16+ години 
Викотниците што стигнаа до Бог се опишани и на други места во Писмото: Битие 
4:10 (крвта на Авел), Битие 18:20-21 (обвинувањата против Содом и Гомора), Излез 
2:23 (Израелците стенкаат од маките во Египет).

7. Постојат ли денес богати луѓе, кои заработуваат пари 
злоупотребувајќи ги другите?
(Младите луѓе нека дадат неколку примери од секојдневието. Има шефови и 
политичари кои проневеруваат големи суми пари. Во денешно време измамата може 
да биде префинета и незабележителна. Тоа сепак нема да помине пред Божјата правда. 
(Можеш да донесеш исечок од весник каде пишува за оваа тема).

Метод: Случај за проучување
(Можеш да ги поделиш младите во групи. Потоа тие ќе треба да прочитаат краток 
текст од животот на Гејтс и да одговорат на прашањата за размислување).
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Вилијам Х. Гејтс е директор на корпорацијата „Мајкрософт“. Тој е роден во Сиетл, во 
1955 год. На 13 - годишна возраст, тој ја открил радоста што ја носи програмирањето. 
На универзитетот „Харвард“  ја развил верзијата на програмскиот јазик „бејсик“, и 
во 1975 ја основал компанијата „Мајкрософт“. Таа набргу станала светски лидер без 
конкуренција за производство на софтвери и компјутерски услуги. На тој начин Гејтс 
станал најбогатиот човек на светот. Се смета дека неговото богатство изнесува околу 
50 милијарди долари. Тој и жена му раководат фондација што инвестира милијарди 
долари во образование и хуманитарни проекти, како што се кампањите против сида. 
Фондацијата, меѓу другото, се труди на посиромашните држави да им обезбеди достап 
до компјутери и интернет. 

Што мислиш за овој современ богат човек? Сакаш ли да го имаш неговото богатство? 
Кои ќе бидат предностите, а кои ќе бидат опасностите? Според Псалм 37:7, што треба, 
а што не треба да направиме кога ќе се соочиме со човек „кој напредува на своите 
патишта“? 

8. Потоа Јаков им зборува на верниците. Кон што ги поттикнува 
тој во последните два стиха?
Тие мораат да бидат трпеливи (работен лист). Христијаните во тоа време биле 
навредувани и измачувани. Затоа Јаков ги охрабрува да истраат, да не се откажуваат и 
да останат верни на нивната надеж: тие знаат дека Господ ќе се врати!

Метод: Пополни ја табелата
Во стихот 7, Јаков го споредува христијанинот кој го очекува Христовото враќање со 
земјоделец. Пополни ја табелата во твојот работен лист за да ја забележиш таа 
споредба. (Зборот земјоделец што го користи Јаков означува некој кој работи на поле; 
тоа може да биде некој кој ја обработува земјата, лозар или градинар).

Земјоделецот Христијанинот
... мора да работи и да сее. ... мора да Му служи на Бог и да го споделува Евангелието.

... го набљудува небото и го чека дождот. ... да ја стави својата надеж во Господовото враќање.

... ќе ужива во скапоцената жетва. ... ќе биде почестен и награден од Бог.

Во Палестина, дождот ја наводнувал почвата во текот на првата половина на есента 
и почетокот на пролетта. Овие куси поројни дождови биле ретки, неоходни и долго 
очекувани (Јеремија 5:24). На ист начин, ние со нетрпение го очекуваме Господовото 
враќање.

9. Како верникот може да го подготви доаѓањето на Господ?
Меѓу другите работи и со споделување на Радосната Вест на Евангелието (работен 
лист). Бог се грижи за секое човечко суштество и не сака никој да загине (2 Петар 3:9). 
Ако си меѓу оние кои го очекуваат враќањето на Спасителот, запомни дека тоа не 
смее да биде пасивно очекување. Господарот на жетвата сака да работиш. Има ли 
членови во твоето семејство кои не Го познаваат Господа? Можеш ли да се сетиш на 
некој твој пријател со кого можеш да го споделиш тоа што Господ го направил за 
тебе? Исползувај ги можностите што Господ ти ги дава за да ја споделуваш твојата 
вера. Направи сѐ што можеш, па, кога Христос ќе се врати пак, и тие да се радуваат.
Сеј го Словото на животот и чекај ги „есенскиот и пролетниот дожд“!

