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Вовед
Христијанството е уникатно. Тоа им дава можност на мажите, жените, момчињата и
девојчињата да имаат личен однос со Божјиот Син. Децата треба да бидат поучувани од
Божјото Слово, треба да ги знаат фактите од Евангелијата, но најважно од сè е тие да го
запознаат Христос како Господ и како свој личен Спасител од гревот. Овие едноставни
евангелизирачки лекции се однесуваат на Христос, сосредоточувајќи се на неговите „Јас
Сум“ искази.

Ползување на картограмите
При приспособувањето на овие лекции кон Европа се увиде дека има потреба да се преуреди
распоредот на сликите што се користени. За таа цел би помогнало наставникот да залепи
некое парче хартија на сликите што се употребуваат без редослед, за полесно да се снајде.
Пред да почнете да ја предавате лекцијата вежбајте како да ги вртите сликите од картограмот.

Стихови за напамет
Во секоја од лекциите е вклучен препорачан стих за учење напамет. Ако овие лекции се предаваат
една по друга пет дена, најдобро е да изберете два или три стиха и да се сосредоточите на
нивното поучување.

Бидете достапни
На децата треба да им покажете дека сте достапни за дополнителна духовна помош. Децата
треба да знаат каде и кога можат да зборуваат со наставникот за прашањата што ги имаат.
Овие работи се вклучени во повеќето од текстовите на лекциите, а наставникот треба да им
ги каже овие информации на децата во текот на програмата.
На крајот од овој материјал ќе најдете краток преглед како постапно да советувате дете за да
поверува во Христос.
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Преглед на материјалот
Лекција
Добриот Пастир
Лука 15:1-7
Јован 10:1-10
Матеј 18:11-14
Лебот на животот
Матеј 14:13-21
Марко 6:32-44
Лука 9:10-17
Јован 6:1-59
Воскресението
Јован 11:1-46

Светлината на
светот
Лука 18:31-43
Марко 10:32-34,
46-52
Матеј 20:17-19,
29-34
Лука 24:18
Исаија 61:1-2
Вистинскиот Пат
Јован 13:1-2, 30-38
Јован 14:1-6

Централна
вистина

Примена

Стих за
учење напамет

Исус Христос, Неспасени: Барај од Господ
Добриот
Исус да те спаси
Пастир ги сака
од гревот и да те
луѓето кои се
земе под Негова
изгубени.
закрила.
Исус Христос Неспасени: Побарај од Исус
може да ги
Христос да го
задоволи
земе твојот грев и
твоите
да има контрола
најголеми
врз твојот живот.
потреби.
Исус Христос
ја има над
моќта над
смртта.
Исус Христос
е Светлината
на светот.

„Јас сум Добриот
Пастир. Добриот
пастир си ја полага
Својата душа за
овците” (Јован 10:11).
„Јас сум лебот на
животот; Кој доаѓа
кај Мене, нема да
огладни и кој верува
во Мене, никогаш
нема да ожедни”
(Јован 6:35).
Неспасени: Верувај во Исус и „Јас сум
Тој ќе те подготви воскресението и
за живеење со Бог. животот; кој верува
во Мене, и да умре,
ќе живее”
(Јован 11:25).
„Јас сум Светлината
Неспасени: Побарај од Исус
на светот; кој врви
да ја земе целата
темнина од твоите по Мене нема да оди
во темнина, а ќе ја
гревови.
има светлината во
животот”
(Јован 8:12).

Исус Христос Неспасени: Побарај од Исус
е единствениот
да ти ги прости
Пат до Бог и
гревовите за да
Рајот.
можеш вечно да
живееш со Него.
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„Јас сум Патот,
Вистината и животот;
никој не доаѓа кај
Отецот, освен преку
Мене” (Јован 14:6).

Прва лекција
Добриот Пастир
Кулминација

Библиски текст за наставниците

„Дојдете да прославиме!”

Лука 15:1-7
Јован 10:1-10
Матеј 18:11-14

Заклучок
Целото Небо се радува кога еден
грешник ќе се обрати кон Бог.

Централна вистина
Исус Христос, Добриот Пастир ги сака луѓето
кои се изгубени.

Примена
Неспасени: Барај од Господ Исус да те спаси
од гревот и да те земе под Негова
закрила.

Поучување на стихот за учење
напамет
Вовед

„Јас сум Добриот Пастир. Добриот пастир
си ја полага својата душа за овците” (Јован
10:11).

Колкумина од вас некогаш погалиле овца?
Тие се многу кротки и мирни животни, нели?
Овците имаат потреба од особена грижа и
заштита. Дали знаете како се вика човекот
кој се грижи за овците? Да, токму така, за
овците се грижи пастир, односно овчар. Во
Библијата, Божјото Слово, се зборува за еден
многу необичен Пастир.

Дополнителни нагледни помагала

Презентација

Подгответе две картички за да ги употребите
на крајот на лекцијата:

Прочитајте го стихот од вашата Библија, а
потоа заедно со децата прочитајте го стихот
од нагледното помагало.

Стих за учење напамет

◆

◆

На предната страна на првата картичка
нека пишува „Изгубен“, а на задната –
„Опасност“.

Објаснување

На предната страна на втората картичка
нека пишува „Најден“, а на задната –
„Сигурност“.

Развој на настаните во лекцијата
Вовед
Верските водачи се вчудовидени.
Развој на настаните
1.

Пастирот се грижи за своето стадо.

2.

Една овца тргнува да оди сама.

3.

Пастирот тргнува да ја бара овцата.

4.

Пастирот ја наоѓа овцата.

„Јас сум добриот пастир“ – Исус, Божјиот
Син зборува за Себе. Исус е Добриот Пастир.
Но, Исус не ни вели дека е пастир на овци,
овчар – не, Тој е поинаков пастир. Исус
е пастир на луѓето! Преку Библијата Бог
честопати ни вели дека луѓето се како овци.
Кога Исус Себеси се нарече Добриот Пастир,
тој со тоа сакаше да ни каже дека Тој ќе
направи сè за да нè донесе кај Бог, и да нè
направи Негови. Потоа тој ќе се погрижи за
нас како да сме Негови овци, со тоа што ќе
нè води по правилниот пат и ќе нè заштити
од Божјиот непријател, Сатаната.
„Добриот пастир ја дава Својата душа за
овците“ – Добар пастир ќе направи сè за да
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ги спаси овците, дури ќе го даде својот живот за нив. Господ
Исус, Добриот Пастир, го даде Својот живот на крстот за да
плати за нашите гревови. Тој ја зеде казната за гревот, потоа
воскресна за да можеме и јас и ти да добиеме спасение
од гревот. Сите луѓе кои ќе поверуваат во тоа што Исус го
направи на крстот за нас ќе бидат спасени од казната за
нивниот грев. Тие ќе станат Божји деца – ќе станат Негови
овци – и Бог секогаш ќе се грижи за нив.
Примена
Неспасени: Исус, Добриот Пастир, дојде на Земјата за да те
спаси од гревот. Ако досега не си побарал од
Исус да ти го прости гревот, за време на часот
ќе дознаеш како да го направиш тоа. Тој сака да
се грижи за тебе, да те води и да те заштити.
Спасени: 		 Ако веќе имаш побарано проштавање од Бог,
можеш да му се заблагодариш на Исус, твојот
Добар Пастир, што се грижи за тебе.
Повторување
„Додај збор“
Почнувајќи со првиот збор од стихот, почнете, „Јас...“
па додајте уште еден збор и повторете, „Јас Сум...“ па
повторете, па „Јас Сум Добриот...“ и сè така додека не го
кажете целиот стих.

Лекција
Картограм 1-1
(Употребете гестикулација на имање гордост при
зборувањето.)
„Јас сум вчудовиден што Тој зборува со тие луѓе!“
„Изгледа, не знае какви луѓе се тие? Мене никогаш нема да
ме видиш како зборувам со нив“.
Вака зборуваа меѓу себе верските водачи кога видоа дека
Исус Христос зборува со луѓе за кои тие мислеа дека не се
добри. Верските водачи мислеа дека се подобри од другите
луѓе. Тие го поминуваа целото време придржувајќи се кон
најразличните правила што самите ги имаа измислено. Тие
со презир гледаа на другите луѓе, па дури и му благодареа
на Бог затоа што се подобри од другите луѓе.
За разлика од верските водачи, Исус Христос беше добар –
сосема. Но, Тој се грижеше и за луѓето кои знаеше дека не
се добри. Тој дури и се спријатели со собирачите на данок
кои собираа данок за омразената Римска Империја.
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Господ Исус знаеше што мислат верските водачи и затоа
сакаше да слушнат една приказна. Тоа е приказна што Исус
сака и ти да ја слушнеш...

