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Петте цареви на Јуда

Вовед

Поучување на библиските вистини
Цел на наставниците не е само да ги поучуваат библиските раскази. Многу е важно  децата да 
ја дознаат вистината дека библиските раскази се напишани за наша поука и дека ние сакаме 
да отидеме чекор понатаму со тоа што како наставници ќе им објасниме како практично да 
ги применат библиските вистини во секојдневниот живот. Се разбира, невозможно е да се 
покријат сите поуки што може да се изведат од еден расказ, па затоа во секоја од лекциите е 
избрана една главна (централна) вистина. Поуката на оваа централна вистина е испреплетена 
низ целиот текст, но за да ви помогне во подготовката на лекцијата таа во одделни делови е 
означена како „ЦВ“. Централните вистини се означени и во плановите на лекциите.
Ќе забележите дека централните вистини се означени со „С“ и со „Н“ за да се нагласи кон 
кои деца се насочени – спасени и неспасени. Ова се забележува и во текстовите на лекциите 
поради речениците како: „Ако досега не си побарал проштавање за твојот грев“ или „Вие 
христијаните...“.

Примената на главната вистина е нагласена покрај самиот текст. Можеби ќе има потреба да ја 
приспособите примената на централната вистина за децата да можат подобро да ја разберат. 
На пример: во училницата има само девојчиња, а примерот во лекцијата е покажан со помош 
на момче. Исто така, можеби дадената примена е многу посоодветна за повозрасни деца, а на 
часот се присутни помали деца. Направете ги потребните измени за кои вие сметате дека се 
потребни. Најважната работа е да се пренесе Божјото Слово на децата.

Бидете достапни за советување
Кога ја споделувате Радосната вест, секое дете ќе реагира на различен начин. Тие подоцна 
можеби ќе дојдат и ќе ви кажат дека го прифатиле Исус Христос како нивен Спасител, но 
можеби тоа нема да се случи. Но ќе има и деца на кои ќе им биде потребна мала помош. Тие 
можеби ќе имаат прашања; тие можеби ќе имаат потреба да бидат охрабрени да се искажат.
Додека ги поучувате децата кои веќе го имаат прифатено Исус, можеби ќе има потреба да им 
дадете совет за тоа како да се снајдат во некоја сложена состојба; можеби ќе имаат потреба 
од појаснување за тоа како можат да ја применат поуката во нивниот секојдневен живот; тие 
деца можеби ќе се најдат во состојба при која не знаат како да постапат според Библијата; 
тие можеби ќе сакаат да споделат некоја нивна тешкотија и да бараат да се молите за нив, 
особено ако вие сте единствениот христијанин кој ги поддржува.

Поради овие причини многу е важно децата да знаат дека сте достапни за разговор. Исто 
така, многу е важно да им кажете каде можат да ве најдат и да ви се обратат кога имаат 
потреба да разговараат. И, за крај, многу е важно за децата кои не го имаат прифатено Исус 
да не разберат погрешно дека, ако дојдат на разговор кај вас, сигурно ќе бидат спасени.

Во сите случаи немојте да бидете достапни само откога ќе ги повикате децата да бараат 
проштавање од Исус, за да не добијат впечаток дека можат да го прифатат Исус само преку 
вас, или само ако причекаат за да разговараат со вас.
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Пример за дете кое го нема прифатено Исус за личен Спасител: 

„Дали ти навистина сакаш да живееш за Господ Исус, но не знаеш како да дојдеш кај Него? 
Јас со задоволство ќе ти објаснам од Библијата; дојди да разговараме. Јас ќе застанам покрај 
... откога ќе заврши часот. Запамети, јас не можам да ти го простам гревот – само Исус 
Христос може да го направи тоа – но, со задоволство ќе ти објаснам како можеш да дојдеш 
кај Исус. Дојди и седни до мене кај ...“.

Пример за дете кое го има прифатено Исус за личен Спасител: 

„Ако го имаш прифатено Исус Христос за свој Спасител и не си ми кажал, те молам да ме 
известиш. Јас ќе седам покрај клавирот откога ќе заврши часот. Сакам да знам дали и ти го имаш 
прифатено Исус за свој Спасител за да се молам за тебе и можеби да ти помогнам за некое нешто“.

Поучување на стихот за учење напамет
Во секоја лекција е предложен по еден стих од Библијата. Ако овие лекции ги употребувате 
во серија, би било пожелно да изберете два или три стиха што децата добро ќе ги научат. Ако 
ги поучувате сите пет стиха, веројатно, децата нема да ги запаметат.

Вежбајте користејќи ги нагледните помагала
Пред да предавате мудро е да вежбате употребувајќи ги нагледните помагала.  Целосно нека 
ви бидат познати картограмите или Power Point презентациите што ќе ги употребувате за 
време на предавањето.

Power Point помагала
Ако ја употребувате Power Point верзијата на оваа лекција, можете да изберете од двете 
опции на ЦД-то.

Првата верзија на лекцијата ги содржи сликите од картограмите и почетните слајдови на 
лекциите.

Втората верзија на лекцијата содржи дополнителни содржини за централната вистина, 
примени и стихови за учење напамет.

На долната десна страна на секој слајд ќе видете една мала слика (на пр: Библија, крст 
или круна) која содржи линк. Ако кликнете на сликата за одредената лекција, програмата 
веднаш ќе ве префрли на слајд каде што е покажана централната вистина, овозможувајќи 
ви да можете во кое било време од вашето предавање неа да ја нагласите. Ако кликнете на 
стрелката на слајдот со централната вистина, програмата веднаш ќе ве врати назад на слајдот 
што претходно сте го покажувале.

Дополнителни нагледни помагала
На лист хартија напечатете ја централната вистина за секоја лекција. Ако користите 
фланелографска табла, на напечатениот лист залепете фланел за да можете да го залепите на 
таблата (употребувајте поголем фонт при пишувањето за и најмалите деца присутни на 
часот да можат лесно да го прочитаат напишаното). Ставете го овој лист на таблата на 
почетокот на часот или кога првпат ќе ја поучувате централната вистина.
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Лекција Централна 
вистина

Примена Стих за 
учење напамет

Јосафат

2 Летописи 
17–20 глава.

Господ е 
најдобриот 
помошник што 
можеш да го 
имаш.

Неспасени: Ти прво треба да 
бидеш спасен 
пред Бог да стане 
твој Помошник.

Спасени:     Барајте помош 
од Бог при сите 
состојби и бидете 
благодарни за тоа.

„Не плаши се, зашто 
Јас сум со тебе; не 
вознемирувај се, зашто 
Јас сум Богот твој; 
Јас ќе те закрепам 
и ќе ти помогнам, 
ќе те поддржам со 
десницата на Мојата 
правда“ (Исаија 41:10).

Јоас

2 Летописи 
22:10–24:27
2 Цареви 11:8–12

„Наследената 
вера“ не е 
добра.

Неспасени: Поверувај во Исус 
Христос како твој 
личен Спасител од 
гревот.

„ ...Божјиот Син, Кој 
ме засака се предаде 
Себеси за мене“ 
(Галатите 2:20).

Езекија

2 Летописи 
28:24–32:23

Божјите деца 
треба да му 
оддаваат почит 
на Бог, како 
што направи 
Езекија.

Спасени:     Оваа лекција ќе 
влијае врз вашиот 
начин на живеење 
и начинот на кој 
се молите.

„Достоен си, 
Господе, да ја 
примиш славата, 
честа и силата...“ 
(Откровение 4:11).

Манасијае

2 Царства 21
2 Летописи 33

Никој не е 
премногу 
грешен за 
Бог да не му 
прости.

Неспасени: Ти можеш да 
дојдеш кај 
Христос, колку и 
да си грешен.

Спасени:     Продолжете да се 
молите за вашето 
неверно семејство 
и пријатели.

„Безбожникот нека 
го остави патот свој, а 
неправедникот – своите 
замисли. Нека се врати 
при Господа, Кој ќе му 
се смилува, кон нашиот 
Бог, зашто тој ќе го 
умножи проштавањето“ 
(Исаија 55:7).

Јосија

2 Летописи 
34–35 глава
2 Царства 22–23:28

Сериозно 
прифатете 
ги пораките 
од Божјото 
Слово – како 
што направи 
Јосија.

Неспасени: Внимателно 
слушајте 
ги Божјите 
предупредувања 
и прифатете 
ја пораката за 
спасение.

Спасени:     Применете го во 
вашиот живот тоа 
што ќе го научите 
од Библијата.

„Бидете извршители 
на Словото, а не само 
слушатели...“ (Јаков 
1:22).

Преглед на материјалот
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Библиски текст за учителите
2 Летописи 17–20

Централна вистина
Господ е најдобриот помошник што можеш 
да го имаш.

Примена
Неспасени: Ти прво треба да бидеш 

спасен пред Бог да стане твој 
Помошник.

Спасени:   Барајте помош од Бог при сите 
состојби и бидете благодарни за 
тоа.

Стих за учење напамет
„Не плаши се, зашто Јас сум со тебе; не 
вознемирувај се, зашто Јас сум Богот твој; 
Јас ќе те закрепам и ќе ти помогнам, ќе те 
поддржам со десницата на Мојата правда“ 
(Исаија 41:10).

Нагледни помагала
◆  Картограми: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6.

или

◆  Power Point слајдови 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6

и

◆  Слика од семејството ... (измислете
 презиме) со родители, машко и женско
 дете.

Преглед на лекцијата
Вовед

  Каде бараш помош?  

Тек на настаните во лекцијата

   1.   Царот Аса ја искусува Божјата      
      помош.                  ЦВ

   2.    Царот Аса не бара помош од Бог. 

   3.    Јосафат станува цар.        ЦВН

   4.    Јосафат влегува во сојуз со Ахав.   
                      ЦВС

   5.    Јосафат избегнува смрт за време на   
   битка.                 ЦВС

   6.    Непријателите ја напаѓаат Јудеја.

   7.    Јосафат се моли.           ЦВС

   8.    Бог ветува помош и победа.    ЦВС

   9.    Хор ја водеше јудејската војска во    
   битка.

Кулминација

    Ги гледаат нивните непријатели мртви.   
                         ЦВС

Заклучок

    Тие ги ограбуваат непријателите.

    Се враќаат во Ерусалим и му оддаваат
    чест и слава на Бог.        ЦВС, ЦВН 

      

Прва лекција
Јосафат
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Лекција
Виктор беше загрижен за фудбалскиот натпревар. Неговиот 
тим мораше да победи за да се пласира во полуфиналето. 
„Ајде да видиме што пишува во хороскопот за денеска“ – 
си помисли тој додека го земаше весникот. „Пред вас има 
тежок ден“, – прочита Виктор – „не предавај се, ќе успееш“. 
Симон имаше многу важен тест во училиштето. Тој 
мораше да го положи, но не беше сигурен дека ќе успее. 
Неговата мајка му даде совет: „Симон, кажи си на себеси, ќе 
положам! Нема да дозволам тестот да ме победи!“
Тони требаше да го полага истиот тест. Тој во неговата 
Библија ги имаше подвлечено зборовите: „Мојата помош е 
од Господа, Кој ги создаде небото и земјата“ (Псалм 121:2).
Еве примери на три момчиња кои бараат помош. Каде 
бараше помош Виктор? На кого се потпираше Симон за 
совет? А Тони? Каде бараше тој помош?

Картограм 1-1
Барањето помош од Господ беше нешто што принцот 
Јосафат добро го познаваше. Тој знаеше за познатата 
битка на неговиот татко, царот Аса, против припадниците 
на племето Куш. Нивната војска била двапати поголема 
од војската на неговиот татко; тие имале предност од 300 
кочии. Изгледало невозможно јудејската војска  да извојува 
победа.

Но царот Аса не очајувал; тој се надевал на Господ за 
помош. Тој се молел вака: „О, Господе, за Тебе е ништо 
да му помогнеш на силниот или слабиот! Помогни ни, о, 
Господе, Боже наш, зашто се потпираме на Тебе и во Твое 
име излеговме против ова множество! Господе, Ти си наш 
Бог, не оставај го силниот човек против Себе!“ (2 Летописи 
14:11). 

Сето ова заврши со тоа што големата непријателска војска, 
заедно со своите кочии, избега. Јудејската војска ја гонеше и 
притоа заплени големи количества богатство и добиток.