10. Каква „награда“ ќе прими верникот при Господовото 
враќање?
Постојат многу награди и денес не можеме да зборуваме за сите. Еве само неколку:

2 Тимотеј 4:8: ќе добие венец на вечна праведност.
2 Солунците 1:7: ќе ужива во одморот.
2 Тимотеј 2:12: ќе царува со Христос.
Даниел 12:3: ќе сјае како ѕвездите вечно.

Ова е радоста што ќе ја добиеш, ако си подготвен за Христовото повторно доаѓање.

Награда за 
верникот
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11. Јаков зборува дека Господовото доаѓање е близу. Но, ние 
чекаме веќе 2000 години! Како можеме да го објасниме 
искажувањето на Јаков?
Господовото враќање е близу, може да се случи секој миг (работен лист). Сети се на 
примерот со бурата за кој зборувавме на почетокот на проучувањето. Рековме дека се 
подготвува бура, бидејќи има многу знаци што ја навестуваат и атмосферата станува 
тешка. Но, можат да поминат неколку часа пред да истури пороен дожд. Првиот звук 
на гром може да нѐ исплаши. На ист начин, ние не го знаеме ниту денот, ниту часот 
на Господовото доаѓање. Најважно за нас е да бидеме подготвени и да се засолниме. 
(Други интересни текстови за проучување: 2 Петар 3:4-10; Марко 13:32-33; Лука 
12:40).

12. Дали си подготвен за Христовото враќање?
Размисли подлабоко за ова прашање. Можеби си како оние за кои зборувавме на 
почетокот на нашето проучување, кои се занесени од љубовта кон парите, кои се 
пленети од надворешноста и не сфаќаат каде ќе ги одведат нивните избори.

Римјаните 3:23-24: „Зашто сите згрешија и се лишени од Божјата слава, а се оправдани 
дарум од Неговата благодат, преку откупот кој е во Христос Исус“. Ќе сакаш ли да го 
примиш Божјиот дар? Ќе сакаш ли да бидеш подготвен за Големиот Ден и да имаш 
можност да влезеш во Божјото присуство? Сврти се од гревот и живеј за Христос 
отсега, па натаму. Тогаш ќе можеш да бидеш сигурен дека Исус ќе се врати по тебе!

Заклучок: Земјотрес
Калифорнија честопати е потресувана од земјотреси. Затоа еден татко им рекол на 
своите деца, да ги стават чевлите и фенерот под нивните кревети, пред да отидат 
на спиење. Кога земјата ќе се затресе, можно е да се скршат прозорците и да снема 
струја. Благодарение на чевлите под креветот, децата ќе можат да поминат низ 
скршеното стакло и со фенерот да го најдат патот низ темницата. Секое дете треба да 
биде подготвено! А и ти, исто така, мора да си подготвен за Христовото враќање!    
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Јаков 5:1 - 8
 1 Ајде сега, вие богатите, плачете и лелекајте за неволјите што идат на вас.

 2 Вашето богатсво изгни и молците ја изедоа вашата облека.

 3 Вашето злато и сребро ‘рѓосаа, а нивната ‘рѓа ќе биде сведоштво против вас и како оган ќе  
 ги голтне вашите тела. Вашето богатство го натрупавте во последните денови.

 4 Ете, заработката на работниците кои ги ожнеаја вашите ниви, што вие им ја задржавте, и  
 викотниците на жетварите дојдоа до ушите на Господ над Војските.

 7 И така, имајте трпение, браќа, до Господовото доаѓање! Ете, земјоделецот го чека   
 скапоцениот род од земјата, чека трпеливо додека не ги добие раните и доцните дождови.

 8 Чекајте трпеливо и вие, зацврстете ги своите срца, зашто близу е Господовото доаѓање!

Осуда на неправедните

Во четвртата глава, Јаков им се обрати на богатите 
трговци. На кои им се обраќа тој сега?

Зошто овие луѓе треба да плачат и да лелекаат - стих 1?

Нивните богатства се изгниени, изедени од молци, рѓосани 

што означува 

Нивните богатства ќе бидат сведоци против нив и како 
оган ќе ги голтнат нивните тела ... тоа значи 

Јаков дава две главни причини за осуда на  богатите земјопоседници. Која е првата според 
стихот 3?