Картограм 1-2
... Еднаш имаше еден пастир кој имаше сто овци. Тој
беше добар пастир, што значи дека секоја овца ја знаел
по име. Тој ги водел овците до пасишта со свежа зелена
трева и бистри потоци. Тој внимателно си го чувал стадото
од напади на диви животни. Ако некоја од овците или
јагнињата се повредеше, тој се грижеше за сè.
Во стадото имаше една овца која копнееше по нови
необични доживувања. Можеби овцата беше љубопитна да
оди на места на кои пастирот ги немаше однесено. Еден ден,
кога пастирот не гледаше, оваа овца избега од стадото. Сега
овцата можеше сама да скита, да се качува по камењата и да
оди да се протнува под грмушки – барем извесно време. Но,
веројатно, овцата по извесно време сакаше да се врати во
стадото. По кој пат да тргне? Овцата одеше де ваму де таму,
но не можеше да го најде стадото, ниту да го слушне гласот
на пастирот.

Картограм 1-9
Дали знаеш дека во Божјата Книга, Библијата, можеме да
прочитаме дека сите ние сме како таа овца? Слушајте го тоа
што сега ќе го прочитам од Библијата: „Сите скитавме како
овци, и секој одеше по својот пат“ (Исаија 53:6). Размислете
на ова за миг. Твојата мајка доаѓа во дневната соба и вели:
„Те молам исклучи го телевизорот и оди легни в кревет“.
Ако го направиш токму тоа, тогаш ти си послушен и кон неа
и кон Божјата заповед: „Деца слушајте ги своите родители“
(Ефешаните 6:1). Но, ти не го исклучуваш телевизорот и
не си легнуваш да спиеш. По кој пат одиш? Да, ти одиш по
твојот пат и волја! Божјиот начин е секогаш да ја кажуваш
вистината, но ти си кажал лаги. Божјиот начин е да се
радуваш за другите деца кога тие ќе добијат нови облеки
или играчки, но ти си бил љубоморен. Да, „секој одеше по
својот пат“. Секој од нас е како овцата во приказната.

ЦВН

Картограм 1-3
(Вклучете ги децата додека се преправате дека ги броите
овците – „95-96-97-98-99... една овца недостасува!“)
Дали на пастирот ќе му недостасува овцата?
Тоа попладне пастирот, веројатно, ги броел овците
додека ги сместувал во бачилото кое служело како нивно
ноќевалиште. „90-91-92-93-94-95-96-97-98-99. „Многу
чудно“ – веројатно, си рекол самиот. – „Веројатно згрешив
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при броењето“. Имаше само деведесет и девет овци –
една недостасуваше. Пастирот тогаш знаеше која овца
недостасува и кое беше нејзиното име. Не е запишано
името на овцата, така што ние самите можеме да ѝ
дадеме некое име.
(Дозволете им на децата да се договорат и да ѝ дадат
име на овцата, кое ќе го користите во приказната.)
(Разговарајте за опасностите со кои можеше да се
соочи овцата.)
Надвор се стемнуваше, а пастирот беше уморен поради
напорниот ден, но тој знаеше што треба да направи. „Ќе
одам да ја побарам овцата“ – решително рече тој. Тој се
плашеше да не ѝ се случи нешто лошо на овцата зашто
се стемнуваше, а имаше стрмни карпи и диви животни.
Веројатно, пастирот се тресеше од страв од помислата
дека овцата западнала во некаква неволја.
Дали знаеш дека и ти кога одиш по твоја волја се
соочуваш со опасност? Се разбира, не зборувам за
опасности од типот на трње, карпи или диви животни.
Зборувам за нешто многу полошо. Ако одиш по твојата
волја, ти ќе се оддалечиш од Бог. Тоа значи дека кога
ќе се оддалечиш од Него, нема да можеш да Го најдеш.
Ако продолжиш да одиш по твојот пат, постои опасност
засекогаш да бидеш изгубен од Бог. Кога ќе умреш ти
нема да живееш со Него во Рајот. Наместо тоа, ти ќе
бидеш вечно казнет поради твојот избор да одиш и да
живееш по твоја волја. Денес Бог сака ти да увидиш дека
си во неволја – исто како загубената овца

ЦВН

Картограм 1-4
Пастирот ги остави деведесет и деветте овци и тргна
во потрага по (кажете го името кое ѝ го дадовте
на овцата). Што мислите, како пастирот ја бараше
овцата? (Дозволете им на децата да одговорат.) Да, ја
повикуваше по име. Тој се качуваше по карпи и одеше
низ долини. Тој бараше на местата каде што постоеше
можна опасност. Сигурен сум дека тој стануваше сè
поуморен и, веројатно, испогребан од трње. Но, ништо
од тоа не го запираше. Тој премногу ја сакаше овцата.
(Преправајте се дека сте пастирот и ја барате овцата.
Шарајте со очите и преправајте се дека се качувате по
ридови. Малите деца ќе уживаат правејќи го ова со вас!)

Картограм 1-7
Има Некој кој е многу загрижен за момчињата и
девојчињата, мажите и жените кои тргнале по својот
8
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пат и волја и се многу далеку од Бог. Тој помина низ многу
повеќе неволји и многу повеќе се измачи од пастирот во
приказната. Таа личност е Исус Христос, Божјиот Син
Единец. Тој се спушти од Небото, каде што живееше и дојде
на Земјата. Сè што желно правеше Тој беше сообразено со
Божјата волја. Тој живееше на Земјата 33 години и животот
не беше лесен за Него. Потоа Тој се предаде на смртта.
Тој беше распнат на крст, а тоа е многу болно нешто. Но,
полошо од тоа, додека висеше на крстот, тој ја зеде Божјата
казна за сите гревови на луѓето. Тој знаеше дека ова беше
единствениот начин на кој луѓето можеа повторно да дојдат
кај Бог. Во Божјата Книга, Библијата, е запишано: „А Бог ги
возложи на Него (Господ Исус) беззаконијата (сите гревови)
на сите нас“ (Исаија 53:6).

ЦВН

Самиот Господ Исус рече: „Јас Сум Добриот Пастир.
Добриот Пастир го дава својот живот за овците“ (Јован
10:11). Којзнае колку Исус ги сакаше луѓето за да сака да
страда и да умре за нив? Но, Исус не остана мртов. На
третиот ден Тој воскресна. Тој и денес е жив. Тој може да
биде Добриот Пастир и за тебе, а ти ќе можеш да знаеш
дека Тој ќе се грижи многу повеќе отколку што пастирот од
приказната се грижеше за изгубената овца.

Картограм 1-4
(Малите деца заедно со вас нека испуштаат звуци „бе-е-е“,
на почетокот тивко, а потоа сè погласно, а гласот на
пастирот се слуша од поблизу.)
Со крајни напори пастирот постојано викаше. Се слушаше
само ехото од неговиот глас.
По извесно време тој слушна – на почеток тивок, уморен и
далечен глас. „Бе-е-е-бе-е-е“ – нејасно се слушаше гласот.
Пастирот веднаш го препозна тој глас – тоа беше овцата која
одговараше на неговиот повик. Следејќи го гласот на овцата,
пастирот брзаше со сета сила.

Картограм 1-5
„Еве ја!“ – потрагата заврши! Добриот пастир, веројатно,
милно ѝ зборувал на преплашената и потресена овца додека
ја дигнал со силните раце
(Преправајте се дека ја носите овцата во рацете.)
Тој полека ја стави на неговите широки рамена. Дали овцата
сè уште беше изгубена? Не! Зошто?
(Дозволете им на децата да одговорат.).
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Картограми 1-8а и 1-9б
(Превиткајте го картограмот 1-9 на половина и ставете го
врз картограмот 1-8 за да може фигурата на Исус (1-8а) да
биде покажана заедно со неспасеното дете (1-9б).)
Ова може да биде и твојата состојба денес. Ти си изгубен
од Бог. Ти си во опасност вечно да бидеш казнет за твоите
постапки откога ќе умреш. Но, Господ Исус Христос,
Добриот Пастир, може да те пронајде. Тој може да те земе
под Негова закрила. Кога ќе го направи тоа, Тој ќе го земе
и целиот твој грев и ќе те заштити од казната за гревот. Тој
може да биде твојот Добар Пастир. Како може ова да важи
и за тебе? Во Библијата Бог ни вели: „Секој кој ќе го повика
Господовото име, ќе се спаси“ (Римјаните 10:13). „Секој“
– буквално значи секој, без оглед на бојата на кожата. Под
ова спаѓаш и ти, иако, можеби, си бил многу грешен и лош.
Ти мораш да го побараш Господ – Господ Исус Христос.
Не мора тоа да го направиш гласно, ти можеш тоа да го
направиш во себе. Побарај од Господ Исус да те пронајде
и вечно да бидеш под Неговата закрила. Благодари му за
тоа што Тој е Добриот Пастир кој го даде Својот живот за
овците. Тогаш ти ќе бидеш најден и ќе бидеш на безбедно
место, исто како што беше овцата.

ЦВН

(Покажете ги овие страни од картичката што претходно
ја направивте.)
Беше многу убаво да се биде на рамената на пастирот
додека одеа по патот кон бачилото.