Принцот Јосафат знаеше дека ниеден цар на околните земји 
не можеше така да  ѝ помогне на јудејската војска, како 
што им помогна Господ. Господ е Создателот на небото и 
земјата. Тој е: „ ...моќниот и силниот Господ, Господ силен 
во битка“ (Псалм 24:8). Ниеден човек и ниедна војска не 
можат да помогнат како што може Бог. Тој е најголемиот и 
најдобриот Помошник што некој може да го има.

И покрај тоа, таткото на Јосафат, царот Аса, не се 
потпираше врз Бог цело време кога имаше потреба од 
помош. Понекогаш тој се потпираше врз помошта од 

ЦВ

PowerPoint слајд 1-1
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други царови, кои воопшто не го познаваа единствениот 
и вистинскиот Бог. По извесно време царот имаше еден 
сериозен проблем со неговите нозе и имаше потреба од 
помош. Во Библијата е запишано: „ ...Но, ни во болеста не 
Го бараше Господа, туку лекари“ (2 Летописи 16:12).

Картограм 1-2
Кога принцот Јосафат имаше триесет и пет години, неговиот 
татко, царот Аса, умре. Каков цар ќе биде Јосафат? Во 
Библијата пишува дека уште како мал тој поверува во Бог (2 
Летописи 17:3-4).

Јосафат знаеше дека, ако сака да добива помош од Бог, 
тој мора да ги следи Божјите патишта. Истото е и денес: 
Бог ветува дека ќе им помогне на тие што Му припаѓаат. 
Јас и ти сме родени како грешници, надвор од Божјото 
семејство. Тоа значи дека ние самите избравме да сме му 
непослушни на Бог. Можеби си препишувал на тест во 
училиштето, а кога наставничката те фатила како го правиш 
тоа, ти си рекол: „Не препишував, навистина“. Ти си кажал 
лага, а лажењето е грев. Ти ги препишуваше одговорите, 
препишувањето е грев. Твојот грев треба да биде отстранет 
за да влезеш во Божјото семејство. Кога ќе поверуваш и ќе 
побараш од Исус Христос да ти ги прости гревовите, тогаш 
ти стануваш дел од Божјото семејство.

Ајде да замислиме дека ова е семејството Петковски. 
Тие живеат во Кисела Вода. (Покажете слика на некое 
семејство). Секоја недела татко им на Мими и Стефан им 
дава џепарлак. Но татко им не дава џепарлак на децата од 
улица, туку само на неговите деца. Тој честопати ги носи 
на базен во сабота попладне. Татко им ги носи само нив, а 
не децата од улица. Тој заедно со нив игра игри и им дава 
подароци. Зошто тој ги прави сите овие нешта за Стефан и 
Мими? Затоа што тие се негово семејство. Другите деца од 
Кисела Вода не можат да очекуваат господинот Петковски 
да ги прави и за нив сите овие нешта. На ист начин, ние не 
можеме да очекуваме дека Бог ќе ни помогне, ако не сме дел 
од Неговото семејство. Дали си член на Божјото семејство? 
Размисли сериозно за ова. Ако на крајот на часот сакаш 
да зборуваш со мене за да станеш Божјо дете, јас ќе бидам 
многу радосен да ти објаснам повеќе за тоа од Библијата. 
Остани да седиш кога другите деца ќе си заминат и така јас 
ќе знам дека сакаш да зборуваш со мене. Да се биде дел од 
Божјото семејство прави голема разлика во животот.

Јосафат беше дел од Божјото семејство и начинот на којшто 
се однесуваше покажуваше дека тој го сака Бог. Новиот цар 
реши да изврши некои измени. Тој во градовите испрати 
луѓе кои го поучуваа народот за Божјиот закон. Тој ја 

ЦВН
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унапреди војската. Набрзо, луѓето од соседните држави 
знаеја дека има нешто особено во Јудеја. Што беше тоа? 
Господ беше со Јосафат и неговиот народ. Тој беше 
нивниот Помошник. Соседните држави не почнаа војна 
со Јудеја. Знаете зошто не ја нападнаа? 

(Дајте им време на децата да одговорат.)

Картограм 1-3
Најблизок сосед на Јудеја беше Израел каде владееше 
злобниот цар Ахав. Тој го охрабруваше својот народ да 
слави идоли. Еден ден, царот Јосафат отиде да го посети 
царот Ахав.

„Јас и ти и нашите војски треба да се здружиме и да 
војуваме против Рамот Гилеад“ – предложи Ахав. Што 
одговори Јосафат на ова? (Дајте им на децата време да 
одговорат.) Зошто?

Но одговорот на Јосафат беше поинаков. „О, да!“ – се 
согласи тој. – „Ќе го направиме тоа, но ајде прво да го 
прашаме Господ дали тоа е според Неговата волја“.

Царот Ахав ги викна неговите пророци и ги праша: 
„Дали треба да одиме заедно и да војуваме против 
Рамот Гилеад?“ Тие веднаш му го дадоа одговорот што 
го посакуваше: „Одете, Бог ќе ви ја даде победата“. 
Јосафат, од друга страна, не беше сосема сигурен во тоа 
и се сомневаше дека тие се пророци на вистинскиот Бог. 
„Дали имате некој друг пророк?“ – праша Јосафат.

Без да сака, царот Ахав го повика Михеј, кој навистина 
зборуваше во името на Бог, па, така, неговиот одговор 
беше многу различен. „Ќе бидете поразени“ – ги 
предупреди Михеј.

Тогаш царот Јосафат требаше да избере. Тој избра да не 
обраќа внимание на Божјото предупредување. Тој избра 
да отиде во војна, потпирајќи се на царот Ахав. Тоа 
можеше да донесе само неволји.

Изборот на царот Јосафат не му се допадна на Бог, зашто 
Господ не сака Божјите деца да бараат помош од тие кои 
се против Него. Бог нема да им помогне на христијаните 
во правењето нешта што се забранети. Ако некое дете 
кое е христијанин реши да истепа некое друго дете, нека 
не очекува дека Бог ќе му помогне да го направи тоа. 
Можеби твојата другарка ти ја дава нејзината амајлија  
да ја носиш за време на некое спортско натпреварување 
и ти вели дека сигурно помага – што треба да направиш, 
ако си христијанин? 

ЦВС
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(Дајте им време на децата да одговорат.) 

Важно е да запаметите дека Бог ветува дека ќе им помогне 
на тие кои поверувале во Исус Христос како нивен Спасител 
од гревот. Бог им помага да ги решат проблемите, Тој 
помага кога Сатаната сака да нè наведе да правиме лошо, 
Тој ни помага во правењето на работите што се угодни во 
Неговите очи.

Кралот Јосафат сигурно немало да му угоди на Бог со тоа 
што се подготвувал да се приклучи на армијата на кралот 
Ахав.

Картограм 1-4
Итриот цар Ахав реши да се маскира зашто знаеше дека тој 
ќе биде цел на непријателите. Кутриот Јосафат јаваше во 
неговата царска облека – право во една голема неволја.
„Гледајте, ене го царот на Израел“ – викна командантот 
на напријателската војска од неговата кочија кога го виде 
Јосафат. – „Кон него!“ Тие се свртија да го нападнат Јосафат 
кој почна да вика токму навреме. Непријателите сфатија 
дека тој не е царот на Израел. 

Во Библијата пишува: „Господ му помогна и ги одврати од 
него“ (2 Летописи 18:31). Каков Помошник е Бог! Сигурно 
најдобриот! Бог го сакаше Јосафат и му помогна, иако тој 
беше на погрешно место со погрешни луѓе. Ти можеби си 
христијанин, Исус Христос е твој Спасител, но и ти одиш 
на погрешни места и се дружиш со погрешни луѓе. Бог не 
е задоволен од тоа што го правиш, но Тој сепак те сака. 
Ти одиш во паркот за таму да се најдеш со другарите. Тие 
дуваат лепило, пушат цигари, читаат „валкани списанија“, 
им се потсмеваат на постари луѓе. Ти можеш да бараш 
помош од Бог да се оттргнеш од тоа друштво. Тој ќе ти 
помогне и покрај тоа што самиот си виновен што си се 
нашол во таа неволја, исто како Јосафат. 

Битката против Рамот Гилеад продолжила. Еден војник го 
зел својот лак и стрела и стрелал бесцелно – но стрелата 
сепак погодила некого.

Таа стрела го погоди царот Ахав и тешко го рани. Тој умре 
уште вечерта. Ахав го немаше Бог за негов Спасител и како 
негов Помошник. Тој воопшто не се потпираше на Бог. 
Колку лош живот и колку жална смрт!

Царот Јосафат се врати дома помудар. Тој тогаш сфати дека 
беше смешно да се потпира на луѓе или на војски. Господ беше 
оној на Кого требаше да се потпира. Тој е големиот Помошник, 
без оглед на тоа за каков проблем станува збор. Јосафат ја научи 
оваа лекција – особено откога доби тажни вести подоцна.

ЦВС
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Картограм 1-5
„Уште една голема војска доаѓа да те нападне! Амонците и 
Моавците доаѓаат да ја нападнат Јудеја!“ Што да се прави 
сега? Царот го собра народот од Ерусалим заедно за да 
бараат помош од Господ. Мажите, жените и децата слушаа 
додека царот се молеше во храмот. 

(Вие или вашиот помошник нека прочита од 2 Летописи 
20:6-12). 

Сега од кого зависеше царот? Да – само од Бог. Токму затоа 
тој се молеше пред да направи што било.

Што правиш кога се соочуваш со некој проблем? 
Понекогаш луѓето кои го сакаат Бог се обидуваат самите да 
ги решат проблемите. Или, можеби, се обраќаме на некој 
друг да го реши нашиот проблем. Ако тоа не ни успее, 
дури тогаш почнуваме да се молиме. Ние малку наопаку 
ги правиме нештата, нели? Треба да запаметиме дека прво 
треба да Му се молиме на Бог зашто таков Помошник нема 
на друго место. Тој е голем и семоќен. Тој го сака секое 
Негово дете. Тој знае што е најдоброто за нас во секоја 
состојба. Тој може и сака да им помага на Неговите деца.

Затоа Тој имаше особена порака до царот и целиот народ 
од Ерусалим. Бог им го испрати одговорот преку еден 
од Неговите пророци: „Слушај, цару Јосафат. Слушај 
народе јудејски од Ерусалим. Бог вели: Не плашете се 
од оваа голема војска, зашто тоа не е ваша војна, Божја 
е. Вие воопшто нема потреба да одите и да се борите – 
одете против нив утре, зашто Господ е со вас“ (Според 2 
Летописи 20:15-17).

Царот и народот се поклонија до земја за да го слават Бог. 
Тој ја вети Неговата помош, тоа беше сè што им требаше.

Ако си верник, Бог ветува дека и тебе ќе ти помогне. Ајде 
кажете ми некои состојби во кои имате потреба од Божјата 
помош. (Дајте им време на децата да одговорат.) Библијата е 
полна со ветувања за помош. Добро е да ги подвлечеш и да 
ги научиш. Слушни ги овие ветувања: „Не плаши се, зашто 
Јас сум со тебе; не  вознемирувај се, зашто Јас сум Богот 
твој; Јас ќе те закрепам и ќе ти помогнам, ќе те поддржам со 
десницата на Мојата правда“ (Исаија 41:10); „Господ е со 
мене и јас не се плашам: што може да ми направи човек?“ 
(Псалм 118:6).

Дали ќе се сетиш на овие ветувања кога ќе имаш тест 
во училиште, кога во твојот дом има расправии што те 
вознемируваат, кога си исплашен? Јас овие стихови ги 
имам напечатено. Ако сакаш да ги закачиш во твојата соба, 

ЦВС
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кажи ми на крајот на часот. Ако Господ Исус е твој личен 
Спасител од гревот, Бог сака ти да знаеш дека Тој е твој 
Помошник.

Следното утро, верувајќи дека Бог ќе помогне, царот 
и народот се подготвија за битка. Царот ги потсети: 
„Слушнете ме! Имајте вера во Бог и ќе успеете“

Картограм 1-6
Царот ја подготвуваше воената формација за битката. Кој 
да биде во првите редови? (Дозволете им на децата да дадат 
предлози.) Беше сосема необично, во првите редови да биде 
хорот, а потоа војниците!