Која е втората причина поради која се осудени и која уште повеќе ја влошува нивната состојба 
- стих 4?
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Што подразбира Јаков на крајот од 4 стих кога вели дека викотниците на жетварите дојдоа до 
ушите на Господ?

Вилијам Х. Гејтс е директор на корпорацијата „Мајкрософт“. Тој е роден во Сиетл, во 1955 год. На 
13 - годишна возраст, тој ја открил радоста што ја носи програмирањето. На универзитетот 
„Харвард“  ја развил верзијата на програмскиот јазик „бејсик“, и во 1975 ја основал компанијата 
„Мајкрософт“. Таа набргу станала светски лидер без конкуренција за производство на софтвери и 
компјутерски услуги. На тој начин Гејтс станал најбогатиот човек на светот. Се смета дека неговото 
богатство изнесува околу 50 милијарди долари. Тој и жена му раководат фондација што инвестира 
милијарди долари во образование и хуманитарни проекти, како што се кампањите против сида. 
Фондацијата, меѓу другото, се труди на посиромашните држави да им обезбеди достап до 
компјутери и интернет. 

Што мислиш за овој современ богат човек? Сакаш ли да го имаш неговото богатство? Кои ќе бидат 
предностите, а кои ќе бидат опасностите? Според Псалм 37:7, што треба, а што не треба да 
направиме кога ќе се соочиме со човек „кој напредува на своите патишта“?

Награда за верникот

Потоа Јаков им зборува на верниците. Кон што ги поттикнува тој во последните два стиха?

Земјоделецот Христијанинот
... мора да работи и да сее.

... го набљудува небото и го чека дождот.

... ќе ужива во скапоцената жетва.

Како верникот може да го подготви доаѓањето на Господ?

Каква „награда“ ќе прими верникот при Господовото враќање?

2 Тимотеј 4:8: 
2 Солунците 1:7: 
2 Тимотеј 2:12: 
Даниел 12:3:

Во последниот стих Јаков зборува дека Господовото доаѓање е близу. Но, ние чекаме веќе 2000 
години! Како можеме да го објасниме искажувањето на Јаков?

Дали си подготвен за Христовото враќање?
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Младите верници ќе:   разберат дека молитвата им овозможува да имаат близок  
   однос со Бог.
   сфатат дека молитвата е ефективна само кога е кажана со  
   вера.
   се потрудат да поминат повеќе време во молитва,   
   наредните денови - особено за болните.
Неспасените ќе сфатат дека мораат да поверуваат во Господ Исус и да станат деца Божји, ако 
сакаат да ја уживаат привилегијата од молитвата.

Вовед
(Подели ги работните листови и побарај од младите луѓе да одговорат на овие две 
прашања). Која е твојата прва реакција кога ќе се соочиш со тешкотија? Прецртај 
едно или две квадратчиња.

q Се обидувам сам да го решам проблемот.
q Барам од Бог да ми помогне.
q Барам совет од родителите.
q Се јавувам на некој пријател и разговарам со него за тоа.

А која е твојата прва реакција кога нешто добро ќе ти се случи? Повторно, прецртај 
едно или две квадратчиња.

q Уживам сам во радосната вест.
q Се радувам со моите пријатели.
q Бргу им кажувам на родителите.
q Му кажувам на Бог колку сум благодарен.

Во тешкотиите, понекогаш, имаме навика да чекаме, пред да побараме помош од Бог. 
На ист начин, кога имаме причина да се радуваме, ние понекогаш забораваме да Му 
благодариме на Бог за Неговите благослови. Текстот што денеска ќе го проучуваме, 
ги поттикнува Божјите деца, да ѝ дадат приоритет на молитвата!

Библиски текст: Јаков 5:13-18
13 Страда ли некој меѓу вас, нека се моли. Весел ли е некој, нека пее псалми.
14 Боледува ли некој меѓу вас, нека ги повика старешините на црквата, тие нека се 
помолат над него и нека го помазат со миро во името на Господа.
15 А молитвата со вера, ќе го исцели болниот и Господ ќе го крене, и ако направил 
гревови, ќе му бидат простени.
16 И така, исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да 
оздравите! Делотворната молитва на правеникот има голема сила.
17 Илија беше човек ист како и ние и искрено се помоли да нема дожд, и не падна 
дожд на земјата три години и шест месеци.
18 И пак се помоли, па небото истури дожд и земјата го даде својот плод.