Картограм 1-5
(Преправајте се дека сте пастирот и дека ја споделувате
радосната вест со „соседите“ во клубот.)
При враќањето кон дома пастирот сакаше сите да ја слушнат
радосната вест. „Дојдете да прославиме“ – им велеше тој на
своите пријатели и соседи. – „Ја пронајдов овцата што беше
изгубена!“ Дали гледате колкаво значење имаше таа овца во
очите на пастирот? А и ти си вреден во очите на Добриот
Пастир, Господ Исус Христос. Ако знаеш дека си далеку од
Бог и ако навистина сакаш да одиш по Божјиот пат, а не по
својот, повикај кон Господ Исус денеска. Ако го направиш
тоа, на Небесата ќе се случи нешто многу особено.

Картограм 1-6
(Со прст покажете колкаво значење има еден грешник.)
Господ Исус Христос на крајот на приказната за изгубената
овца им кажа на верските водачи што се случува кога еден
грешник ќе се покае. Веројатно, Исус ги гледаше в очи кога
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им кажа: „Ви велам, на Небесата има повеќе радост за еден
човек кој ќе се покае отколку за деведесет и девет луѓе кои
не мислат дека се изгубени“.

Картограм 1-8
Да, денес на Небесата може да има радост – поради тебе.
Ако сакаш да престанеш да одиш по својот пат и да бидеш
најден од Господ Исус, тогаш кажи Му го тоа на Бог сега.
Бог ветува: „Секој кој ќе Му се обрати на Бог, ќе биде
спасен“ (Римјаните 10:13). Господ Исус ќе биде твојот
Добар Пастир засекогаш.

ЦВН

Запамети, секој човек кој продолжува по својот пат и не
го бара Добриот Пастир останува изгубен и е во голема
опасност.
(Покажете ги овие страни од картичката што претходно
ја направивте.)
Дали кога ќе си заминеш од часот ќе бидеш изгубен и во опасност,
или ќе бидеш најден и ќе бидеш на безбедно место?

Игра за повторување
„Изгубените овци”
Изберете еден „таен предмет“ (буквално што било) и
кажете им на децата дека во просторијата каде што сте
собрани (или на некое друго место) има една „изгубена
овца“ која треба да ја пронајдат. Поделете ја групата на
две екипи. Кога некое дете ќе одговори точно на прашање,
тогаш тоа дете има право да погодува каде е предметот. Кога
предметот ќе биде најден екипата победува. Повторете го
ова онолку пати колку што ви овозможува времето.

Прашања за повторување
1.

Зошто верските водачи му беа лути на Исус? (Затоа
што Исус зборуваше со луѓе за кои тие сметаа дека се
„грешници“.)

2.

Какво мислење имаа верските водачи за себе? (Тие
мислеа дека се подобри од другите луѓе. Тие цело време се придржуваа кон правилата што самите си ги
измислуваа.)

3.

Која приказна им ја раскажа Исус за да им укаже дека
се изгубени? (Приказната за добриот пастир и изгубената овца.)

4.

Како се изгуби овцата? (Овцата почна да скита по
својот пат и потоа не го знаеше патот за враќање
назад.)
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5.

Зошто ние сме слични на изгубената овца? (Исто како
и изгубената овца ние одиме по своја волја и свој пат,
а не по Божјиот.)

6.

Како знаеме дека пастирот навистина ја сакаше овцата? (Знаеме дека пастирот ја сакаше овцата зашто
тој тргна да ја бара. Пастирот сакаше да ја најде
овцата.)

7.

Кој е како пастирот во приказната? (Господ Исус,
Божјиот Син.)

8.

Што направи Исус за изгубените луѓе повторно да
можат да се вратат кај Бог? (Тој умре на крстот за да
ја земе Божјата казна за нашиот грев.)

9.

Кој е денешниот библиски стих кој ни покажува дека
Исус, Добриот Пастир умре за нас? („Јас сум Добриот
Пастир. Добриот пастир ја дава Својата душа за
овците“ (Јован 10:11).)

10.

Пастирот ја пронајде овцата и ја однесе дома. Како
можеш ти да бидеш пронајден од Исус? (Побарај да
те пронајде и да те спаси од гревот.)

Втора лекција
Лебот на животот
Библиски текст за наставниците
Матеј 14:13-21
Марко 6:32-44
Лука 9:10-17
Јован 6:1-59

Централна вистина
Исус Христос може да ги задоволи твоите
најголеми потреби.

Примена
Неспасени: Побарај од Исус Христос да го
					 земе твојот грев и да има
					 контрола врз твојот живот.

Андреј наоѓа едно момче кое има пет
леба и две риби.

7.

Луѓето се распоредени во групи и Исус
ја благословува храната.

8.

Учениците ја делат храната и има храна
повеќе од доволно.

9.

Учениците собираат дванаесет
кошници со останата храна.

10.

Некои од луѓето сакаат да го прогласат
Исус за цар.

11.

Наредното утро народот го наоѓа Исус
во Капернаум.

Кулминација

Стих за учење напамет
„Јас сум лебот на животот; Кој доаѓа кај
Мене, нема да огладни и кој верува во Мене,
никогаш нема да ожедни“ (Јован 6:35).

Дополнителни нагледни помагала
◆

6.

Имајте една картичка со која ќе ги покриете сликите на крстот и гробот, во
картограм 2-9, за на сликата да се гледа
само детето.

„Јас сум лебот на животот!“
Заклучок
		 Многумина од луѓето си заминаа не 			
		 верувајќи. Учениците сакаат да останат
		 со Исус.

Поучување на стихот за учење
напамет
Вовед

1.

Учениците се сами со Исус во чамецот.

2.

Толпите луѓе ги следат до другата
страна на езерото.

3.

Исус ги поучува толпите луѓе.

Колкупати јадеш секој ден? (Дозволете им
на децата да одговорат.) Дали силата што
ја добиваш од тоа што ќе го јадеш денеска
ќе ти трае и утре? Не! Ти имаш потреба од
секојдневна исхрана за да го одржуваш твоето
тело. Дали знаеш дека постои уште еден глад
што имаш потреба да го задоволиш? Тоа е
еден глад длабоко во тебе што ниедна храна
во светот не може да го задоволи. Нашиот
денешен стих за учење напамет ќе ни го даде
одговорот на тоа што претставува тој глад.

4.

Доаѓа попладне и народот е гладен.

5.

Исус им вели на учениците да ги
нахранат луѓето.

Презентација

Развој на настаните во лекцијата
Вовед
Толпи луѓе сакаат да Го видат Исус.
Развој на настаните

Прочитајте го стихот од вашата Библија, а
потоа заедно со децата прочитајте го стихот
од нагледното помагало.
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Објаснување
„Јас сум лебот на животот“ – Лебот е основна храна во
многу држави во светот – лебот го заситува твојот стомак
кога си гладен. Лебот му дава енергија и живот на твоето
тело. Исус, зборувајќи во стихов вели дека Тој е лебот од
Небото. Тој задоволува еден друг глад што го имаш – гладот
да се спознае Бог и да ти бидат простени гревовите. Тој ти
дава друг вид живот – вечен – живот кој ти е потребен за
да живееш на Небото, а на Земјата да бидеш задоволен и
исполнет.
„Кој доаѓа кај Мене, нема да огладни“ – Ако веруваш во
Исус Христос дека Тој е твојот Спасител од гревот, Тој доаѓа
да живее во тебе. Тој ја задоволува твојата потреба за љубов,
радост и мир. Лебот што го јадеш за прехрана на твоето
тело ти дава сила за одредено време, но присуството на Исус
во тебе ја полни празнината во твоето срце засекогаш. Исус
ветува дека никогаш нема да те остави и напушти.
Примена
Неспасени: Ако досега не си го прифатил Исус како твој
Спасител од гревот, тогаш твојата најголема
потреба во животот е да ти бидат простени
гревовите. Внимателно слушај ја поуката од
Библијата што следи за да дознаеш како можеш
да го прифатиш Исус, Животодавниот Леб, и да
ти бидат простени гревовите.
Спасени: Ако веќе си поверувал во Исус, ти треба да Го
спознаеш колку што е можно повеќе. Читај по
неколку стихови од Божјото Слово секој ден
и моли се. Колку повеќе време поминуваш
во заедништво со Исус, толку подобро ќе Го
запознаеш.
Повторување
„Стих што прескокнува“
Поделете ги присутните деца во две екипи.
„Прескокнувајте со стихот“, збор по збор, така што со
прст ќе покажувате кое дете треба да го каже зборот што
следува во стихот. Почнете ја играта така што првото дете
треба да каже каде се наоѓа стихот и потоа почнете со
првиот збор, па следниот и така натаму. Избирајте деца по
случаен избор. Понекогаш покажете кон повеќе од едно
дете, или забрзајте го темпото. Детето од екипата кое нема
да знае, или ќе го згреши зборот кој следува, ќе даде поен на
противничката екипа. Играјте ја играва непарен број пати
или додека имате време.
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Лекција
Големи толпи луѓе доаѓаа и си заминуваа од домот во кој
престојуваше Исус и Неговите ученици. Исус сакаше да ги
поучува дванаесеттемина ученици кои избраа да Го следат,
но тие цело време беа прекинувани толку често што дури
немаа време да јадат. „Дојдете, ајде да одиме на некое тивко
место и да се одмориме“ – им рече Исус. Така, тие многу
тивко излегоа од куќата, набрзина отидоа до езерото и се
качија во чамец.
(„Дојдете“ – кажете тивко и користете мимики на
повикување. На овој начин децата ќе можат да видат како
тивко и учениците и Исус излегоа од куќата и се качија во
чамецот.)