„Дајте му благодарност на Бог, зашто Неговата љубов 
нема граници“ – пееше хорот додека војската се движеше 
кон местото од кое ќе можеше да ја видат огромната 
непријателска војска.

Кога пристигнаа таму тие само вчудовидено гледаа. 
Котлината беше полна со мртви тела – ниту еден 
непријателски војник не избега. Бог ги натера нивните 
непријатели да се убиваат меѓу себе и тоа беше видливиот 
резултат! Јосафат и неговите луѓе слегоа во котлината за 
да го земат богатството. Тие зедоа облека, воена опрема и 
богатство, толку голем плен што го пренесуваа три дена!

Бог го одржа Неговото ветување – Тој победи во битката за 
нив. Тој секогаш ги одржува ветувањата дека ќе им помогне 
на членовите на Божјото семејство. Понекогаш Бог не ни 
помага на начин на кој ние сакаме да ни помогне. Честопати 
ние посакуваме Бог да ни ги реши проблемите и поголемиот 
дел од времето тоа и го прави. Но многу почесто Тој ни дава 
сила ние да ги решиме проблемите. Сè што  прави Бог е 
најдоброто за нас и треба да Му благодариме за тоа.

Царот Јосафат и народот сакаа да го направат токму тоа. На 
четвртиот ден царот Јосафат предводеше голема колона луѓе 
во храмот во Ерусалим. Колку радосен ден беше тоа! Луѓето 
свиреа на флејти, харфи и труби, а луѓето пееја песни за 
слава на Бог за Неговата голема победа.

Ако го познаваш и го сакаш Господ Исус, не заборавај да му 
благодариш за помошта што ти ја дава. Колку е прекрасно 
тоа што Бог е наш Помошник. Тој е најдобриот Помошник 
што постои.

Можеби ти не добиваш никаква помош од Бог зашто сè 
уште живееш на свој начин. Дали сакаш да бидеш различен? 
Дали сакаш Господ Исус да ти ги прости твоите гревови? 
Кажи му го тоа сега. Прифати го за твој Спасител. Запамети: 
„А на сите кои Го примија, им даде власт да станат Божји 

ЦВС
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деца...“ (Јован 1:12). Тогаш ти ќе станеш дел од Божјото 
семејство и Бог сигурно ќе биде твој Помошник.

(Оваа лекција треба да биде придружена со кратко 
време за молитва. Поттикнете ги верните деца да му 
заблагодарат на Бог за Неговата помош. Предложете 
им нивните молитви да ги почнат на овој начин: „Ти 
благодарам, Боже, зашто ми помогна кога...“)
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Библиски текст за учителите
2 Летописи 22:10–24:27
2 Царства 11:8-12

Централна вистина
„Наследената вера“ не е добра.

Примена
Неспасени: Поверувај во Исус Христос како 

твој личен Спасител од гревот.

Стих за учење напамет
„ ...Божјиот Син, Кој ме засака се предаде 
Себеси за мене“ (Галатите 2:20).

Нагледни помагала
◆  Картограми 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6.

или 

◆  PowerPoint слајдови 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6

Забелешка за наставникот
Свесни сме дека некои толкувачи на 
Библијата го гледаат Јоас како човек кој 
„паднал“ во својата вера во Бог. Многумина, 
од друга страна, се согласуваат со гледиш-
тето дека неговата вера не била вистин-
ска, што, всушност, е и нагласката на оваа 
лекција.

Втора лекција
Јоас

Преглед на лекцијата
Вовед

  Барање на потврдата за лично     
  преживување.   

Тек на настаните во лекцијата

   1.    Смртта на Ахазија.

   2.   Царицата подготвува убиство.

   3.   Јоас е избавен и живее во храмот. ЦВ

   4.   Ј ехоида планира Јоас да биде       
      крунисан. 

   5.    Царицата се замешува, но        
      неуспешно. 

   6.    Реформи под водство на Јоас.   ЦВН

   7.    Нови советници, Јоас оди по друг пат.

   8.    Јоас ја нарачува смртта на Захарија.   
                         ЦВН

Кулминација

    Сириската војска ги напаѓа. 

Заклучок

    Јоас е ранет и умира.          ЦВН
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Лекција
„Што бараш?“ – го праша госпоѓата Смилевска нејзиниот 
син Алек.

„Ја барам потврдата за лично преживување на Марко“ – ѝ 
одговори Алек. –  „Знаеш, потврдата што тој ја доби кога 
докажа дека може да плива облечен. Ми треба“.

„Зошто ти е? Ти ја однесе твојата потврда во кајакарскиот 
клуб уште минатата недела. Зошто ти е потврдата на брат 
ти?“ – го праша мајка му.

„Ми треба за Славе. Тој не може да се зачлени во клубот, 
ако нема таква потврда“ –  ѝ одговори Алек, продолжувајќи 
да ја бара потврдата.

„Чекај малку, сине. Потврдата на Марко нема да му заврши 
работа на Славе. Нема да ја прифатат“.

„Зошто да не ја прифатат? Ти секогаш велиш дека работите 
од втора рака се добри како нови“ – рече разочарано Алек.

„Токму така – но ова правило не важи за потврдата за 
лично преживување. Таа важи само за личноста чие име е 
напишано на предната страна“.

Денеска ќе го запознаеме Јоас кој имаше нешто што беше од 
втора рака, па затоа и не чинеше.

Картограм 2-1
Кога Јоас беше мало бебе, се случи нешто многу страшно. 
Неговиот татко Ахазија, цар на Јудеја, беше убиен. Мајката на 
убиениот цар, бабата на Јоас, беше решена да стане царица и 
се впушти во убивање на целото царско семејство. Бебето Јоас 
се наоѓаше во голема опасност; тој и другите царски принцови 
беа затворени на едно тајно место и чекаа да бидат убиени.

Една вујна на Јоас, една храбра жена, откри каде ги кријат. Еден 
ден, кога никој не гледаше, таа изведе една спасувачка мисија и 
ги скри Јоас и неговата негувателка во една спална соба. Тие ја 
избегнаа смртта за влакно – но Јоас сè уште беше во опасност.

Таа жена, вујната на Јоас, и нејзиниот маж Јехоида, живееја 
и работеа во храмот, каде Јехоида му служеше на Бог. Тие го 
донесоа младиот принц во нивниот дом и го чуваа скриен. 
Сигурно било многу тешко да го кријат и да го чуваат да биде 
тивок, но некако успеаја во тоа. Тие многу го сакаа младото момче 
и се грижеа за него како да е нивни син. Тие го учеа за Господ и 
за Неговите патишта. Тие се потрудија Јоас да ги научи Божјите 
Заповеди и сакаа тој да го запознае Бог како што тие го познаваа. 
Тие го правеа најдоброто за Јоас, но не можеа да го изменат 
неговото грешно срце, тие не можеа да го направат верник. 

PowerPoint слајд 2-1
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Ова важи за секое дете кое има родители христијани. 
Христијанските родители можат да ги поучуваат нивните 
деца од Библијата, можат да се молат заедно со нив, но не 
можат да ги избават од нивните гревови и да ги направат 
христијани. Ти мора да се родиш во Божјото семејство „не 
од волја на маж, туку од Бог“ (Јован 1:13). Јоас требаше да 
дојде лично при Бог.

Додека растеше со неговите вујна и вујко, тој веруваше во 
сè што го поучуваа, но сето тоа беше наследена вера – вера 
од втора рака, која е наполно безвредна, исто како потврдата 
за која зборувавме. Сигурен сум дека неговите вујна и вујко 
се молеле за Јоас вистински да го запознае Бог.
Јехоида работеше во храмот како свештеник, го поучуваше 
Јоас и се грижеше за него и дури најде време да изработи 
еден неверојатен план…

Картограм 2-2
Еден ден тој испрати порака до племето Јуда: „Сите Левити 
и сите глави на фамилиите мора да дојдат во Ерусалим“. Во 
храмот се собра голема толпа луѓе. Јехоида им рече: „Синот 
на царот ќе владее“. Тие тогаш го крунисаа седумгодишниот 
Јоас за цар! Јехоида знаеше дека тоа е многу опасно, па 
затоа тој организира две групи луѓе кои имаа задача да 
чуваат. Еден вооружен чувар стоеше пред младиот принц 
кога тој влезе во храмот заедно со Јехоида и неговите 
синови. На неговата глава беше ставена круна, тој беше 
помазан со масло и сите извикуваа: „Да живее царот! Да 
живее царот!“

Злобната царица слушна за тоа и брзо се упати кон храмот 
за да дознае што се случува. Таа одвај можеше да им 
поверува на своите очи – таму покрај столбот на влезот на 
храмот стоеше Јоас, со круна на неговата глава. Толпите 
луѓе пееја и музика ечеше на сите страни. Изгледаше дека 
целата држава го прославува тој настан. Царицата беше 
гневна и многу исплашена. Кинејќи ја својата облека, таа на 
цел глас викаше: „Предавство! Предавство!“
Но малкумина ги слушаа нејзините протести и таа веднаш 
беше фатена и  ѝ беше одредена смртна казна.

Картограм 2-3
Седумгодишниот Јоас стана цар на Јудеја! Јехоида му 
беше потребен за да го советува. Јехоида, кој беше врховен 
свештеник во храмот, мудро го водеше царот и во Библијата 
пишува дека Јоас правеше работи што беа угодни во 
Божјите очи. Работите се свртеа на добро за Јудеја. Царот 
заповеда да се поправи храмот. Беше направен голем ковчег 
и поставен пред храмот. На народот му беше заповедано 

ЦВ

PowerPoint слајд 2-1

PowerPoint слајд 2-3
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парите што ги даваа за Бог да ги ставаат во тој ковчег. Секој 
ден ковчегот се полнеше, а Јехоида и царските служители го 
празнеа. Парите беа употребени да се купат дрва и камења 
за да се поправи храмот и да им се плати на работниците. 
Дури имаше доволно пари да се купат златни и сребрени 
чинии за во храмот. (Таткото на Јоас ги имаше земено нив 
кога тој беше на власт.) Прекрасен беше денот кога храмот 
повторно изгледаше прекрасно. Редовно се принесуваа 
жртви, како што заповедал Бог. Олтарите на Ваал беа 
уништени.

Јоас ги правеше добрите работи сè додека ги слушаше 
советите на Јехоида и изгледаше како да поверувал во Бог, 
но сето тоа беше само наследена вера – вера од втора рака 
која воопшто не беше вера. Тој немаше никаква поврзаност 
со Бог.  Дали ти си како Јоас? Можеби ти се однесуваш 
како христијанин и зборуваш како христијанин. Ти знаеш 
многу за Бог, ја читаш Библијата, но има многу голема 
разлика во тоа да знаеш за Бог и да го познаваш Бог. Знам 
дека момчињата знаат за (кажете име на некој славен 
спортист). Ајде, кажете ми што знаете за него? Дали 
некој од вас се запознал со него, или бил на гости кај него? 
Вие не го познавате тој човек. Вие го запознавате Бог во 
мигот кога ќе сфатите дека сте грешеле против Него и дека 
навистина ви е жал поради тоа. Вие мора да верувате дека 
Исус Христос умре за да ве спаси од гревот и мора да го 
прифатите како ваш личен Спасител од гревот. Павле, кој 
има напишано неколку книги од Библијата, напишал: „Затоа 
што знам во Кого сум поверувал“ (2 Тимотеј 1:12). Дали ти 
знаеш во Кого си поверувал? Само тогаш кога ќе поверуваш 
во Исус Христос лично ќе бидеш поврзан со Бог…  сè друго 
е наследена вера – вера од втора рака – како што набрзо ќе 
видиме од животот на царот Јоас.

Картограм 2-4 
Откога изминаа повеќе години, вујкото на Јоас умре на 
неверојатни сто и триесет години. Други луѓе почнаа да 
го советуваат царот и нему му се допаѓаа нивните идеи. 
Тој немаше свои уверувања, тој немаше вистинска вера во 
живиот Бог. Работите почнаа да се менуваат на полошо во 
Јудеја. Царот и народот се вратија на идолопоклонството. 
Храмот веќе не беше важен. Бог испрати порака за да ги 
предупреди царот и народот, но тие не послушаа. Синот 
на Јехоида, Захарија, ги предупреди дека Бог ќе ги казни: 
„Затоа што го напуштивте Господ и Тој ќе ве напушти вас!“ 
Јоас му се противеше на Захарија и реши да го замолчи. 
„Каменувајте го!“ – му заповеда Јоас на народот. И токму 
тоа го направија. Тој добар човек беше каменуван до смрт 
во дворот на храмот. 