Јаков 5:13 - 18

Цели
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1. Пред да го проучуваме овој текст, ќе ми кажеш ли дефиниција 
за молитвата?
Таа претставува разговор со Бог (работен лист). Молитвата ни помага секојдневно 
да имаме блиско заедништво со Него. Голема привилегија за верникот е што може 
слободно да зборува со Бог. Увото на Таткото е свртено кон секое од Неговите деца 
Дали му припаѓаш на Божјото семејство? Според Јован 1:12, Господ им ја дава 
привилегијата да станат деца Божји на оние кои ќе го примат Него и ќе поверуваат во 
Неговото име. Ако е ова случај со тебе, пречката на гревот што те одвојува од Бог е 
отстранета и ти можеш да уживаш во лично заедништво со Бог, твојот Татко.

2. Во какви состојби Јаков нèохрабрува да се молиме - стихови 
13 и 14?
Кога страдаме, кога сме радосни или болни (работен лист). Треба да се свртиме кон 
Господа во секоја состојба. Да не се двоумиме да ги споделуваме со Него нашите 
грижи и потреби. Нема пречка што е премногу мал за Бог, за кој Тој не би се заинте-
ресирал, или, преголем, за да не може да го реши. Но, ајде да дојдеме кај Него и кога 
сме среќни. Нашите молитви можат да се состојат од славење и благодарност - како 
што Јаков предлага во текстот. (Друг текст каде што пеењето и молитвата се блиску 
поврзани заедно е 1 Коринќаните 14:15).

16+ години 
Тоа што Јаков нѐ поттикнува да се молиме во секаква околност е повторено и на 
други места во Писмото: Псалм 50:14-15, 23; 1 Солунците 5:17; Ефешаните 6:18-20.

3. Дали разговараш со Бог кога имаш тешкотија, но, исто така, и 
кога си среќен?
Некои христијани се молат само кога ќе се соочат со тешкотии. Тие веднаш Му се 
јавуваат на Господа, но треба да запомнат дека молитвата не претставува „СОС“ за 
итни случаи.  Таа е почеток на блиско заедништво со нашиот Татко. Ние можеме да ги 
живееме нашите денови со Него, да ги споделуваме нашите радости и нашите таги со 
Него. Преку молитвата, ние, исто така, се потпираме врз Него и дозволуваме Тој да 
нѐ води.

(Откако нѐ охрабри да се молиме лично во секакви околности, Јаков понатаму ја 
нагласува важноста на заедничката молитва, особено за болните. Тој спомнува една 
спорна тема во стиховите 15 и 16. Ние нема да навлегуваме во подробности).

4. Што треба болниот човек да направи според стихот 14?
Да побара од црковните старешини  да се молат за него (работен лист). Старешините 
се грижат за членовите на локалната црква. Кога болен човек ќе побарал помош од 
нив, нормално било тие да се соберат заедно и да се молат за него. (Во оригиналниот 
текст, во стихот 14 пишува дека тие се молеле над болниот. Додека се молеле, 
веројатно, ги ставале рацете врз болниот човек).

Метод: Обележи го точниот одговор
Според вториот дел од стихот 14, старешините излевале малку масло врз болниот 
човек пред да се молат за него. Прочитај ја сам следнава листа на објаснувања и 
обележи го тоа кое ти изгледа најдобро.

q Користењето масло не се спомнува, ниту, пак,  објаснува на ниедно друго место во 
Библијата. (Ова квадратче не треба да биде обележано. Во Марко 6:13 се споменува 
помазување на болните со масло за да бидат исцелени. Исто така, помазувањето со 
масло често се среќава во Стариот завет).
q Маслото било користено како лек. (Текстовите во Исаија 1:6 и Лука 10:34 нѐ 
потсетуваат дека маслото честопати било користено за исцелување рани. Сепак тоа 
масло го нанесувал самиот болен човек или некој негов пријател. Така, оваа употреба 
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на маслото е различна од онаа на старешините, кои симболично полевале масло врз 
болниот).
˛ Старешините го помазувале болниот, да го одвојат за Бог и да го доверат на Божјата 
грижа. (Според Излез 40:15, 1 Самуилова 10:1, и во многу други текстови во Стариот 
завет, значењето на помазувањето со масло било да му го посветат човекот на Бог за 
посебна цел. Врз основа на ова ние можеме да претпоставиме дека во новозаветната 
црква, старешините го правеле истото, за да го одвојат болниот човек за Бог и барале 
од Него Тој да му посвети посебно внимание на тој човек. Тоа сѐ уште се практикува 
во многу цркви денес и претставува добар додаток кога се молиме за исцелување).
q Маслото има „магично дејство“ што може да исцелува. (Се разбира, тоа не било 
случај. Мора да внимаваме да не ја изолираме употребата на маслото од контекстот 
во кој Јаков го споменува: реакција на локалната црква кон болните. Црквата испраќа 
свој претставник кој се грижи за болниот човек, го помазува со масло и се моли за 
него. Нагласена  е молитвата. Само Бог може да исцели).