Картограм 2-1
Чамецот бавно пловеше по блескавите бранови додека
ветерот тивко дуваше. Езерото беше многу мирно. Се
слушаа само нивните гласови, звукот од веслањето и
ударите на водата врз чамецот. Учениците беа среќни што
конечно беа насамо со Исус. Тие подобро од другите луѓе
сфаќаа колку посебен е Тој. Тој беше единствениот Божји
Син Кој се спушти од Небото и дојде на Земјата како бебе
пред околу триесет години. Тој беше вистински човек и
беше ист како нив, но истовремено беше и Бог. Тие со
нетрпение го очекуваа мирот и заедништвото што ќе го имаа
со Исус на другата страна на езерото.
Но, луѓето ги забележа учениците и Исус како заминуваат
од селото. Тие внимателно гледаа во која насока плови
чамецот и, веројатно, си рекоа меѓу себе: „Ајде да ги
следиме!“ (Преправајте се како да ги гледате учениците и
Исус додека заминуваат, а потоа поттикнете ги другите
да ги следите.)
Веднаш почнаа да се собираат мали групи луѓе кои почнаа
да одат по долгиот пат кој водеше до другата страна на
езерото. Додека одеа по брегот на езерото, ним им се
придружуваа сè повеќе луѓе. Сега веќе имаше илјадници
мажи, жени и деца кои брзаа да го видат Исус. Набрзо
брегот на другата страна на езерото беше полн со луѓе кои
чекаа да пристигне чамецот.
Испотени и изморени од долгиот пат, луѓето со нетрпение
очекуваа да го видат Исус кога чамецот се закотви. Тие
доаѓаа со најразлични прашања и со болни пријатели и
роднини кои бараа исцелување. Тие не разбираа Кој беше
Исус Христос, но знаеја дека Тој може и сака да им помогне.
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Картограм 2-2
Господ Исус отиде на другата страна на езерото за да се
одмори. Тој сигурно имаше право да им рече на толпите
луѓе: „Ве молам одете си дома, Јас сум изморен. Имам
потреба од одмор“. Но Исус не го направи тоа. Тој со
голема љубов ги гледаше илјадниците мажи, жени и деца.
Тој ги гледаше болните, изморените деца и луѓето полни
со прашања. Тој ја согледа и нивната длабока потреба што
беше многу поголема од овие проблеми. Истото тоа се
случува и денес. Тој гледа дека ти имаш потреба од храна,
вода, облека и топол дом. Тој ги гледа и твоите скриени и
длабоки потреби.

Картограм 2-9б
(Покријте го картограмот 2-9а со картичка.)
Ти имаш голема потреба од проштавање за сите лоши
работи што си ги направил против Бог. Ти многупати си му
бил непослушен на Бог. Се сеќаваш кога си играше со твојот
брат и се случи голема расправија. Ти рече: „Те мразам!“
Слушни што вели Бог за тоа. (Прочитајте 1 Јован 3:15.)

ЦВН

Кога се противиш, лажеш, не ги почитуваш твоите родители
или гледаш лоши филмови, ти правиш грев против Бог.
(Помогнете им на децата преку нивните лични примери да
го разберат гревот. Дефинирајте што претставува гревот
и дадете им уште неколку примери.)
Бог е голем, добар и праведен, па кога ги правиш овие
нешта Тој е многу незадоволен. Тој мора да го казни
сето зло направено против Него. Казната што јас и ти ја
заслужуваме за нашите гревови е вечно да бидеме одделени
од Бог кога ќе умреме. Ти треба да ги исправиш овие нешта
меѓу тебе и Бог и треба да го измениш животот – ова е
длабока внатрешна потреба што ја имаш.

Картограм 2-2
И овие луѓе ја имаа истата потреба, иако повеќето од нив не
ни размислуваа многу за неа. Тие, едноставно, сакаа само да
добијат одговори на прашањата, или да бидат излекувани од
болестите. Господ Исус го направи тоа за нив. Времето брзо
минуваше и пред да забележат веќе беше попладне.

Картограм 2-3
Брзајќи учениците дојдоа кај Исус и рекоа: „Ова место е
тивко, а сега е приквечерина. Речи им на луѓето да отидат во
блиските села и да купат храна“.
(Драматизирајте ги зборовите на учениците.)
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Луѓето немаа ништо јадено повеќе часови. Тие беа уморни,
гладни и далеку од нивните домови.
Илјадници луѓе без храна. Децата, веројатно, почнале да
мрморат и да плачат зашто беа гладни.
(Вклучете ги децата со тоа што ќе им кажете да се
преправаат дека се гладни.)
Господ Исус им рече на учениците: „Не мора да си одат.
Ајде вие нахранете ги“.
Токму ваква е личноста на Исус Христос. Тој се грижи
за сите твои потреби. Се сеќаваш која е твојата најголема
потреба? Да, проштавање на гревовите за сета неправда што
си ја направил против Бог. Гревот кој вечно ќе те оддалечи
од Бог. Ти сам не можеш да го решиш тој проблем, ниту
јас можам да го направам тоа за тебе. Всушност, ниеден
човек не може да го направи тоа. Тоа може да го направи
само Исус Христос. Тој веќе знаеше што да направи за овој
уморен и гладен народ. Тој е Божјиот Син Единец и Тој
може да направи сè. Но оваа состојба во очите на учениците
изгледаше безнадежна.

ЦВН

Тие, веројатно, се погледнале меѓу себе изненадено. Тие
си мислеа: „Ние треба да ги нахраниме сите овие луѓе???
Како??? Овде нема ништо друго, освен трева, песок
и неколку камења“. Исус се сврте кон Филип, еден од
учениците, и го праша: „Каде можеме да отидеме да купиме
леб за луѓево?“ Филип си помисли: „Нема надеж. Немаме
можност да купиме леб за сите овие луѓе“. Тој му одговори
на Господ Исус: „Да се купи леб за сите овие луѓе би чинело
колку осум плати на еден човек“.
„Колку храна имаме ние?“ – праша Исус. – „Оди и провери“.
Андреј, еден од учениците, дојде кај Исус и рече: „Едно
момче има пет лепчиња и две мали риби, но со тоа е
невозможно да ги нахраниме луѓево“. Дури и да имаше
пет огромни векни леб, тоа немаше да биде доволно! Но
лепчињата на момчето беа многу мали!
(Повторете со децата колку лебови и риби имаше момчето.)

Картограм 2-4
„Донесете го лебот кај Мене“ – рече Исус. Малото момче
беше донесено кај Исус и тоа со радост му го даде својот
ручек Нему.
„Луѓево нека седнат во групи“ – Исус им даде упатство.
Набрзо илјадници луѓе беа распоредени во мали групи на
ридот. Толпата луѓе стивна. „Зошто Господ Исус ни рече да
го направиме ова?“ – се прашуваа тие. – „Што ќе направи?“
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Сите погледи беа насочени кон Него.
(Внесете малку изненадување во гласот, додека ги
кажувате овие зборови.)
Држејќи ја во рацете храната на малото момче, Исус
погледна кон Небото и се заблагодари за храната. Потоа тој
ги раскрши малите лепчиња и рибите и им даде по молку
на сите ученици. Исус, веројатно, ја распредели храната
во кошници. (Веројатно, овие кошници беа направени од
прачки или од слама.)

Картограм 2-5
(Покажете им на децата една кошница и дозволете им да
ја фатат. Ако на часот имате помали деца, наполнете ја
кошницата со мали залачиња леб и грицки во облик на риби.
Подајте ја кошницата на едно дете кое ќе се преправа дека
е ученик и тоа нека ја подаде кошницата на другите деца
за секое од нив да си земе храна. За разлика од чудото што
го направи Исус, вашата храна ќе се потроши.)
Дванаесетте ученици им ја разделија храната на луѓето
кои седеа на ридот. Веројатно, првиот човек зел малку од
лебот и малку од рибата и му ја подал кошницата на човекот
зад него. Тоа го направил и вториот човек па ја предал
кошницата на човекот зад него. Но, почекајте! Што се
случуваше! Во кошницата имаше исто толку храна како кога
учениците ја зедоа од Исус! Без оглед на тоа колку храна
земаа луѓето, во кошниците сè уште имаше храна! Народот
кој седеше никогаш немаше видено вакво чудо. Гладните
луѓе јадеа до наситување. И остана уште храна!
Ова беше големо чудо – нешто што може да го направи само
Бог! Тогаш, зошто Исус Христос можеше да го направи тоа?
Затоа што и Тој е Бог – Бог Синот! Затоа Тој можеше за миг
да ги исцелува болните. Затоа Тој можеше да одговори на
секое прашање што му беше поставено. Но што може Исус
да направи за потребата што се наоѓа длабоко во тебе? Се
сеќаваш?