ЦВН

PowerPoint слајд 2-4
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Неверојатно е да се помисли дека Јоас заповедал да биде 
убиен синот на човекот кој го спаси, го криеше, се грижеше 
за него и го советуваше. Овој цар си го покажа вистинското 
лице пред народот.

Картограм 2-5
Каков човек си ти кога твоите родители и христијански 
другари не се во твоја близина? Можеби ти си сосема 
поразличен и ги правиш и ги кажуваш нештата што ги 
прават неверниците. Ти ги правиш истите работи како 
нив зашто и ти си како нив. Ти сè уште имаш грешно срце 
кое сака да си живееш по свое – иако ти понекогаш се 
однесуваш и зборуваш како христијанин. Ти можеби ќе 
ги излажеш твоите родители, но не можеш да го излажеш 
Бог: „...Човекот гледа на лицето, а Господ гледа што е во 
срцето“ (1 Самоил 16:7). Бог знае, ако го немаш прифатено 
Исус Христос како твој Спасител, Тој знае, ако твојата вера 
е од втора рака. Бог сака да те спаси, Тој сака да веруваш во 
Него и да Го запознаеш. Ти можеби знаеш дека имаш вера 
од втора рака и дека тоа не е добро. Ако сакаш да зборуваш 
со мене за тоа како да поверуваш во Господ Исус како твој 
личен Спасител од гревот, јас ќе бидам среќен поради тоа. 
Дојди… (одредете место) по завршувањето на часот. 
Навистина е многу важно лично да го познаваш Бог. 

Јоас не го знаеше Бог лично и неговиот живот стануваше 
сè полош. Замислете кога Јоас заповеда да биде убиен 
Захарија, тој кој, веројатно, извесно време живееше во 
истата куќа со него. Во миговите пред да умре пророкот 
рече: „Бог нека се сети за тоа што го направи и да те натера 
да одговараш за тоа“.

Картограм 2-6
Бог презеде мерки против Јоас. За таа цел Бог го исползува 
царот на Сирија чија војска влезе во Јудеја и го нападна 
Ерусалим. Иако војската на Сиријците беше мала, Бог 
дозволи таа да извојува победа против војската на Јоас. Сите 
главни советници на царот беа убиени – на кого можеше 
сега да се потпре царот? 

Ова е една од последиците од верата од втора рака. Ако 
само знаеш за Бог, а не Го познаваш, ти честопати ќе се 
најдеш во состојба при која нема од кого да побараш помош.

Јоас требаше брзо да планира. Тој реши да ги земе златните 
и сребрените садови од храмот и да ги даде како подарок 
на сирискиот цар. „Можеби ова ќе го убеди да си замине 
од Ерусалим“ – ова беше идејата на Јоас. Царот на Сирија 
и неговата војска навистина се повлекоа, но пред тоа царот 
Јоас беше тешко повреден и однесен од бојното поле.

ЦВН
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Повредениот цар лежеше во својата спална соба кога внатре 
влегоа двајца од неговите служители. Тие беа гневни поради 
неговиот однос кон Захарија, синот на Јехоида, па затоа го 
убија. 

Што мислиш, дали верата од втора рака му беше многу 
важна на Јоас откога тој умре? Не, неговата вера немаше 
никаква важност. Тој не го познаваше лично Бог. Сигурно 
било поразително за него кога се сретнал со Бог, зашто само 
луѓето кои Го познаваат Бог одат во Рајот. Господ Исус 
предупреди дека луѓето кои изгледаат како христијани, 
зборуваат како христијани, но всушност не се христијани, 
никогаш нема да бидат со Него во Рајот. На тие луѓе Тој ќе 
мора да им каже: „Никогаш Јас не сум ве познавал, одете 
си од мене вие, кои правите беззаконие“ (Матеј 7:21-23). 
Бог не сака ти да имаш вера од втора рака, Тој сака ти да 
поверуваш во Исус Христос како твој личен Спасител од 
гревот и како твој Господ. Дали сега ќе го прифатиш Исус 
Христос? Слушнете ги овие прекрасни зборови што ги 
кажа Господ Исус: „... а оној кој доаѓа при мене, нема да го 
избркам“ (Јован 6:37).

Ако дојдеш при Него и го замолиш да ти прости и да дојде 
во твојот живот, Тој тоа ќе го направи. Тој ветува дека нема 
да те отфрли. Тогаш ти ќе го познаваш Бог и ќе бидеш 
поразличен од Јоас кој само знаеше за Бог.

ЦВН
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Дополнување на лекцијата
Акцентот на лекцијата за Јоас повеќе е за децата кои се 
неверни. Ние ви предлагаме да го вклучите и следново 
во текот на вашиот час со цел да им дадете упатства и на 
верните деца.

Одење по вера

Потребни материјали
Големо ќесе за ѓубре

Жито

Превез за очи

Упатство
Исечете го ќесето странично (не сечете го дното) и 
поставете го на земја.

Библиски текст

2 Коринќаните 5:7

Римјаните 10:17

Лекција
Целта на оваа активност е детето, со покриени очи, сигурно 
да помине по ќесето, да ги избегне сите купчиња од жито, 
само слушајќи ги упатствата на неговиот водач.

Ставете му превез на очите на едно од децата и тоа нека се 
собуе босо. На ќесето за ѓубре ставете купчиња од жито. 
Водачот треба правилно да го води детето: „голем чекор... 
мал чекор... лево... десно...“ Дозволете им на две деца 
отстрана да им кажуваат погрешни упатства.

Објаснете им на децата дека христијаните мора да го 
слушаат Божјиот глас и да му бидат послушни Нему. Ние го 
правиме тоа зашто веруваме дека Бог ќе нè води по правиот 
пат. Кога веруваме, кога сме послушни и ќе се довериме, 
тогаш ние ќе чекориме по правилниот пат.
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Библиски текст за учителите
2 Летописи 28:24–32:23

Централна вистина
Божјите деца треба да му оддаваат чест и 
почит на Бог, како што направи Езекија.

Примена
Спасени:   Оваа лекција ќе влијае врз 

вашиот начин на живеење и 
начинот на кој се молите.

Стих за учење напамет
„Достоен си, Господе, да ја примиш славата, 
честа и силата...“ (Откровение 4:11).

Нагледни помагала
◆  Картограми: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 

или

◆  PowerPoint слајдови 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 и 3-6

Преглед на лекцијата
Вовед

Несредена соба.

Тек на настаните во лекцијата

  1.   Езекија станува цар на Јудеја.

  2.   Тој ги уништува идолите.

  3.   Тој ја уништува бронзената змија.   
                     ЦВС

  4.   Тој го поправа храмот.       ЦВС

  5.   Повторно ја воведува Пасхата.  ЦВС

  6.   Сенахериб напаѓа.      

  7.   Езекија прави мир.        ЦВС

  8.   Сенахериб напаѓа.

  9.   Езекија се подготвува за нападот.

  10.  Асирските гласници ги
      вознемируваат жителите на        

  Ерусалим.

  11.  Езекија го зема писмото од        
  Сенахериб и го носи во храмот каде  
  што се моли.            ЦВС

  12.  Бог ветува успех.

Кулминација

   Смрт во асирскиот камп.

Заклучок

   Сенахериб се враќа дома.

   Народот го слави Бога.        ЦВС

Трета лекција
Езекија
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Лекција
Картограм 3-1
Дали некогаш си влегол во твојата соба и си мислел дека 
секој сантиметар е несреден? Можеби зборовите на мајка 
ти: „Мораш да си ја средиш собата – ВЕДНАШ!!!“ – 
одѕвонувале во твоите уши. Ти си го погледнал големото 
безредие и си помислил: „Од каде да почнам?“

Езекија сигурно се чувствувал така кога станал цар на 
Јудеја. Палатата не беше несредена, но во неговата земја 
имаше толку многу зло и безредие и сигурно за него беше 
многу тешко да почне да ги поправа работите. Таткото 
на Езекија, царот Ахаз, го охрабруваше народот да слави 
идоли. Колку повеќе го правеа тоа, толку повеќе тие се 
оддалечуваа од Божјите заповеди. Се лажеше, се крадеше и 
имаше многу убиства во земјата. Храмот, местото каде што 
требаше да се слави Бог, беше затворен, нечист и имаше 
потреба од обновување и поправки.

Царот Езекија беше тажен и незадоволен. Неговата мајка го 
поучуваше од Божјото Слово. Самиот Езекија го познаваше 
Бог и му припаѓаше Нему. Тој знаеше дека јудејскиот 
народ треба да го слави Господ, единствениот вистински 
Бог. Народот требаше да ги почитува Неговите заповеди, 
но луѓето немаа место за Бог во нивните животи. Бог беше 
лишен од славата и честа што требаше да ја добива. Царот 
беше цврст во решеноста да ги смени работите. Тој веднаш 
презеде соодветни мерки.

Набрзо идолите беа искршени на парчиња. Дури и 
бронзената змија што Мојсеј ја постави во дивината беше 
уништена, зашто луѓето почнаа да веруваат во неа, а некои 
дури палеа темјан пред неа.

Бог заповеда дека само Тој смее да биде славен. Тој во 
втората заповед вели дека не смееме да се поклониме пред 
никаква слика, било да е од небото или од земјата. Мораме 
да бидеме внимателни кон ова. Ние не треба да се молиме 
пред слики на Господ Исус, да ги бакнуваме тие слики, или 
да ја ставиме нашата вера во крстот што виси на нашиот 
врат. Само Бог треба да го славиме и сакаме. Тој создаде 
сè, Тој е голем и семоќен и сета слава му припаѓа Нему. Во 
Библијата е запишано: „Достоен си, Господе, да ја примиш 
славата, честа и силата...“ (Откровение 4:11). Езекија 
копнееше Бог да ја добие честа во неговата земја Јудеја.

ЦВС
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Картограм 3-2
Тој заповеда да се исчисти храмот. Сè што беше поврзано 
со идолопоклонството беше исфрлено надвор. Целото 
здание беше исчистено и поправено. Свештениците и 
Левитите, кои порано му служеа на Бог, беа вратени назад 
во храмот. Прекрасен беше денот кога огромна толпа луѓе 
од Ерусалим, предводена од царот, се собра да го слави Бог. 
Жртвите што Бог им рече да ги принесуваат повторно беа 
принесени. Се пееше, се свиреше и народот се веселеше. 
Дали Бог ја заслужуваше сета таа слава? Да! И многу повеќе 
од тоа! Тој заслужува да биде прославен и обожаван од сите 
луѓе во светот. 

Замисли дека во училиштето правиш научен проект. 
Во твојата група е Боби, кој е гениј за наука. Тој има 
брилијантна идеја и го поставува експериментот. Вашата 
група добива најдобра оценка. Дали ти треба да бидеш 
пофален за успехот? Не! Сите го завршија својот дел, но без 
Боби проектот немаше да биде успешен. Боби треба да ја 
добие заслугата за тоа што го направи.

Видете го нашиов свет. Кој го создаде? Бог. Кој е тој што 
се грижи за менувањето на годишните времиња? Бог. Кој 
имаше план како да ги спаси грешниците? Бог. Кој го 
испрати Својот Единствен Син за да биде наш Спасител? 
Бог. Кој Го воскресна од мртвите? Бог. Бог треба да биде 
сакан и слушан во целата земја и во целиот свет. Луѓето 
насекаде треба да пеат песни за славење на Бог. Езекија 
сигурно беше задоволен кога го слушна пеењето во храмот.

Тој реши повторно да се слави празникот Пасха; овој 
празник беше заборавен многу години. Беа испратени писма 
низ целото царство со покани да се прослави празникот. 
Некои луѓе се потсмеваа и се противеа на поканата, но 
многумина дојдоа. Тоа беше голема прослава. Всушност, 
наместо да трае седум дена, какво што беше правилото, 
празникот траеше четиринаесет дена! Во Библијата пишува: 
„Беше голема веселба во Ерусалим зашто од времето на 
Давидовиот син Соломон, израелски цар, не беше така во 
Ерусалим“ (2 Летописи 30:26).