5. Што може Бог да направи како одговор на молитва - стих 15?
Ќе го исцели и дигне болниот (работен лист). Бог совршено го знае секој молекул во 
нашето тело. Тој може да влезе во него и да го исцели. (Зборот „исцелува“ може да се 
употреби за духовно ослободување, но Јаков, најверојатно, овде го употребува за да 
искаже физичко исцелување). Сепак, Бог сака да учествуваме во Неговата работа. 
Иако не сме Му потребни, Тој сака да соработуваме со Него. Тој нѐ избрал да бидеме 
Негови соработници. Нашето учество е да се молиме самостојно и заедно со локалната 
црква. Ако нашето барање се потчинува на Неговата волја, Тој ќе го исцели болниот. 
Знаеш ли дека твоите молитви можат да имаат големо влијание?

6. Јаков ни кажува дека нашата молитва треба да биде молитва 
со вера. Што значи тоа?
Треба да веруваме дека Бог е семоќен, но, исто така, и да имаме доверба во Неговата 
мудрост (работен лист). Во првото поглавје Јаков нѐ поттикнува да бидеме постојани 
во молитвата, без да се двоумиме, туку да сме убедени дека Бог може да дејствува. 
Сепак, ние, исто така, мораме да ја признаеме Божјата бескрајна мудрост. Понекогаш 
нашите барања не се во согласност со Неговата волја (2 Коринќаните 12:7-9). Само 
Тој знае што е најдобро.

Илустрација: Сложувалка
Сакаш ли сложувалки? Понекогаш се случува да заглавиш. Продолжуваш да бараш 
одредено парче од сложувалката меѓу многуте други. Треба да го пробаш секое парче 
едно по едно за да го откриеш тоа што се вклопува. Најпосле ќе го најдеш парчето 
што го има правилниот облик. Тоа се вклопува во прекрасната слика и ти овозможува 
да продолжиш со составувањето на сложувалката. 

На ист начин, нашиот молитвен живот може понекогаш да биде обесхрабрувачки. 
Сфаќаме дека понекогаш на нашите молитви не е одговорено. Но Бог сака да бидеме 
истрајни и да се надеваме на Неговата помош. „Молитвата со вера“ како што Јаков ја 
нарекува, совршено се вклопува во Божјата волја и Тој одговара на неа.

7. Јаков спомнува дека можеби постои пречка при исцелувањето. 
Каква е таа пречка и како можеме да ја совладаме?
Гревот - мораме да го исповедаме (работен лист). Библијата нѐ поучува дека болеста 
може да биде последица на престап (види во 1 Коринќаните 11:27-30). Сепак, тоа не е 
секогаш така. Изгледа дека на крајот на стихот 15, Јаков зборува за оваа посебна 
состојба. Ако болен човек направил грев, тој може да се сврти кон Господа во молитва 
и да го прими Неговото простување. Тоа ни покажува дека, кога сме болни, треба да 
го испитаме нашиот духовен живот и, ако сфатиме дека сме грешеле, да побараме од 
Господ да ни прости. 

Стих 16 ја нагласува потребата да ги исповедаме нашите гревови еден на друг. Ако 
сме згрешиле против брат во Христос, треба да му признаеме дека сме виновни и да 
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побараме тој да ни прости. (Белешка: исповедањето „еден на друг“ не било само 
личен настан. Во раната црква, христијаните јавно ги исповедале своите гревови за 
време на богослужбата, особено кога тоа имало влијание врз целата заедница).

Метод: Случај за проучување:
(Можеш да ги поделиш младите луѓе во групи. Тие ќе прочитаат краток извештај од 
животот на Џони и ќе одговорат на двете прашања).