ЦВН

(Дозволете им на децата да одговорат.)
Да, ти имаш направено грев против Бог и ја заслужуваш
Неговата казна. Исус Христос е единствениот кој може да
го реши овој проблем. Додека беше овде, на Земјата, Тој
направи нешто што беше тешко дури и за Него. Тој го даде
Својот живот за да ја земе казната што ние ја заслужуваме.

Картограм 2-9а
Исус ниту еднаш не направи грев против Бог Таткото.
Тој никогаш не му рече: „Те мразам!“ Тој ниту еднаш не
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кажа лага и не се жалеше. Но, Тој дозволи лоши луѓе да го
распнат на крст и додека висеше таму, Бог го казни Својот
сакан син поради нашата непослушност. Во Библијата
е запишано: „Исус умре поради нашите гревови“ (1
Коринќаните 15:3). Ајде размисли колку многу нè сака
Исус за да го направи ова. „Божјиот Син ја искажа Неговата
љубов кон мене со тоа што го даде Својот живот за мене“
(Галатјаните 2:20). Исус беше мртов три дена и потоа
воскресна. Исус и денес е жив и Тој може да ја поправи
нарушената врска меѓу тебе и Бог. Тој може да ти ги прости
сите твои гревови и неправди. Што значи да се прости? Да
претпоставиме дека си му направил нешто многу лошо на
твојот другар – си му ја искршил играчката. Подоцна се
каеш за тоа и му се извинуваш. Ако ти прости, тоа значи
дека веќе не ти е лут и нема да се сеќава на тоа. Исус
Христос може да ти го прости целиот грев што го имаш
направено против Бог, за Бог никогаш да не те казни за тоа.
Нели е прекрасно што Исус има решение за таа длабока
твоја потреба – исто како што имаше решение за гладот на
народот.

ЦВН

Картограм 2-5
„Соберете ја сета храна што остана за да не се фрли“ – им
заповеда Исус на учениците. Учениците собра дванаесет
полни кошници.
Луѓето почнаа со возбуда да зборуваат меѓу себе. Луѓето
веруваа дека Исус е пророкот кој требаше Бог да го
испрати во светот. Тие сакаа да го постават за цар. Би
било прекрасно да се има цар кој ќе ги прехранува луѓето,
правејќи чуда.
Додека Исус стоеше меѓу луѓето, Тој знаеше дека нивната
намера беше да го направат цар на државата. Но пред да го
направат тоа, Исус си замина и почна сам да се искачува по
ридот.
Тој не дојде да стане владетел на држава. Тој дојде за да
умре на крст и да биде казнет за гревот на светот. Тој дојде
да биде цар на човековите срца и животи. Ако побараш
од Исус да дојде и да ти ги прости сите твои гревови и
неправди, Тој ќе го направи тоа и ќе те подготви за да
можеш да живееш вечно со Бог. Тој, исто така, станува цар
во твоето срце и ти помага да го измениш животот и да
живееш на начин што Му е угоден на Бог. Можеби, ти сега
си мислиш: „Да, токму тоа го сакам. Го сакам Господ Исус
во мојот живот, но не знам како да го направам тоа“. Јас би
бил среќен да можам да ти го објаснам тоа по завршувањето
на часот. Оди (означете место) кога сите ќе си заминуваат

ЦВН
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и така ќе знам дека сакаш да разговараш со мене. Ако
си загрижен во врска со ова, немој да си заминеш без да
дознаеш што може Господ Исус да направи за тебе. Овие
луѓе си заминаа знаејќи дека Исус може да ги нахрани, но не
разбраа ништо повеќе од тоа.
Рано утредента групата луѓе сè уште го чекаа Исус. Чамци
и бродови полни со луѓе дојдоа од градот Тиберија. И тие
дојдоа да го видат Исус. Но Исус не беше таму! (Тиберија –
град наречен така во чест на римскиот император Тибериј.
Ако имате карта покажете го градот Тиберија на картата.)
(Децата нека се преправаат дека се качуваат на брод.)
„Можеби заминал за Капернаум“ – си помислија тие. Тие
повторно се качија во чамците и отпловија преку езерото
кон градот.

Картограм 2-6
Толпите луѓе го најдоа Господ Исус во Капернаум. Тие се
стрчаа кон Него и му рекоа: „Раби, Учителе, кога дојде
овде?“
Знаејќи дека сакаат да го направат цар на нивната држава,
Исус им одговори: „Вие не ме барате поради чудата што
видовте дека ги направив, туку затоа што бевте нахранети
со лебот. Денеска вие повторно сте гладни и сакате уште
леб. Вие многу се измачувате за да го заработите лебот што
толку малку ви трае. Вистинскиот Божји Леб е Оној кој
слезе од Небото и на светот му дава живот“.
Луѓето од толпата си мислеа: „Ако го имаме овој леб, ние
никогаш повторно нема да бидеме гладни. Нема да има
потреба да заработуваме за да купиме леб“.
„Господе“, – рекоа тие – „дај ни го тој леб“.
Исус им рече: „Јас сум лебот на животот. Оној кој доаѓа кај
Мене никогаш нема да биде гладен. Тој целосно ќе биде
задоволен. Јас никогаш, навистина токму никогаш, нема да
ги одбијам оние кои доаѓаат кај мене и веруваат во Мене“.

ЦВН

Што сакаше да каже Господ Исус со ова? Тој сигурно не
зборуваше за лебот што го јадеме. Исус на луѓето им кажа
дека Тој е оној кој ќе им ги задоволи внатрешните потреби.
Исто како и ти, и тие луѓе имаа потреба од проштавање на
гревовите и поправање на нарушената врска меѓу тебе и Бог.
Господ Исус им велеше: „Јас можам да го направам ова. Јас
можам да ја задоволам оваа потреба. Ако дојдете кај мене,
нема да се разочарате“. Ако дојдеш кај Господ Исус, Тој
засекогаш ќе го земе целиот твој грев. Тој секогаш ќе биде
со тебе, Тој ќе биде твој Цар, Пријател и Помошник. Тој е
одговорот на твојата длабока внатрешна потреба.
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Тој ден луѓето не поверуваа дека Исус беше Лебот на
Животот – Единствениот Кој може да ги спаси од гревот
и да им ја задоволи гладта во срцата. Тие се свртеа и си
заминаа. Луѓето беа збунети! Господ Исус не дојде на
Земјата за да стане нивен цар. Тој дојде за да ги спаси од
нивните гревови.

Картограм 2-7
„И вие, исто како народот, ќе си заминете и ќе ме
напуштите?“ – ги праша Господ Исус неговите најблиски
пријатели.
Симон Петар одговори: „Боже, кај кого да одиме? Ти ги
имаш зборовите на вечниот живот. Ние веруваме и знаеме
дека си испратен од Небото“. Петар беше во право! Ако
сакаа да го запознаат Бог и да живеат вечно со Него, тие
мораа да останат со Господ Исус. Никој друг не можеше да
ги донесе кај Бог. Ова важи и денес за тебе.

Картограм 2-8
Дали сакаш Господ Исус да ти ги прости сите твои гревови
и неправди? Дали сакаш Тој да стане твој Цар и твој
Пријател? Запамети, Тој рече: „Јас сум лебот на животот;
Кој доаѓа кај Мене, нема да огладни...“ Што треба ти да
направиш? Ти треба уште денеска да дојдеш кај Исус. Тоа
нема да го направиш одејќи, туку преку тоа што ќе зборуваш
со Него, тивко во твоето срце. Искажи му благодарност
за тоа што го даде Неговиот живот за тебе и побарај да ти
го прости целиот твој грев. Тогаш Исус ќе дојде во твојот
живот да стане твој Цар. Тој, и само Тој, е одговор на
потребата што ја имаш. Дојди кај Него сега и нема да бидеш
разочаран. Тој ветува: „Оној кој доаѓа кај Мене никогаш
нема да огладни“ (Јован 6:35).