Дали луѓето го славеа царот? Не, тие го прославуваа Бог, 
а царот беше задоволен поради тоа. Така требаше да биде 
цело време. Езекија навистина се грижеше да му оддаде чест 
на Бог и, ако ти го сакаш Господ Исус како твој Спасител, 
и ти треба да се грижиш за тоа. Кога во училиштето те учат 
како е создаден светот, а притоа никаде не се споменува Бог, 
нели ти е грижа што Бог не добива никаква заслуга за тоа 
што Го направил? Ти можеш да кажеш: „Јас верувам дека 
Бог го создаде светот“.

ЦВС
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Можеби ти си верен христијанин, но го криеш тоа. Ти 
на другите луѓе не им кажуваш дека си чесен, сакаш да 
помагаш и си љубезен зашто Бог те изменил. Нели сакаш 
Бог да ја добие честа и заслугата за тоа што го направил во 
твојот живот? Во Библијата е запишано: „Не нам, Господе, 
не нам, туку на Твоето Име дај му Слава...“ (Псалм 115:1).

Езекија не сакаше да биде во центарот на вниманието, Тој 
сакаше Бог да биде таму. Кога тој донесуваше решенија 
неговите први мисли не беа: „Каква добивка ќе имам од сето 
ова?“ Овој начин на размислување му помогна да донесува 
мудри решенија. Тој реши да го раскине договорот што 
неговиот татко го имаше склучено со царот Сенахериб, 
моќниот владетел на Асирија. Тој договор ги правеше 
царот и народот на Јудеја слуги на Асирците. Езекија 
веруваше дека е погрешно народот да биде под власт на 
пагански владетел. Кога Езекија го раскина договорот, 
царот Сенахериб беше гневен и ја чекаше неговата поволна 
можност да му врати за тоа.

Картограм 3-3
Во четиринаесеттата година од владеењето на Езекија, 
царот Сенахериб нападна. Асирската војска изврши 
инвазија и зазеде многу градови во Јудеја. Едно време 
Езекија се исплаши толку многу што почна да заборава да 
му ја даде заслужената чест на Бог. Тој на царот Сенахериб 
му испрати порака: „Згрешив. Повлечи се од Јудеја и јас ќе 
платам колку што ќе побараш“. Царот Сенахериб побара 
многу и затоа Езекија мораше да го даде богатството од 
палатата за да го исплати договореното. ЦВС Уште полошо 
беше тоа што тој ги даде и скапоценостите од храмот. Тој 
дури го извади златото со кое беа покриени вратите на 
храмот. Со тие решенија Езекија не му оддаде чест на Бог – 
иако тој беше Божјо дете. 

Бог сака сите Негови деца да му оддаваат чест. Ти можеш 
да бидеш како огледало. Огледалото ја одразува светлината, 
а ти го одразуваш Бог со начинот на кој се однесуваш и 
зборуваш. Ти ќе го „одразуваш“ Бог кога во недела наутро 
ќе отидеш во црква, и покрај тоа што никој друг од твоето 
семејство не оди. Ти ќе му оддадеш чест на Бог со тоа што 
ќе бидеш послушен на твоите родители и наставници, затоа 
што си христијанин. Ти можеш да одбиеш да се однесуваш 
злобно кон несаканото момче во твоето одделение. Ти ќе 
му оддадеш чест на Бог кога ќе ја завршиш работата за на 
училиште на најдобар можен начин. Ти ќе ги правиш овие 
нешта, не за да покажеш колку си особен, туку да покажеш 
дека Бог е оној кој е особен. Запамети ги овие зборови од 
Библијата: „Не нам, Господе, не нам, туку на Твоето Име 
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дај му Слава...“ (Псалм 115:1). Најважното нешто во твојот 
живот е да му оддадеш чест и слава на Бог.

Езекија обично живееше така, но тогаш го обзеде голем 
страв и тој се обиде да ја купи милоста на царот Сенахериб. 
Неговите заложби беа неуспешни. Набрзо, ужасната асирска 
војска се упати кон Ерусалим. Граѓаните на Ерусалим 
знаеја дека тие свирепи војници ги однесоа нивните соседи, 
Израелците, во Асирија. Дали и тие ќе станат робови? 

Царот Езекија ги собра сите кнезови и сите заедно донесоа 
некои многу важни решенија. Веднаш беа поправени 
ѕидовите на Ерусалим, а околу првиот ѕид беше изграден 
уште еден ѕид. Реките надвор од градот беа сопрени за 
непријателската војска да нема доток на вода. 

Царот Езекија внимателно ги организира неговите војници 
и постави стражари на ѕидовите на Ерусалим. Езекија не 
се надеваше на неговите мудри идеи за распоредување на 
војниците. Слушнете што им кажа Езекија на своите луѓе: 
„Бидете храбри и јунаци; не бојте се и не плашете се од 
асирскиот цар, ни од сето множество што е со него... со него 
е телесната мишка, а со нас е Господ, Богот наш, за да ни 
помага и за да ги војува нашите битки“ (2 Летописи 32:7-8). 
Царот им кажа на своите војници дека тој верува во Бог. Тој 
знаеше дека Бог е поголем од многу големата сила Асирија. 
Тој со ова му оддаде чест на Бог, нели?

Картограм 3-4
Не помина многу време и непријателската војска веќе 
беше пред вратите на Ерусалим. Тие не дојдоа да се борат, 
туку да донесат порака, што ја кажаа многу гласно, на 
јазикот на Евреите. Пораката што ја донесоа е запишана во 
Библијата: (Прочитајте го 2 Летописи 32:10-15.) „Вака 
вели Сенахериб, царот асирски: „На што се надевате и 
седите во Ерусалим опсадени? Зар Езекија не ве лаже за да 
ве предаде на смрт од глад и жед, кога ви вели: „Господ, 
Богот наш, ќе нè спаси од раката на асирскиот цар? Зар тој 
Езекија не ги премавна светилиштата Негови и жртвениците 
Негови и им рече на Јудејците и на Ерусалим: пред еден 
жртвеник поклонувајте се и врз него кадете! Зар не знаете, 
што направив јас и татковците мои со сите земни народи? 
Можеа ли боговите на земните народи да ја спасат земјата 
своја од раката моја? Кој од сите богови на народите, што 
моите татковци ги истребија, можеше да го спаси својот 
народ од раката моја? Ќе може ли и вашиот Бог да ве спаси 
вас од раката моја? А сега, нека не ве лаже Езекија и да не 
ве заведува така; не верувајте му; ако ниеден бог на ниеден 
народ и царство не беше во состојба да го спаси народот 
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свој од раката моја и од раката на татковците мои, тогаш и 
вашиот Бог нема да ве спаси вас од раката моја“.

Се разбира, сите луѓе на градските ѕидови ја слушнаа 
пораката, што беше токму целта на Асирците. Тие беа 
сигурни дека оваа порака ќе предизвика невиден страв кај 
Евреите и дека ќе ги сврти против нивниот цар.

„Дали можеш да ни ја кажеш пораката на асирски, а не на 
еврејски јазик?“ – рече еден од луѓето на Езекија. „Не!“ – 
гласно и решително одговирија Асирците. Непријателите 
се приближија уште поблизу и уште еднаш ја прочитаа 
пораката. Луѓето на градските ѕидови беа исплашени, но 
тие не дадоа никаков одговор, зашто така заповеда царот 
Езекија.

Картограм 3-5
Асирците имаа писмо за царот Езекија. Тоа беше истата 
застрашувачка порака, во која пишуваше дека Богот на 
Езекија е слаб и беспомошен. Езекија разбра дека неговите 
непријатели му се потсмеваат на неговиот Бог. Тоа беше 
нешто кое на Езекија му беше поважно од што било друго. 
Ова веќе не беше само судир меѓу Јудеја и Асирија, туку се 
работеше за Божјата чест. Езекија го зеде писмото и брзо 
се упати кон храмот. Таму писмото го покажа пред Бог и 
се молеше. Слушнете дел од неговата молитва: „И сега, 
Господе, Боже наш, спаси нè од рацете негови и сите земни 
царства ќе познаат дека Ти, Господе, си единствен Бог“ (2 
Царства 19:19).

Се разбира, Езекија сакаше Бог да го заштити, се разбира 
дека сакаше Бог да ја заштити неговата војска, се разбира 
дека сакаше непријателите да не влезат во Ерусалим, но 
најмногу од сè, тој сакаше да му оддаде чест на Бог. ЦТС 
Тој сакаше сите народи во светот да дознаат дека Бог е 
поголем од гордиот цар Сенахериб и неговата војска. Верно 
момче или девојче, на што мислиш додека се молиш? Дали 
се насочуваш кон тоа што го сакаш ти? Ние секогаш треба 
да сакаме одговорите на нашите молитви да му оддадат чест 
на Бог. Ајде да размислиме за некои вакви молитви. Васе се 
молеше: „Боже, те молам дај ми плејстејшн зашто Симон 
има, а и мене ми треба такво нешто“. Борче се молеше: 
„Боже, те молам Ристе да поверува во Тебе и да стане 
христијанин. Животот ќе ми биде многу полесен и сите деца 
ќе видат дека ти можеш да ги измениш насилниците“. Ова 
е молитвата на Ивана: „Боже, јас се срамам поради моето 
лошо однесување. Боже, јас навистина те разочарав. Те 
молам помогни ми да бидам смирена“. Кој мислеше да му 
оддаде чест на Бог во своите молитви? Како знаеш дека тоа 
е така? (Дајте им на децата можност да одговорат.)
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Царот Езекија се молеше целиот свет да види и да дознае 
дека Бог е единствениот вистински Бог. Тој беше охрабрен 
да продолжи да му верува на Бог од една порака што ја доби 
од пророкот Исаија: „Сенахериб нема да влезе во Ерусалим, 
ниту стрела нема да истрела на него. Бог ќе го заштитува 
градот и ќе го зачува за Неговото име да се прослави“.

Но, како можеше да се случи тоа? Асирската војска беше 
многу моќна и имаше многу војници.

Картограм 3-6
Езекија и неговите луѓе не требаше многу да чекаат. 
Наредното утро тие излегоа на градските ѕидови за да 
гледаат како кон Ерусалим се приближува непријателската 
војска. Тие гледаа вчудовидено. Во непријателскиот логор 
немаше никакво движење. Сите сто и осумдесет илјади 
војници беа мртви. Во Библијата е запишано дека во 
текот на ноќта ангел Божји слезе од небото и им донесе 
смрт на Асирците. Асирската војска беше сотрена. Царот 
Сенахериб, кој, веројатно, се наоѓал во некој друг логор, 
беше очаен од вестите што ги прими. Тој сега беше слаб и 
беспомошен и неговото подбивање со Бог сега изгледаше 
безумно.

Бог се погрижи за својата чест. Вестите за големата победа 
на Бог се разнесоа како шумски пожар. ЦВС Набрзо, 
соседните народи слушнаа за оваа случка и сите разговори 
им беа во врска со „Богот на Јудеја“ и „Богот на Езекија“. 
Многумина од тие луѓе дури донесоа подароци во храмот. 
Тоа го направи и Езекија.

Ако си го прифатил Господ Исус како твој личен Спасител 
од гревот, Бог сака да му оддадеш чест со твојот начин на 
живеење. Јас и ти треба да бидеме тажни кога други луѓе му 
се потсмеваат на Бог. Ние треба многу да размислуваме како 
да му оддадеме чест на Бог преку нашите молитви. Ајде 
сега да зборуваме со Бог и да побараме помош од Него за да 
ја научиме оваа важна лекција.

(Дозволете им на децата да учествуваат во времето за 
молитва.)
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Дополнување на лекцијата
Оваа лекција има практична примена само за верните деца. 
Ние предлагаме да го вметнете следново претставување 
на Радосната вест во вашата програма.

Потребни материјали
Големо парче хартија или хамер.
Маркер.

Лекција
Напишете го зборот „грев“. Кој ќе ми каже што претставува 
гревот? Да, токму така, непослушност кон Бог. Бог во 
Библијата ни кажува што мораме да правиме и што не 
смееме да правиме. Кога сме непослушни, ние тогаш 
правиме грев.