Џони Ериксон била млада христијанка. Таа сакала да спортува и постигнувала добри 
резултати на училиште. Честопати барала од Господ да ѝ помогне да Го запознае и да 
Му служи подобро. Еден ден нуркала во заливот Чесапик, во САД. Со вратот удрила 
во карпа и така се парализирала. Човечки гледано, било невозможно да биде излекува-
на. Христијаните се собрале заедно да ја помазат со масло и да се застапуваат за неа 
пред Бог за да може таа повторно да прооди, но таа останала парализирана. За време 
на ова испитување, нејзиниот однос со Бог се продлабочил и таа имала можности да 
Му служи. Била поканета на конференции за да го даде своето сведоштво и напишала 
книги што денес се познати во светот.

1. На која од молитвите на Џони одговорил Бог и како?
2. Какво однесување треба да имаме кога преживуваме низ испитување   

 како што е болест?

8. За да покаже дека молитвата може да биде успешна Јаков во 
стиховите 17 и 18 го користи примерот со пророкот Илија. Што 
знаеш за него?
Во Книгите Царства ни се кажува како Илија бил Божји гласник за да го објави гревот 
на Израел и да изврши прекрасни чуда. Неговиот живот на земјата завршил на 
невообичаен начин: тој бил одведен на небото со огнена кочија. Покрај тоа, тој бил 
голем човек на молитва. 

9. Јаков ни кажува дека Илија се помолил за суша, а потоа се 
помолил дождот да се врати. Зошто требало да побара од Бог 
вакви работи? 1 Книга Царства 17:1; 18:1.
Тој знаел дека овие биле средствата што Бог ќе ги исползува за да го дисциплинира 
Израел (работен лист). Царот Ахав „го вршеше тоа што не беше угодно пред очите 
на Господа повеќе од сите свои претходници“ (1 Книга Царства 16:30). Затоа Бог 
решил да го казни со тоа што не дал да заврне дожд три години и шест месеци. Илија 
ја знаел Божјата волја. Неговата молитва била заснована врз Божјото Слово и била за 
Божја слава. (Други текстови каде ова се споменува: Матеј 26:39; 1 Јован 5:14). Кога 
се молиме, треба да ги потчиниме нашите молитви на тоа што го знаеме за Бог и што 
Тој сака за нас. Божјото Слово е образецот според кој треба да се молиме.

10. Како се молел Илија и каков бил резултатот? Види, исто 
така, во 1 Царства 18:41-46
Тој упорно се молел и резултатот бил прекрасен (работен лист). Според 1 Книга 
Царства 18, Илија го ставил лицето меѓу колениците свои за ништо да не може да му 
го одвлече вниманието од тоа да се концентрира на Бог. Тој седумпати го испраќал 
својот слуга да се качи на планината, да погледне кон морето и да ги забележи првите 
знаци на Божјиот одговор на неговата молитва. Слугата најпосле забележал мал облак 
во далечината. Крајот на настанот остава голем впечаток: по повеќе од три години, 
пороен дожд ја натопил земјата. Ние мора да научиме да се молиме со упорност и 
вера. Тогаш нашиот живот и животот на оние околу нас ќе биде многу благословен.

11. Што уште кажува Јаков во стихот 17 за да ни покаже дека и 
ние можеме да бидеме силни во молитвата?
Илија бил човек ист како и ние (работен лист). И ти можеш да ја искусиш силата на 
молитвата. Таа не е само за неколкумина јунаци на верата. Важна работа е да сакаш 
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да ја вршиш Божјата волја и да Му ја дадеш славата Нему. Тогаш ти ќе откриеш 
колку моќна и делотворна може да биде молитвата.   

Заклучок
Ова проучување беше можност за тебе и за мене да го испитаме нашиот молитвен 
живот. Дали живееш во блиско заедништво со Господ? Се молиш ли за болните? 
Ја сфаќаш ли делотворноста на молитвата? Ајде да поминеме неколку минути во 
тишина за да Му кажеме на Бог дека сакаме поблиску да Го запознаеме и да живееме 
поблизу до Неговото срце. (Тивко време)

Дополнителна активност: Приближување на вселенски брод
Замисли дека работиш за Меѓународен вселенски центар. Твоите радари забележале 
флота од вселенски бродови насочени право кон Земјата. Овие многу совршени 
бродови доаѓаат од цивилизација што е многу понапредна од нашата. Ти си загрижен 
и решаваш да им испратиш порака. Како ќе реагираат тие?   