ЦВН

Прашања за повторување
1.		 Зошто Исус и Неговите ученици отидоа на другата
страна на езерото? (Затоа што беа многу уморни и
сакаа да се одморат малку.)
2.		 Како постапи Исус кога ги виде големите толпи луѓе
кои го чекаа на брегот на езерото? (Тој им одговори на
прашањата и ги излекува болните затоа што ги сакаше.)
3.		 Каков проблем се јави меѓу луѓето? (Тие беа гладни.)
4.		 Колку храна имаше за да се нахранат луѓето? (Пет
леба и две риби.)
5.		 Што направи Исус со петте леба и двете риби? (Тој се
заблагодари на Бог за нив, ги раскрши на парчиња и им
ги даде на учениците за да ги разделат меѓу луѓето.)
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6.		 Како можеше со пет леба и две риби да се нахранат
толку голема толпа луѓе? (Исус е Божјиот Син и само
Тој можеше да направи такво чудо.)
7.		 Зошто некои од луѓето го бараа Исус наредниот ден?
(Тие сакаа да го направат цар на нивната држава и
сакаа Тој повторно да ги нахрани.)
8.		 Како се нарече Исус во денешната лекција? (Лебот на
Животот.)
9.		 Што означува „Лебот на Животот“? (Дека Тој е
Единствениот Кој може да ја задоволи нашата
длабока потреба за проштавање на гревот.)
10.

Доврши го библискиот стих и кажи каде се наоѓа.
„Оној кој доаѓа кај Мене никогаш нема да_______“
(Огладни – Јован 6:35.)

Игра за повторување
Икс – Нула
Нацртајте ги четирите линии за икс – нула на таблата.
Поделете ја групата деца на две екипи. Прашајте ја едната
екипа, а потоа другата екипа. Детето кое точно ќе одговори
на прашањето ќе има право да стави икс или нула. Победува
екипата што ќе победи во икс – нула.
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Трета лекција
Воскресението
10.

Библиски текст за наставниците
Јован 11:1-46

Исус се моли и викнува: „Лазаре,
излези!“

Кулминација

Централна вистина

		 Лазар излегува од гробот.

Исус Христос има надмоќ над смртта.

Заклучок

Примена

		 Некои од Евреите поверуваа.

Неспасени: Верувај во Исус и Тој ќе те
подготви за живот со Бог.

Поучување на стихот за учење
напамет

Стих за учење напамет
„Јас сум воскресението и животот; кој верува
во Мене, и да умре, ќе живее“ (Јован 11:25).

Дополнителни нагледни помагала
Земете една картичка со која ќе ја
		 покриете сликата на детето од
		 картограм 3-8, за да се гледаат само
		 крстот и гробот.
◆

Развој на настаните во лекцијата

Вовед
Еден истражувач по име Понс де Леон
ја пронашол Флорида додека ја барал
легендарната „Фонтана на младоста“.
Луѓето отсекогаш барале начин како да
останат млади и да ја избегнат смртта. Но,
христијаните немаат потреба да се грижат за
овие работи. Нашиот денешен стих за учење
напамет ќе ни објасни зошто тоа е така.
Презентација

Вовед
Болест во домот на пријателите на Исус
Развој на настаните
1.		 Марија и Марта испратија гласници да
го најдат Исус.
2.		 Гласникот му ја пренесува пораката на
Исус.
3.		 Исус чека два дена.
4.		 Во Бетанија, Лазар умира.
5.		 Исус пристигнува и Марта истрчува да
го пречека.
6.		 Марта ја повикува Марија да го пречека
Исус. Марија плаче.
7.		 Исус плаче и доаѓа на гробот на Лазар.
8.		 Марта се противи да се тргне каменот
од гробот на Лазар.
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Прочитајте го стихот од вашата Библија
– или нека го прочита некое повозрасно
дете што знае да чита. Потоа сите заедно
прочитајте го стихот од таблата.

Објаснување
„Јас сум воскресението и животот“
– Господ Исус Христос, Бог Синот, е
Создателот на целиот живот што постои.
Тој има надмоќ над смртта и животот. Тој го
докажа тоа кога воскресна (повторно оживеа)
откога умре на крстот. Тој не само што има
моќ да даде живот овде, на Земјата, туку
може да даде и вечен живот, таков кој не
престанува откога човекот ќе умре.
„Кој верува во Мене“ – Исус дава ветување
на секој човек кој верува во Него – кој верува
дека Тој е Божјиот Син, Кој умре и воскресна
за да ја земе казната за гревот.

Запознај го Христос

„И да умре, ќе живее“ – во Библијата пишува дека сите
ние сме родени „мртви“ во гревот. Ние во себе немаме таков
живот кој би ни овозможил некогаш да живееме со Бог. Кога
ќе поверуваме во Господ Исус Христос, Тој го влева овој
особен живот и во тебе. Иако твоето физичко тело ќе умре
некогаш, Господ Исус ветува дека вистинската твоја личност
ќе отиде да живее на Небото со Него во вечноста. Еден ден
и твоето физичко тело ќе биде воскреснато, исто како телото
на Исус.

Примена
Неспасени: Ако не си поверувал во Исус за тој да ти го даде
вечниот живот, ти уште денеска можеш да му
кажеш на Бог дека си грешник и веруваш дека
Исус умре поради твојот грев. Ти ќе слушнеш
повеќе за тоа како да поверуваш во Исус и
воскресението во текот на библиската лекција
што следи.
Спасени: 		 Дали веќе си поверувал во Исус? Ако си го
направил тоа, запамети дека Тој е жив – живее
во тебе! Ти можеш да имаш надеж во Бог, без
оглед на тоа што се случува во твојот живот.
Новиот живот преку Исус ќе ти помогне да
совладаш какви било тешкотии.

Повторување
„Забавно станување“
Децата кои носат нешто црвено нека станат и нека го кажат
стихот ... децата со кафеава коса нека го кажат стихот ...
децата кои сакаат сладолед нека го кажат стихот и така
натаму. Играјте неколкупати менувајќи ги категориите.
Децата секогаш нека го повторуваат стихот гласно.

Лекција
Картограм 3-1
Домот на Марија, Марта и нивниот брат Лазар најчесто
беше многу среќно место. Но, денеска нивниот дом во
селото наречено Бетанија беше тивок и полн со тага. Марија
и Марта беа загрижени. Нивниот брат беше многу болен.
Тие неправија сè за да го излекуваат, но неговата болест се
влошуваше сè повеќе.
(Бетанија се наоѓа на источниот дел од Маслиновата
Гора, на околу 4 километри од Ерусалим. Ако имате карта
покажете каде се наоѓа.)
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„Ах, само да беше овде Исус“ – си рекоа сестрите една на
друга. Тој им беше најдобриот пријател и тие знаеја дека
Тој може да им помогне. Тие знаеја дека тој ги исцелува
болните – за миг!
Господ Исус Христос може да го прави тоа зашто е Божјиот
Син Единец. Тој можеше да нахрани илјадници луѓе само
со пет леба и две риби! Тој можеше да оди по вода и да не
потоне. Тој правеше слeпите да прогледуваат. Марија и
Марта честопати ги слушаа Неговите прекрасни поуки. Тие
знаеја дека Тој е испратен од Бог. Тој изгледаше како обичен
човек, впрочем, Тој беше вистински човек во сè, но Тој
беше и Божји Син. Исус пред да дојде на Земјата отсекогаш
живееше со Бог: „... беше со Бог... и беше Бог“ (Јован 1:1).
Каков особен пријател имаа Марија, Марта и Лазар.
„Мораме да Му испратиме порака“ – решија Марија и
Марта. Тие, веројатно, повикаа еден од слугите и му рекоа
да отиде кај Господ Исус Христос. Тие му рекоа на слугата:
„Само кажи Му: ,Оној кого го сакаш е болен‘ “.

Картограм 3-2
Слугата брзаше по патот за да го најде Господ Исус
Христос. Тој требаше да помине голема далечина, но
најпосле стигна да ја пренесе пораката. Се сеќавате како
гласеше пораката? „Оној кого го сакаш е болен“.
Господ Исус веќе знаеше каква беше неволјата зашто,
како Божји Син, Тој знае сè. Тој знаеше кој е болен и што
следуваше. Сите беа изненадени кога Тој не тргна веднаш да
оди брзо кон Бетанија, туку, наместо тоа, Тој чекаше уште
два дена пред воопшто да тргне кон Бетанија. Тој имаше
многу особена причина поради која не брзаше.