Во Римјаните 3:23 Бог ни вели: „Сите згрешија и се лишени 
од Божјата благодат“. Дали под „сите луѓе“ спаѓаат и тие 
кои одат во црква? Дали тоа ги вклучува и децата? Дали 
тоа ме вклучува мене? Дали тоа те вклучува и тебе? Да! 
Големото „Ј“ е мој потсетник дека сум грешен. Ова е многу 
сериозен проблем, зашто гревот нè одвојува од Бог, а со тоа 
те одвојува и од Небото.

Но Бог го испрати Својот Единороден Син во светот. 
Тој стана човек и живееше триесет и три години. Тој не 
направи ниту еден грев, но, и покрај тоа, Тој умре на крстот 
(Повлечете една хоризонтална линија за од големото 
„Ј“ да нацртате крст.) и беше казнет од Бог за нашите 
гревови. „Исус Христос умре за нашите гревови“ (1 
Коринќаните 15:3). Тој не остана мртов, Тој по три дена 
воскресна од мртвите. Тој  сега е жив и може да ти ги 
прости твоите гревови. Ти мораш да „Поверуваш во Господ 
Исус и ќе бидеш спасен“ (Дела апостолски 16:31).

Дали си поверувал во Него за Бог да те спаси од гревот? На 
ова прашање има само два можни одговори. (Напишете 
„Да“ пред „Грев“.) Да – ако си поверувал во Исус, Тој 
ветува дека ќе те спаси. Колку прекрасно е ова!

Се надевам дека никој кој е присутен на часот нема да 
одговори со „Не“ на Господ Исус. (Додајте го „Не“ пред 
„Грев“.) Запаметете, ако одговоривте со „Не“, тогаш вие сте 
одвоени од Бог и тоа ќе трае вечно. Дали Господ Бог прави 
некаква разлика во вашиот живот? Одговорете со „Да“ или 
со „Не“.
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Библиски текст за учителите
2 Царства 21
2 Летописи 33

Централна вистина
Никој не е премногу грешен за Бог да не му 
прости.

Примена
Неспасени: Ти можеш да дојдеш кај Христос,
     колку и да си грешен.

Спасени:   Продолжете да се молите за
     вашето неверно семејство и
     пријателите.

Стих за учење напамет
„Безбожникот нека го остави патот свој, а 
неправедникот – своите замисли. Нека се 
врати при Господа, Кој ќе му се смилува, 
кон нашиот Бог, зашто тој ќе го умножи 
проштавањето“ (Исаија 55:7).

Нагледни помагала
◆  Картограми: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6.

или

◆  PowerPoint слајдови 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 и 4-6

и

◆  Донесете крпа за бришење и празен сад.

Преглед на лекцијата
Вовед

„Не, Адам, ти не треба да другаруваш со тоа 
дете...“

Тек на настаните во лекцијата

   1.    Манасија станува цар.

   2.    Тој го води народот во
       идолопоклонство.

   3.    Манасија се занимава со црна      
   магија.                 ЦВН

   4.    Бог го предупредува Манасија и     
   Јудеја.                 ЦВН

   5.    Манасија и народот не обраќаат
       внимание на предупредувањата.

   6.   Асирија ја освојува Јудеја и       
   Манасија е  заробен од непријателот.

   7.   Во затвор во Вавилон.        ЦВН

Кулминација

    Бог му простува на Манасија.     ЦВН

    Манасија се враќа во Ерусалим.

Заклучок

     Манасија спроведува реформи. 
                       ЦВС, ЦВН

Четврта лекција
Манасија
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Лекција
„Не, Адам, ти нема да поминуваш толку многу време со тоа 
момче. Ти забранувам. „Но, зошто?“ – праша Адам. Неговата 
мајка имаше многу причини за нејзиното решение: „Нели тој 
беше оној кој црташе графити на поштенската зграда? Нели 
тој е оној кој го фрла неговото ѓубре во потокот? Нели тоа е 
детето кое дува лепило? Нели тој е оној кој многу често бега 
од часови? Тој нема да биде твој најдобар другар. Тој е толку 
лош што не се опишува со зборови!“ 

„Тој е толку лош што не се опишува со зборови!“ Овој израз 
може да се употреби за да се опише тој цар на Јудеја. Тој 
беше син на добриот цар Езекија. Неговото име е Манасија 
и сите ние очекуваме тој да биде добар и мудар цар. Но, 
дали беше така? Тој беше поставен за цар кога имаше само 
дванаесет години и тој уште додека беше млад на сите 
околу него им покажа дека нема да го слави и да му биде 
послушен на Господ Бог.

Картограм 4-1
Езекија ги имаше уништено сите места каде што се славеа 
лажните богови, но Манасија издаде заповед: „Изградете 
ги повторно!“ Тој градеше олтари на лажниот бог Ваал и 
ги охрабруваше луѓето да го слават тој идол. Самиот тој 
му се поклонуваше на Сонцето, Месечината и на ѕвездите 
и имаше изградено најразлични олтари за сите овие нешта 
во дворот на храмот. Тој однесе изрезбана палка што се 
употребуваше при обожавањето на лажните богови и ја 
постави во храмот за да им се поклонува на лажните богови, 
иако сите луѓе совршено добро знаеја дека Бог, и само Бог, 
треба да се слави во храмот. Тој дури го изгоре со оган 
неговиот син врз олтарот на лажните богови уште додека 
беше мало бебе. Сето ова изгледаше како Манасија да му 
вели на Бог: „Не, јас нема да ти се поклонувам Тебе, Јас ќе 
се поклонувам на сè и сешто само не Тебе!“ Тој грешеше 
против Бог.

Картограм 4-2
Дали денес има некој сличен како овој цар? Вие знаете 
дека е грешно да се кажуваат лаги, но вие го лажете 
наставникот и се фалите пред другарите со тоа. Вие знаете 
дека не е угодно пред Бог гледањето „валкани списанија“, 
но вие уживате и им кажувате и на другите да го прават 
тоа. Ти знаеш дека Бог заповеда: „Не изговарајте го името 
Господово напразно“. Но ти го правиш тоа, па дури и 
кажуваш шеги на сметка на Неговиот Син. Ти правиш грев 
пред Бог, исто како што правеше Манасија.

ЦВН

PowerPoint слајд 4-1

PowerPoint слајд 4-2
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Уште додека беше мало дете во палатата, Манасија сигурно 
имаше слушано за прекрасните нешта што Бог ги имаше 
направено за неговиот татко Езекија. Дали можете да се 
сетите на некои од нив? (Дајте им на децата можност да 
одговорат.)

Уште како мало дете, Манасија беше поучуван на Божјиот 
закон. Тој ги знаеше заповедите: „Немој да имаш други 
богови освен Мене“ и „Не прави за себе идол, ниту каква 
било слика“ (Излез 20:3-4). Тој сигурно лично го имаше 
слушано големиот пророк Исаија како проповеда. Но ништо 
од ова не го измени. ЦВН Во Библијата е запишано: „Лукаво 
е човечкото срце повеќе од сè и е наполно расипано“ 
(Исаија 17:9). Ова значи дека секој од нас е навистина 
грешен однатре. Манасија дозволи неговата зла личност 
да се покаже во неговиот живот. Но сите сме исти. Имаме 
верни христијански родители, ги знаеме Божјите заповеди, 
читаме од Библијата и ништо од тоа не го менува нашето 
грешно срце. Тоа го може само Бог, а Манасија немаше 
намера да го побара тоа нешто од Него.

Манасија стануваше сè полош, па дури почна да се занимава 
и со црна магија. Постоеја вистински вештерки кои знаеја 
да прават магија, имаше гатачи и луѓе кои се обидуваа 
да зборуваат со мртвите души. Манасија сето ова го 
одобруваше и го поттикнуваше, иако знаеше што кажал Бог 
за тие луѓе: „Зашто, секој, што го прави тоа, е гнасен пред 
Господ и токму поради тие гнасотии Господ, твојот Бог, ги 
изгонува од пред тебе“ (Второзаконие 18:12). Манасија 
воопшто не беше праведен во своето владеење. Тој 
дозволуваше криминалците да останат неказнети и убиваше 
невини луѓе. Тој навистина беше „премногу лош за да може 
да се опише со зборови“. Тој беше најлошиот цар на Јудеја.

(Оставете го материјалот настрана.)

Бог беше згрозен од Манасија и воопшто не беше 
задоволен од народот на Јудеја. Бог е свет и добар. Во 
Библијата е запишано дека Тој никогаш не го оправдува 
правењето грев. Тој мора да го казни сиот грев, а Манасија 
сигурно заслужуваше да биде казнет веднаш. Но многу 
љубезно и трпеливо Бог на царот и на народот им упати 
предупредување.

(Покажете како со крпата го бришете садот.)

„Затоа Господ вели вака: Еве, врз Ерусалим и врз Јудеја ќе 
испратам такво зло, што, кој ќе слушне за него, ќе му писнат 
и двете уши; и ќе го оптегнам над Ерусалим јажето мерник 
на Самарија и мерката на Ахавовиот дом, и ќе го избришам 
Ерусалим така, како што се брише сад – го бришат и го 
затвораат“ (2 Царства 21:12-13). 

ЦВН
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(Би било добро да го покажете ова со крпата и садот 
додека поучувате.) 

Бог сè уште им упатува предупредувања на луѓето кои 
грешат против Него и си живеат по свое. Многу е важно да 
внимаваме на Божјите предупредувања што се запишани 
во Библијата. Слушајте! „ ...а Господовото лице е против 
оние кои прават зло“ (1 Петар 3:12). „А кој прави неправда, 
ќе добие според неправдата своја; и нема да се гледа кој е 
кој“ (Колошаните 3:25). „Патот на нечесните ќе пропадне“ 
(Псалм 1:6). Во Библијата многу јасно е запишано дека 
луѓето кои грешат против Бог, никогаш нема да бидат со 
Него на Небото, а ќе бидат казнети со вечна казна. Дали 
ќе ги сфатиш сериозно овие предупредувања? Дали тоа 
го направија Манасија и јудејскиот народ? Во Библијата е 
запишано што точно се случило. (Прочитајте 2 Летописи 
33:10.) „Господ ги предупредуваше Манасија и неговиот 
народ, но тие не послушаа“. Тоа што Бог го кажа не направи 
никаква промена. Тие не обраќаа внимание на Божјите 
предупредувања.

Картограм 4-3
Но Бог обраќаше големо внимание на тоа што го правеа 
Манасија и народот. И, како и секогаш, Бог го исполни тоа 
што го вети. Тој ја испрати моќната асирска војска во Јудеја 
и за кратко време Ерусалим беше нападнат. Славниот град 
навистина беше избришан како сад. Беа ограбени скапоцени 
златни и сребрени работи, а многу луѓе беа заробени. И 
царот Манасија беше заробен и на неговиот нос беше 
ставена кука и беше одведен како роб во Вавилон. Асирците 
беа горди на тој плен и затоа го влечеа Манасија по улиците 
на Вавилон додека народот му се потсмеваше и се шегуваше 
на негова сметка. Тој беше затворен во еден неудобен и 
темен затвор. ЦВН Сето ова нè потсетува на нешто што Бог 
го кажува во Библијата: „Патот на беззакониците е нерамен“ 
(Поговорки 13:15). Секој што го навредува Бог и греши 
против Него многу ќе страда. Тоа, можеби, нема да се случи 
веднаш, но ќе се случи, како што му се случи на Манасија.

Картограм 4-4
Манасија додека беше во затвор имаше многу време 
за размислување. „Боговите“ на кои што тој им се 
поклонуваше не му помогнаа. Можеби, тој се сети како 
неговиот татко беше во војна и се соочи со многу побројна 
војска и извојува победа. Зошто? Манасија го знаеше 
одговорот на ова прашање – затоа што Господ, Богот на 
неговиот татко, беше Тој што ја донесе победата.
Манасија размислуваше за Бог – Тој што може да направи 
сè што ќе посака. Тој разбра дека овој голем Бог е чист, свет 

ЦВН

PowerPoint слајд 4-3

PowerPoint слајд 4-4
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и добар. Секој грев не е добар за Бог. Бог мора да го казни 
секој грев. Тој не ни може да гледа грев. Каков Бог! Манасија 
размислуваше и за себе. Тој сфати дека беше премногу, 
навистина премногу злобен и дека го заслужи сето тоа што 
му се случуваше. Тој, веројатно, си мислеше дека Бог не 
сака ништо да има со него. Покрај сè, тој се поклонуваше 
и славеше лажни богови и поттикнуваше илјадници луѓе 
да го прават тоа. Тој жртвуваше деца, одеше кај вештерки 
и гатачи. Тој воопшто не обраќаше внимание на Божјите 
предупредувања. Сигурен сум дека Манасија плачеше додека 
размислуваше за својот живот. Тој знаеше дека е „премногу 
лош за да може да се опише со зборови“. Тој сигурно не 
заслужуваше ништо друго, освен казна од Бог.