1.  Каква е оваа замислена состојба слична со молитвата?
2. Во што е сосема различна?

Кога се молиме, ние зборуваме со личност која е бескрајно поголема и помудра од 
нас. Сепак ние знаеме дека Бог нѐ слуша, нѐ разбира и го сака најдоброто за нас. Ние 
можеме да ги споделиме нашите радости и нашите таги со Него.



66



67

 13 Страда ли некој меѓу вас, нека се моли. Весел ли е некој, нека пее псалми.

 14 Боледува ли некој меѓу вас, нека ги повика старешините на црквата, тие нека се помолат  
  над него и нека го помазат со миро во името на Господа.

 15 А молитвата со вера, ќе го исцели болниот и Господ ќе го крене, и ако направил гревови,  
  ќе му бидат простени.

 16 И така, исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да оздравите!  
  Делотворната молитва на правеникот има голема сила.

 17 Илија беше човек ист како и ние и искрено се помоли да нема дожд, и не падна дожд на  
  земјата три години и шест месеци.

 18 И пак се помоли, па небото истури дожд и земјата го даде својот плод.

Моли се во секоја пригода

Пред да го проучуваме овој текст, ќе ми кажеш ли дефиниција за молитвата?

Во какви состојби Јаков нѐ охрабрува да се молиме - стихови 13 и 14?

Моли се за болните

Што треба болниот човек да направи според стихот 14?

Зошто старешините излевале малку масло врз болниот човек пред да се молат за него, според 
вториот дел од стихот 14? 

Јаков 5:13 - 18
Која е твојата прва реакција кога ќе се соочиш со 
тешкотија? Прецртај едно или две квадратчиња.
r	Се обидувам сам да го решам проблемот.

r	Барам од Бог да ми помогне.

r	Барам совет од родителите.

r	Се јавувам на некој пријател и разговарам  
  со него за тоа.

А која е твојата прва реакција кога нешто добро ќе ти 
се случи? Прецртај едно или две квадратчиња.
r	Уживам сам во радосната вест.

r	Се радувам со моите пријатели.

r	Бргу им кажувам на родителите.

r	Му кажувам на Бог колку сум благодарен.
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Што може Бог да направи како одговор на молитва - стих 15?

Јаков ни кажува дека нашата молитва треба да биде молитва со вера. Што значи тоа?

Јаков спомнува пречка при исцелувањето. Каква е таа пречка и како можеме да ја совладаме?

Џони Ериксон била млада христијанка. Таа сакала да спортува и постигнувала добри 
резултати на училиште. Честопати барала од Господ да ѝ помогне да Го запознае 
и да Му служи подобро. Еден ден нуркала во заливот Чесапик, во САД. Со 
вратот удрила во карпа и така се парализирала. Човечки 
гледано, било невозможно да биде излекувана. 
Христијаните се собрале заедно да ја помазат со 
масло и да се застапуваат за неа пред Бог за да 
може таа повторно да прооди, но таа останала 
парализирана. За време на ова испитување, 
нејзиниот однос со Бог се продлабочил и таа 
имала можности да Му служи. Била поканета на 
конференции за да го даде своето сведоштво и 
напишала книги што денес се познати во светот.

1. На која од молитвите на Џони одговорил Бог и како?
2. Какво однесување треба да имаме кога преживуваме низ испитување како што е болест?

Моли се како пророкот Илија

Јаков ни кажува дека Илија се помолил за суша, а потоа се помолил дождот да се врати. Зошто 
требало да побара од Бог вакви работи? 1 Книга Царства 17:1; 18:1.

Како се молел Илија и каков бил резултатот? Види, исто така, во 1 Царства 18:41-46

Што уште кажува Јаков во стихот 17 за да ни покаже дека и ние можеме да бидеме силни во 
молитвата?

r	Користењето масло не се спомнува, ниту,  
 пак,  објаснува на ниедно друго место во  
 Библијата. 

r	Маслото било користено како лек. 

r	Старешините го помазувале болниот, да  
 го одвојат за Бог и да го доверат на   
 Божјата грижа. 

r	Маслото има „магично дејство“ што може  
 да исцелува. 
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