Картограм 3-1
Во Бетанија состојбите станаа уште полоши. Лазар умре.
Марија и Марта беа скршени од болка. Тие не можеа да го
замислат животот без нивниот брат.
Можеби ти си познавал некој близок кој починал и можеш
да разбереш каква болка чувствувале тогаш сестрите.
Најчесто умираат стари луѓе, но смртта не избира и може да
умре секој. Дали некогаш си се запрашал: „Што се случува
откога ќе умреме?“
Кога некој човек ќе умре, неговиот мозок и срцето
престануваат да работат. Умрените луѓе не можат да дишат,
да зборуваат или да јадат. Нивното тело е мртво. Но, во
Библијата Бог ни вели дека вистинското ТИ никогаш не
умира. По смртта, ти, твојата душа, ќе се сретне со Бог.
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Картограми 3-8а и 3-9б
Превиткајте го картограмот 3-9 на половина и ставете го
врз картограмот 3-8 за да се гледа како „неспасеното дете“
(3-8а) е „одделено“ од Бог (3-9б).
Ова е нешто за кое треба да размислуваш, ако не си
подготвен да се сретнеш со Бог. Ти имаш направено грешни
нешта кои воопшто не му се угодни на Бог. Во Библијата,
Божјата Книга, Бог ни вели дека кажувањето лаги, губењето
на трпението, непослушноста кон родителите, нанесувањето
повреди на луѓето, кажувањето пцости и злоупотребувањето
на Божјото име е грев.
(Кажете актуелни примери за грев. Дефинирајте што е грев
и дадете им на децата можност да кажат свои примери.)
Ако имаш направено барем една од овие работи, ти
треба да се плашиш од вистината дека кога ќе умреш
ќе се сретнеш со Бог. Дали некогаш си бил уплашен од
помислата и очекувањето на казната поради тоа што не
си бил послушен? Можеби си бил казнет од твојот татко,
наставникот или директорот на училиштето. Сега замисли
си колку пострашно би било да застанеш пред Бог, Оној
кон кого си грешел во текот на твојот живот. Бог е добар и
праведен во сè што прави. Тој мора да го казни секое зло.
Во Библијата е запишано дека Бог ќе му даде на секој човек
онолку колку што заслужил (Римјаните 2:6).

ЦВН

Но постои начин на кој можеш да бидеш сигурен дека ќе
живееш со Бог откога ќе умреш. Бог ова ни го открива во
Библијата. Слушај внимателно за и ти да дознаеш преку
расказот за Марија и Марта, двете тажни сестри.
Многу пријатели на Марта и Марија дојдоа во нивниот дом
за да ја споделат тагата со нив. Се разбира, луѓето не можеа
да направат ништо за нивната тага да помине веднаш. Лазар
беше мртов и никој не можеше да им го врати на тажните
сестри.
Тогаш веста за овој настан стигна до нивниот Пријател –
најдобриот Пријател – кој беше надвор од селото. Марта
брзајќи се упати да го пречека Исус.

Картограм 3-3
Марта беше уверена дека работите ќе беа поинакви, ако
Исус дојдеше порано. „Господе, ако дојдеше порано, мојот
брат немаше да биде мртов“ – рече таа.
(Зборувајте со многу емоции.)
Потоа Марта додаде: „Дури и сега знам дека што и да
побараш од Бог, Тој ќе ти даде“. Изгледа, Марта си мислеше
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дека смртта не претставува голем проблем за Бог, или за
Неговиот Син. Додека зборуваа, Исус кажа некои прекрасни
нешта кои за Марта изгледаа како загатка. Слушајте што ѝ
кажа Исус: „Јас сум воскресението и животот; кој верува во
Мене, и да умре, ќе живее...“
(Исус Христос, Божјиот Син е Воскресението и животот.)
Што сакаше Исус да каже со ова?
„Воскресение“ значи повторно оживување и враќање во
живот. Тој со ова велеше дека има моќ да оживува луѓе. Тој,
исто така, кажа дека е „Животот“ – Тој е Оној кој дава вечен
живот со Бог. Ако сакаш да живееш вечно со Бог, мора за тоа
да се надеваш во Исус Христос.

Картограм 3-9
Ако знаеш дека не си подготвен да се сретнеш со Бог и ова
навистина те загрижува, запамети дека Исус Христос е
Единствениот кој може да ти помогне.

ЦВН

Потпри се на оваа вистина. Тој рече: „Кој верува во Мене,
и да умре, ќе живее“. Господ Исус може да те подготви да
се сретнеш со Бог. Преку Него ти можеш да бидеш сигурен
дека вечно ќе живееш со Бог. Ако на крајот на часот ти
сакаш да зборуваш со мене за тоа како да поверуваш
во Господ Исус, те молам дојди кај мене. Јас ќе бидам
(одредете место) и со радост би зборувал со тебе за тоа.
Запамети дека Господ Исус е Единствениот кој може да те
подготви за смртта и за тоа што следува потоа. Без Него, тоа
што следува по смртта е многу страшно.

Картограм 3-3
Марта ова го разбираше и го знаеше. Таа го искажа нејзиното
верување во Него: „Јас верувам дека ти си Христос, Божјиот
Син, кој требаше да дојде во светот“. Потоа Марта се сврти
и брзо почна да оди кон нејзиниот дом. Таа тивко влезе во
собата каде што беа Марија и нивните пријатели.
„Марија“, – прошепоти Марта – „дојде Господарот и тебе те бара“.
(Вклучете ги децата со тоа што тие ќе бидат тивки, а
вие преправајте се дека сте Марта и тивко шепотете ја
пораката.)

Картограм 3-4
(Малите деца ќе уживаат, ако заедно со вас брзо истрчаат
„да се сретнат со Исус“ до некој друг дел од собата.)
Марија брзо се стрча да се сретне со Исус. Нејзините
пријатели ја забележаа како излегува и отидоа по неа,
мислејќи дека таа оди да плаче на гробот на нејзиниот брат.
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Да, таа плачеше, но заплака кога клекна пред нозете на
Господ Исус. „Господе, ако Ти беше овде, мојот брат немаше
да умре“ – плачејќи рече таа.
Марија знаеше дека овој нејзин Пријател е многу
поразличен од сите други пријатели. Зошто Исус беше
различен? (Дајте им на децата можност да одговорат и
набрзина повторете ги сите поуки што досега сте им ги
кажале на децата за Исус.) Тој е Божјиот Син Единец; Тој
може да прави чуда; Тој може да те подготви за да живееш
вечно со Бог; Тој е посилен од смртта. Се разбира, има и
уште неколку други разлики.

Картограм 3-8б
(Покријте го картограмот 3-8а со лист хартија.)
Неговата смрт беше особена. Кога Исус имаше триесет и
три години, Тој беше убиен така што беше распнат на крст.
Распнување значи да бидеш закован на крст и да бидеш
оставен да умреш. Всушност, многу луѓе во историјата
биле распнати, но, и покрај тоа, Неговата смрт беше сосема
поинаква.

ЦВ

Кога Исус умре, Бог Таткото Го казни поради нашите
гревови, поради нашите грешни дела. Господ Исус никогаш,
ниту еднаш, не направи грев, но, и покрај тоа, Тој ја зеде
казната за нашите гревови. Кога Исус умре, Бог го казни
за сите наши гревови. „Христос умре за нашите гревови“
(1 Коринќаните 15:3). Телото на Исус беше земено од
крстот и положено во гроб каде што остана три дена. И
тогаш, на третиот ден, Исус воскресна – „... беше погребан
и воскресна на третиот ден“ (1 Коринќаните 15:4). Исус
навистина воскресна од мртвите и никогаш повеќе не умре
– нешто што никој пред и по Него не го направи и не покажа
надмоќ над животот и смртта. Да, Тој е особен, нема никој
како Него.

Картограм 3-4
И додека плачеше, Марта го знаеше токму тоа. Таа мислеше
дека Исус задоцнил и затоа тагуваше. И нејзините пријатели
кои стоеја околу неа плачеа. Господ Исус ги погледна и
нивната тага го натажи.
„Каде го ставивте телото на Лазар?“ – ги праша Тој.
„Господе, дојди да видиш“ – му одговорија тие. Додека
луѓето го водеа кон гробот на Лазар, Исус заплака. Иако Тој
беше Бог, истовремено Тој беше и човек. Тој ја разбираше и
ја споделуваше тагата. Тој и денес го прави тоа! Исус денес
е на Небото, но целосно нè разбира.
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Луѓето го видоа како плаче. „Гледате, Тој навистина многу
го сакаше Лазар“ – заклучија тие.

Картограм 3-5
Луѓето го одведоа Исус до гробот на Лазар. Гробот беше
издлабен во карпа. На влезот беше поставен голем камен
што служеше како „врата“. Луѓето тивко чекаа да видат што
ќе направи Исус. „Што може да направи со мртов човек?“ –
си мислеа тие.
„Тргнете го каменот“ – им заповеда Господ Исус.
„Господе!“ – плачејќи викна Марта, додека се обидуваше
да го спречи Исус да го отвори гробот. – „Телото на Лазар,
веројатно, веќе се распаѓа. Сигурно ќе смрди, зашто го
закопавме пред четири дена!“
(Покажете загриженост преку вашиот глас и мимики поради
тоа што Лазар е закопан веќе четири дена и неговото тело,
веројатно, смрди. Со прсти затворете си го носот.)
„Нели ви ветив дека, ако ми верувате, ќе ја видите Божјата
слава?“ – Исус ја потсети Марта. Исус со ова сакаше да ѝ
каже на Марта дека ќе ја види големата Божја моќ.
Луѓето го тргнаа каменот што стоеше на влезот на гробот.
Тогаш Господ Исус погледна нагоре и рече: „Татко, ти
благодарам што ме слушна. Знам дека секогаш ме слушаш,
но ова го велам за да видат и луѓето кои се овде, за да можат
и тие да поверуваат дека Ти ме испрати“.
(Заповедта кажете ја гласно! Потоа нека завладее тишина.
Шшшшш... запрете за да го претставите тој миг.)
Тогаш Господ викна со силен глас: „Лазаре, излези!“ Секој
од луѓето кои беа собрани можеше да го направи ова, но
никој не можеше да го направи тоа што се случи потоа.