Дали некогаш си се чувствувал вака? Си се чувствувал дека 
си премногу лош за Бог воопшто да си го троши времето со 
тебе. Ти имаш направено многу работи од кои се срамиш. 
Ти знаеш дека ја заслужуваш Божјата казна и, исто како 
Манасија, тебе ти е многу жал за ужасниот начин на кој си 
живеел. Ако на крајот на часот ти сакаш да зборуваш со 
мене за да дојдеш при Бог и да добиеш проштавање, ќе ме 
најдеш... (одредете соодветно место). Јас со радост ќе ти 
покажам од Библијата како Бог може да ти прости, без оглед 
на тоа колку и да си бил лош.

Таму, во затворот, Манасија зборуваше со Бог. Тој знаеше 
дека во минатото Бог им прости на многу луѓе кои грешеа 
против Него. Манасија му кажа на Бог дека се кае и го 
молеше Бог да му прости. Сега слушнете што се случи 
потоа. „И Бог се приклони кон него, ја слушна молбата 
негова“ (2 Летописи 33:13). Нели ова е прекрасно! Бог не го 
казни Манасија како што заслужуваше, туку, напротив, Бог 
го сакаше тој човек и му ги прости сите гревови! Се случи 
токму тоа што го запишал Исаија: „Безбожникот нека го 
остави патот свој, а неправедникот – своите замисли. Нека 
се врати при Господа, Кој ќе му се смилува, кон нашиот Бог, 
зашто тој ќе го умножи проштавањето“ (Исаија 55:7). Со 
овие зборови Бог ветува дека секој кој се кае за лошите дела, 
ќе се одврати од лошите патишта и ќе се сврти кон Него, Тој 
нема да го казни како што заслужува. Бог ветува целосно 
проштавање. Тоа значи дека Бог со задоволство ќе ги прости 
сите гревови и Тој токму тоа го направи за Манасија!

Картограм 4-5
Но, како е можно тоа? Нели е нечесно? Ајде да направиме 
список со некои од гревовите на Манасија. (Децата нека 
ги кажуваат гревовите на Манасија, а вие запишувајте 
ги на лист хартија). Бог не може да каже: „Едноставно, ќе 
ги заборавам овие работи“. Не, Бог е свет и добар и мора 

ЦВН

ЦВН

PowerPoint слајд 4-5
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да го казни секој грев. По стотици години Бог го испрати 
Неговиот Син Единец во светот. Тој беше целосно добар и 
безгрешен, но умре на крст. Бог го казни Својот Единствен 
Син поради гревовите на Манасија. Но не само поради 
неговите гревови. Исаија има запишано: „ ... И Господ ги 
возложи врз Него гревовите на сите нас“ (Исаија 53:6). 
Тоа значи дека ти можеш да направиш список на сите твои 
гревови, без оглед на тоа колку се големи тие. Ако имаш 
желба да се одвратиш од твоите лоши патишта и мисли 
и да поверуваш во Господ Исус дека Тој е Оној кој ја зел 
казната што ти ја заслужуваш, и тебе ќе ти биде простено! 
Се разбира, нема потреба да правиш список со сите твои 
гревови, но те молам запамети дека никој не е толку лош 
за да не може да дојде кај Господ Исус. Ајде слушнете ги 
уште еднаш овие важни зборови: „Безбожникот нека го 
остави патот свој, а неправедникот – своите замисли“. Ти 
мораш да се одвратиш од погрешниот начин на живеење 
и да се свртиш кон Бог. „Нека се врати при Господа, Кој 
ќе му се смилува, кон нашиот Бог, зашто тој ќе го умножи 
проштавањето“ (Исаија 55:7). Бог ќе го одржи зборот кон 
тебе, исто како што го одржа кон Манасија во тој ужасен 
затвор. 

Картограм 4-6
Бог се погрижи Манасија да биде ослободен и од затворот. 
Асирскиот цар му дозволи да се врати назад во Ерусалим. 
Беше многу возбудливо да се биде „повторно дома“.

Што мислите, што направи Манасија откога се врати во 
Ерусалим? (Дајте им на децата можност да одговорат.) 
Да, тој се обиде да ги исправи сите грешки. Тој ги тргна 
сите идоли заедно со олтарите од храмот и од целиот град. 
Тој никогаш повеќе не бараше совет од вештерки и гатачи. 
Тој му заповеда на народот да му служи на Бог и тој даваше 
добар пример со тоа што и самиот одеше во храмот. Се 
разбира, тој не можеше да го поправи секое зло. Тој не 
можеше да ги врати луѓето кои беа убиени. Тој не можеше 
да ги измени сите луѓе кои ги охрабруваше да слават идоли 
и лажни богови. Многумина од тие луѓе тајно сакаа да 
продолжат да им се поклонуваат ним. 

Кога свесно ќе решиш да одиш против Бог, ти можеби ќе си 
направиш проблеми што никогаш повеќе нема да ги решиш. 
Манасија мораше да го прифати ова, но тој сега беше многу 
поразличен човек, а луѓето можеа да ја видат промената 
во неговиот живот. Ова ќе ти се случи и тебе. ЦВН Ако се 
свртиш кон Бог, знаејќи дека Неговиот Син умре поради 
твоите гревови, Бог ќе те направи различен. Во Библијата 
е запишано: „И така, кој е во Христа, тој е ново создание; 

ЦВН
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старото помина; ете, сè стана ново“ (2 Коринќаните 5:17). 
Бог насилниците ги менува во љубезни и сочувствителни 
луѓе, лажливците ги прави луѓе кои ја зборуваат вистината, 
Бог им помага на тие кои дуваат лепило да ја надминат 
нивната зависност. Што и да си направил, Бог може да те 
измени... никој не е премногу лош!

Манасија го докажа тоа – до крајот на неговиот живот. 
Промената што се случи во затворот во Вавилон беше 
трајна. Манасија владееше педесет и пет години, најдолго 
од сите јудејски царови.

Сигурен сум дека Бог сака сите ние да научиме од Манасија 
дека никој не е премногу лош за Бог да не може да му 
прости. Можеби имаш некој другар или некој член на 
семејството за кого си мислел дека е бесполезно да се 
молиш за него. Не откажувај се. Бог го спаси Манасија, тој 
може да го спаси твојот другар, твојот татко, или твојата 
сестра.

Дали си среќен што научи дека Бог и тебе може да те спаси? 
Никој не го заслужува Божјото простување, но без разлика 
колку и лош да си бил, Бог може да ти прости и да те 
промени. Нашиот стих за напамет ни го потврдува тоа.

„Безбожникот нека го остави патот свој, а неправедникот – 
своите замисли. Нека се врати при Господа, Кој ќе му се смилува, 
кон нашиот Бог, зашто тој ќе го умножи проштавањето“ 
(Исаија 55:7).

ЦВН
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Библиски текст за учителите
2 Летописи 34–35 глава
2 Царства 22–23:28

Централна вистина
Сфатете ги сериозно пораките од Божјото 
Слово – како што направи Јосија.

Примена
Неспасени: Внимателно слушајте ги Божјите 

предупредувања и прифатете ја 
пораката за спасение.

Спасени:   Применете го во вашиот живот 
тоа што ќе го научите од 
Библијата.

Стих за учење напамет
„Бидете извршители на Словото, а не само 
слушатели...“ (Јаков 1:22).

Нагледни помагала
◆  Картограми: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 и 5-6.

или

◆  PowerPoint слајдови 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 и 5-6

Преглед на лекцијата
Вовед

Какви закони би донесол ти?

Тек на настаните во лекцијата

   1.   Јосија станува цар кога има осум    
   години.                 ЦВН

   2.    Тој го бара Бог.

   3.    Тој спроведува реформи.

   4.    Пронајдена е Книгата на Законот.

   5.    Јосија ја чита Книгата на Законот.

   6.    Царот е потресен.          ЦВН

   7.    Царот добива порака од Хелкија.

   8.    Царот и народот се собираат во     
   храмот.

   9.    Царот ветува дека ќе биде послушен   
   на Бог.                 ЦВС

   10.   Народот ветува дека ќе биде       
   послушен на Бог.           ЦВН

   11.   Царот продолжува да спроведува    
   реформи.               ЦВС

   12.   Јосија повторно ја воведува  Пасхата.  
                      ЦВН

Кулминација 

    Јосија е повреден во битка.

Заклучок

    Јосија умира и целата земја тагува.     
                  ЦВН, ЦВС  
    

Петта лекција
Јосија
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Лекција
Картограм 5-1
Ако тебе те постават да бидеш цар или царица, какви 
закони ќе донесеш ти? (Дајте им на децата можност да 
одговорат.) Забавно е да се размислува како е да се биде 
владетел! Но, ако тоа навистина се случи, можеби, нема да е 
многу забавно!

На Јосија не му беше забавно кога стана цар на возраст од 
осум години. Се разбира, тој имаше потреба од советници 
кои ќе го советуваат. Но, кога наполни шеснаесет години, 
тој донесе некои многу важни решенија. Во Библијата 
е запишано дека тој почна да го бара Бог. Тоа решение 
навистина многу изненадува, имајќи предвид дека неговиот 
татко воопшто не се интересираше за Бог и се поклонуваше 
на идоли. Ние не знаеме како младиот Јосија научи за 
Бог, но тоа се случи на некој начин и Бог почна да работи 
во неговото срце. Сега тој веќе сериозно сакаше лично 
да го познава Бог. Тоа малку што го знаеше сериозно го 
извршуваше. Дали и ти си таков? Ти знаеш многу повеќе 
за Бог отколку Јосија. Што знаеш за гревот? Што знаеш 
за Исус Христос? Што знаеш за добивањето спасение? 
(Дајте им на децата можност да одговорат.) Значи, ти 
знаеш многу нешта. Тоа што го знаеш е многу поразлично 
од знаењето хемија, географија или историја. Ако ја знаеш 
Библијата, тогаш ти ја знаеш пораката што Бог ни ја дал 
нам. Божјата порака мора да ја послушаш зашто оваа е 
најважната порака што некогаш ќе ја примиш. Се разбира, 
ти не знаеш сè од Библијата, но знаеш доволно работи. Бог 
очекува да бидеш послушен на тоа што го знаеш. Јосија 
знаеше малку, но и на тоа малку тој беше послушен. Тој 
поверува во Бог и „Тој го правеше тоа што беше угодно пред 
очите Господови“ (2 Летописи 34:2). Тоа значеше да се 
направат големи промени во државата. Идолите мораше да 
бидат уништени! Јосија заповеда да бидат исечени на мали 
парчиња и да бидат расфрлени врз гробовите на луѓето кои 
им се поклонувале.

Картограм 5-2
Јосија заповеда да се поправи храмот. Работниците напорно 
работеа: некои чистеа, некои градеа, а други поправаа. Се 
правеа најразлични работи. Хелкија, главниот свештеник, 
исто така работеше и беше во храмот. Еден ден додека ги 
средуваше финансиите за градбата, тој откри еден стар 
свиток покриен со прав во аголот на храмот. Внимателно го 
отвори и сигурно се тресел од возбуда додека го читал. „Ја 

ЦВН
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најдов во храмот Книгата со Божјите Закони“ – му рече тој 
на Шафан, неговиот секретар, кога му го даде свитокот за и 
тој да го види.

Шафан го погледна свитокот и знаеше дека тоа беа Божјите 
Закони. Тој никогаш дотогаш немаше видено такво нешто, 
тој никогаш дотогаш немаше држано такво нешто во рацете. 
Царот мора да дознае за тоа неверојатно откритие. Тој 
побрза да го извести царот: „Хелкија, свештеникот, ми ја 
даде оваа книга“. И тој почна да го чита свитокот гласно. 
Тој читаше од Божјите Закони. Дали знаеш некој од нив? 
Тој ја прочита и казната што Бог ја имаше ветено, ако не се 
почитуваат законите.

Картограм 5-3
Царот во целиот свој живот ги немаше слушнато тие 
зборови. Тој сигурно се тресел додека ги слушал. Тој 
липаше и гласно плачеше. Тој ја раскина својата облека за 
да покаже колку беше вознемирен поради тоа.

Иако зборовите што ги слушна беа напишани пред околу 
осумстотини години и му беа дадени на Мојсеј, царот знаеше 
дека тие се вистинските Божји зборови и се безвременски. 
Тој знаеше дека мора да направи нешто во врска со тоа. 
Дали и ти реагираш вака на Библијата? Да, Библијата е 
стара книга зашто е напишана многу одамна, но Библијата 
е современа зашто зборовите во неа се Божји зборови, а 
Бог е безвременски. Ние читаме: „Целото Писмо е од Бога 
вдахновено и полезно за поука, за изобличување, поправање 
и поучување во правдата“ (2 Тимотеј 3:16). Сите зборови во 
Библијата се Божји зборови, па така сите тие се вистинити. 
Дали и ти како Јосија сериозно ги сфаќаш предупредувањата? 
Слушни го ова: „Кој верува во Него – нема да биде суден, а 
кој не верува, тој веќе е осуден, зашто не поверувал во името 
на Единородниот Син Божји“ (Јован 3:18). 

Ова предупредување од Бог е за сите луѓе кои не веруваат 
во Исус Христос како нивен Господ и Спасител. Тој вели 
дека веќе сте осудени. Ајде да претпоставиме дека некој 
криминалец е во судница и судијата му изрекува смртна 
казна. Смртната казна нема да биде извршена веднаш, но, 
и покрај тоа, криминалецот е осуден на смртна казна. Ова 
важи и за луѓето кои не се вистински христијани. Тие „веќе 
се осудени“. Бог вели дека тие ќе бидат вечно казнети за 
нивните гревови, а тоа ќе се случи откога ќе умрат. Ти 
мораш сериозно да го сфатиш Неговото Слово, Библијата. 
Немој да се потсмеваш на Библијата. Не терај ја надвор 
од твојот ум. Слушни ме, размисли и поверувај во Господ 
Исус како твој личен Спасител од гревот. Можеби ти во 
овој миг сфаќаш дека треба да го направиш тоа. Ти сакаш 
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да знаеш како да бидеш спасен. Јас со радост ќе ти покажам 
од Библијата како да го направиш тоа. По завршувањето на 
часот дојди кај мене, јас ќе бидам... (одредете го местото). 
Бог сака Неговото Слово да го земеш при срце, исто како 
што направи Јосија.

Царот се сврти кон Хелкија и кон четворицата други мажи 
и им рече: (Прочитајте го 2 Летописи 34:21.) „Одете и 
прашајте Го Господ за мене, за другите во Израел и за Јудеја 
за зборовите на таа најдена книга, зашто голем е гневот 
Господов, кој пламна врз нас, зашто татковците наши не ги 
запазија Господовите зборови“.

Свештеникот и другите луѓе брзаа кон оној што зборуваше во 
името на Бог. Тоа беше една жена по име Олдама, пророчица. 
Пророчица е жена која зборува во името на Бог. Таа им го 
кажа Божјиот одговор: „Ова го вели Господ. Сите клетви 
што ги слушнавте ќе се случат, зашто народот на Јудеја и на 
Израел се оттргнаа од мене и славеа други богови. Кажете 
му на царот дека поради тоа што тој навистина се кае кога 
слушна што е запишано во Книгата на Законите, казната нема 
да биде извршена додека тој е на власт“.

Пратениците го однесоа одговорот назад кај царот. Ова 
беше и добра и лоша вест, нели?

Картограм 5-4
Царот сигурно се надеваше дека откога народот ќе ги 
слушне овие зборови од Бог, и тој ќе го измени начинот 
на кој што живееше. За таа цел тој свика голем собир за 
народот во Ерусалим. Тој читаше од свитокот што беше 
откриен во храмот. Народот првпат слушаше вакво нешто. 
Потоа царот застана до столбовите на храмот и даде свечено 
ветување дека со целото свое срце ќе го следи Господ и дека 
ќе ги исполнува Неговите заповеди. Божјото Слово направи 
голема промена во неговото срце. Божјото Слово направи 
голема промена во животот на Јосија. Токму ова треба да 
се случи со мене и со тебе. Библијата е Божјата порака и 
многу е погрешно да не ѝ обраќаме внимание. Замисли 
дека некој твој другар ти вели: „Ти не внимаваш за време на 
часовите, но, ако зборува директорот на училиштето, тогаш 
ти слушаш. Разликата е во тоа кој ги кажува зборовите“. Бог 
– големиот, семоќниот и светиот Господ ги има кажано тие 
зборови во Библијата. Ние мораме да ги читаме, да веруваме 
и да ги послушаме тие зборови. Ти, како христијанин, дали 
ја читаш Библијата? Дали таа прави некаква промена во 
твојот живот? Се разбира дека треба да го прави тоа.

Јосија сакаше Божјото Слово да направи промена во 
животите на луѓето кои се собраа во храмот. Тој ги натера 
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сите да ветат дека ќе му служат на Бог. Ние знаеме дека 
сите тие дадоа ветување, но колкумина од нив навистина го 
мислеа тоа? Тие ги почитуваа законите на царот да се слави 
Бог, но во нивните срца тие не го сакаа и му беа непослушни 
на Бог. (Ова го знаеме од првите записи на Еремија. На 
пример, Еремија 3). Читањето на Божјото Слово не им 
значеше многу. Поради ова, по смртта на Јосија, тие беа 
заробени и однесени како робови.

Бог не сака ти да бидеш личност која само ги слуша 
Неговите зборови. Бог, во Јаков 1:22, вели: „Бидете 
извршители на Словото, а не само слушатели...“ Замислете, 
колку ќе биде чудно, ако се разбудите рано наутро, 
погледнете во огледалото и кажете: „Леле, лицето ми е 
валкано!“ Замислете сега да се тргнете од пред огледалото 
и да заминете во училиштето. Гледањето во огледало 
очигледно не направило некоја промена на вас. Ти треба да 
направиш нешто за твоето нечисто лице. Ова важи и кога 
читаш од Библијата. Ти знаеш што треба да направиш. Би 
било лудост, ако не го направиш тоа. 

Царот Јосија беше извршител. Тој сега беше уште повеќе 
решен да отстрани сè што имаше врска со идолите и со 
славењето на лажните богови. Во близина на храмот имаше 
коњушници каде што се чуваа пет коњи кои беа дадени од 
друг цар како подарок на богот на Сонцето. Царот Јосија 
ги отстрани коњите и ги запали нивните кочии. Тој ги урна 
куќите на вештерките за никој да не оди да бара совет од 
нив. Тој сакаше да биде сигурен дека сите места каде што се 
славеа лажните богови ќе бидат уништени и никогаш повеќе 
нема да бидат употребени. Зошто Јосија ги правеше овие 
нешта? Затоа што тој беше послушен на Божјото Слово.

(Тргнете го настрана картограмот. Покажете ја табелата.)

Ако си христијанин, би било добро овде да запишеш 
како треба да реагираш на нешто што ќе го прочиташ од 
Библијата. Овде има една мала табела, што би можеле да 
ја употребите. Овде ќе ги запишуваш библиските стихови 
што ги читаш, а потоа ќе го запишеш тоа што треба да 
го направиш како одговор на тие зборови. На пример, ти 
читаш од Колошаните 3:22-24 за време на твојот тивок 
час. (Прочитајте го стихот гласно.) Како ќе постапиш 
за да бидеш послушен на Божјите зборови? (Дајте им на 
децата можност да ги кажат своите предлози.) Можете 
да си земете ваква табела дома и да ја употребите за време 
на вашиот тивок час. Јосија имаше долг список за тоа кои 
мерки требаше да ги преземе како одговор на Божјите 
Зборови, нели?

ЦВН

ЦВС
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Картограм 5-5 
Друга мерка што ја презеде царот Јосија беше повторното 
воведување и славење на празникот Пасха. Тој го водеше 
народот да се потсети за тоа како Бог ги ослободи нивните 
предци од Египет. Тие се сетија на тоа кога беа спасени од 
ангелот на смртта со тоа што ги испрскаа нивните врати со 
крв на јагне. Бог во Неговата Книга имаше запишано дека 
Пасхата треба да биде запаметена. Тој напиша како треба 
да биде запаметена, а Јосија се погрижи да го послуша тоа 
што беше запишано од Бог. Ние сега сме во многу подобра 
состојба од Јосија; Тој ги имаше само првите пет книги од 
Библијата, а ние ги имаме сите шеесет и шест книги! Во 
Новиот Завет пишува дека Исус Христос е нашето Пасхално 
јагне (1 Коринќаните 5:7). Тој ја пролеа Неговата крв за 
да нè спаси од Божјата казна што ја заслужуваме. Бог уште 
многу одамна го рече тоа, а, се разбира, тоа важи и денес! 
„И кога ќе видам крв, ќе ве одминам...“ (Излез 12:13). Дали 
ова некогаш си го сфатил сериозно? Дали со „целото твое 
срце“ си поверувал во Господ Исус? Кога ќе го направиш 
тоа Бог ќе ти помогне да го разбереш Неговото Слово и 
да бидеш послушен кон Него. Тој му помогна на Јосија на 
многу различни начини.

Картограм 5-6
Но Јосија не беше совршен. И тој, како мене и тебе, правеше 
грешки. Тој дозна дека египетскиот цар тргнува во војна. 
Тој веднаш реши да војува против него. Јас не верувам 
дека Јосија се советувал и го прашал Бог за тоа што да 
направи. Царот на Египет на Јосија му испрати порака: „Не 
сакам да војувам со тебе, јас се борам против Асирците. 
Бог ми кажа што побрзо да го направам тоа, па затоа не му 
се противставувај на Бог. Бог е на моја страна“. Но Јосија 
веќе беше решен да војува против Египет. Тој реши да се 
маскира пред да отиде на бојното поле и за таа цел тој отиде 
облечен како обичен војник. Несреќата се случи кога го 
погоди една стрела.

„Носете ме одовде, тешко сум ранет“ – викаше Јосија. 
Неговите луѓе го извадија од неговата кочија, го ставија на 
друга и го упатија кон Ерусалим каде што умре.

Народот во Ерусалим беше во длабока тага. Јосија беше добар 
цар. Тој живееше според Божјото Слово. Пророкот Еремија 
напиша песни од тага за смртта на Јосија. Тие песни се 
запишани во една книга од Библијата наречена „Плач Еремиин“.

Дали ти живееш според Божјото Слово? Ако го сакаш 
Господ Исус, побарај помош од Него за да бидеш 
„извршител“, а не само „слушател“ на Словото.

ЦВН

ЦВН, ЦВС

PowerPoint слајд 5-5а

PowerPoint слајд 5-6

PowerPoint слајд 5-5б
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Ако ти не си верен христијанин, тогаш ти не си го сфатил 
сериозно Божјото Слово. Ти сигурно веќе си ги слушнал 
овие зборови: „Кој верува во Него – нема да биде суден, 
а кој не верува, тој веќе е осуден, зашто не поверувал во 
името на Единородниот Син Божји“ (Јован 3:18). Зар нема 
да го слушнеш и послушаш Бог уште денеска? Побарај 
од Господ Исус да ти ги прости гревовите и да стане твој 
Господ и Спасител.
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Краток преглед на чекорите за советување на дете 

кое сака да поверува во Христос
Биди сигурен дека детето разбира за:

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

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

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

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

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

Дај (подоцна) некој совет за христијанскиот живот
  Читај ја и биди и'    послушен на Библијата.
  Зборувај со Бог, нашиот небесен Татко.
  Кажи им на другите што Господ направил за тебе.
  Побарај од Господ да ти опрости кога ќе згрешиш.
  Среќавај се со други христијани.
  Запомни го Господовото ветување: 

„Никогаш нема да те напуштам” (Евреите 13:5).

Фотокопирај, исечи и чувај го во твојата Библија
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