Картограм 3-6
Во пештерата се слушна некаков звук на движење. Лазар
стана! Веројатно, тој веднаш се стрчал кон излезот на
гробот. Луѓето молчеа и беа занемени, а истовремено
исплашени од тоа што се случи.
Лазар стоеше пред нив – жив! Неговото тело беше завиткано
со платно од главата до петиците. Едно платно беше
завиткано околу неговото лице. Сите видоа дека човекот кој
беше мртов сега е жив. Исус Христос имаше надмоќ над
смртта!
Ако веруваш во Него, Тој ќе те подготви да живееш вечно со
Бог. Кога ќе поверуваш во Него, ти можеш да бидеш сигурен
дека Тој ја има земено целата казна што ти ја заслужуваш

ЦВCН
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поради твоите гревови. Ти веќе не треба да се плашиш
од средбата со Бог. Твојата душа ќе отиде на Небото кога
ќе умреш. Во Библијата, исто така, е запишано дека кога
Господ Исус Христос повторно ќе дојде на Земјата, Тој ќе
го воскресне и твоето тело и ти ќе живееш вечно со Него.
Колку голема измена прави ова во сечиј живот; колкава
измена направи Исус за ова семејство кое тагуваше.
„Тргнете му ги овие мртовечки облеки и пуштете го“ – им
рече Исус на луѓето, кои не можеа да ги свртат погледите од
Лазар.
(Ако имате можност, дајте им на децата ленено платно да
го допрат. Одвиткајте го додека велите: „Пуштете го!“)

Картограм 3-7
Марија и Марта беа пресреќни кога го видоа нивниот брат
жив. Тој можеше да оди! Тој зборуваше! Тие никогаш нема
да го заборават овој среќен ден. Некои Евреи, кои видоа
што се случи тој ден, поверуваа во Исус. Кога поверуваа,
Исус ги подготви да живеат со Бог. Тој ги измени нивните
животи.

Картограм 3-8
ЦВН

Што значи да се верува? Ајде да речеме дека имало некое
момче кое требало да премине една многу длабока река.
Момчето знаело дека тоа би било невозможно поради
силните струи. Тогаш дошол еден повозрасен пливач и му
рекол: „Јас ќе те пренесам преку реката, јас честопати ја
препливувам“. Момчето му поверувало на човекот и му
дозволило да го пренесе до другиот брег на реката. Тоа би
значело да се верува, кога имаме доверба во некој друг. Ти
мора да му веруваш на Бог за Тој да ги направи нештата што
ти не можеш да ги направиш.
А што е со тебе? Можеби ти сфати дека сè уште не си
подготвен да се сретнеш со Бог, но сакаш да бидеш
подготвен. Ти сакаш вечно да живееш заедно со Бог. Исус
Христос е единствениот кој може да го направи тоа за тебе.
Запамети што ѝ рече Исус на Марта: „Јас сум воскресението
и животот; кој верува во Мене, и да умре, ќе живее“. Ако
поверуваш во Господ Исус и живееш за Него, ти вечно ќе
бидеш со Него откога ќе умреш. Ти, исто така, ќе видиш
дека Господ Исус е заедно со тебе секој ден во твојот живот.
Марија, Марта и Лазар видоа колку прекрасен и моќен е
Исус. И ти можеш да го дознаеш тоа!
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Игра за повторување
Ослободете го Лазар од гробот
Поделете ги децата на две екипи. Секоја екипа нека избере
едно дете кое ќе биде „заглавено во гробот“ (со неговата
глава, раце и нозе допрени до ѕид). Прашувајте ги екипите
наизменично. Ако точно одговорат на прашањето децата од
таа екипа можат да ослободуваат дел по дел од „заглавеното
тело на Лазар“. Ако не одговорат точно, тогаш другата екипа
има можност да одговори.
Секоја екипа може да одговори најмногу на пет прашања
со кои би ги ослободиле двете раце, нозете и главата на
„заглавената личност“.

Прашања за повторување
1.		 Зошто Марија и Марта беа тажни? (Затоа што нивниот брат Лазар беше многу болен.)
2.		 Каква порака испратија по нивниот слуга до Исус?
(„Оној кого го сакаш е болен“.)
3.		 Зошто Исус не тргна веднаш да помогне? (Тој сакаше
на луѓето да им покаже дека само Тој има надмоќ над
животот и смртта за да поверуваат.)
4.		 Што ни кажува за Исус тоа што Тој заплака кога одеа
кон гробот на Лазар? (Тој ја разбираше и ја споделуваше тагата со луѓето. И покрај тоа што Тој беше Бог,
истовремено беше и човек.)
5.		 Колку дена Лазар беше мртов? (Четири дена.)
6.		 Точно – Неточно: Ако кој било од толпата луѓе викнеше: „Лазаре, излези!“, Лазар ќе излезеше жив од гробот. (Неточно – Само Исус имаше моќ да го направи
тоа.)
7.		 Зошто Исус умре на крстот? (За да ја земе казната
што ние ја заслужуваме поради нашите гревови.)
8.		 Што се случи со телото на Исус откога умре? (Беше
ставено во гроб и на третиот ден Исус воскресна.)
9.		 Каков живот им дава Исус на луѓето кои веруваат во
Него? (Вечен живот – вечен живот во Божјото присуство.)
10.

Кажете еден од „Јас сум“ стиховите што ги имате
научено досега. (Јован 10:11; Јован 6:35; Јован 11:25.)
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Четврта лекција
Светлината на светот
Библиски текст за наставниците

Поучување на стихот за учење
напамет

Лука 18:31-43
Марко 10:32-34, 46-52
Матеј 20:17-19, 29-34
Лука 24:18, Исаија 61:1-2

Вовед
Силно стегнете ги вашите дланки како нешто
да криете. Дозволете им на две до три деца
да ѕирнат што криете, додека малку ќе ги
подотворите рацете, а потоа нека ви кажат
што виделе. Тие, всушност, нема да видат
ништо.

Централна вистина
Исус Христос е Светлината на светот.

Примена
Неспасени: Побарај од Исус да ја земе
целата темнина од твоите
гревови.

Што имаше внатре? Темнина! Вие не можете
да ја видите темнината зашто секогаш кога
јас ќе ги отворам рацете тогаш влегува
светлина! Светлината доведува до тоа
темнината да исчезне. Ова ме потсетува на
едно од имињата со кое Исус се нарекуваше
во Библијата.

Стих за учење напамет
„Јас сум Светлината на светот; кој оди по
Мене нема да оди во темнина, а ќе ја има
светлината во животот“ (Јован 8:12)

Презентација

Развој на настаните во лекцијата
Одење низ темна куќаРазвој на настаните

Прочитајте го стихот од вашата Библија,
а потоа заедно со децата прочитајте го од
таблата.

1.		 Човек кој живее во темнина.

Објаснување

2.		 Бартимеј седи покрај патот и пита

„Јас сум Светлината на светот“ – Секоја
личност е родена во темнината на гревот.
Гревот е како темнината – те прави слеп за да
не можеш да ја видиш вистината и да бидеш
одвоен од Бог. Но, Господ Исус е Светлината
на светот – во Него ја нема темнината на
гревот. Тој дојде да ја тргне темнината на
гревот со тоа што умре на крстот. Тој ја зеде
казната поради твојот грев за ти да можеш да
бидеш близу до Бог и да ја тргне темнината
на гревот од твојот живот.

Вовед

3.		 Неговите пријатели му кажуваат за 			
		 Исус.
4.		 Исус оди кон Ерусалим за да умре.
5.		 Исус доаѓа во Ерихон – Бартимеј 			
		 копнее да го види Исус.
6.		 Бартимеј сака да прогледа.
Кулминација
		 „Прогледај!“

„Кој оди по Мене тој нема да оди во
темнина, туку ќе ја има светлината во
животот“ – Луѓето кои го немаат прифатено
Господ Исус Христос како нивен Спасител
од гревот сè уште одат во темнината на
гревот. Но, кога ќе решиш да го следиш Исус

Заклучок
		 Бартимеј го слави Бог.
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и ќе побараш да ти го прости гревот, Тој ќе дојде да живее
во тебе. Тој ќе ти го даде Неговиот живот во тебе – вечниот
живот – за да можеш вечно да живееш со Него. Неговиот
живот во тебе е светлината која ќе те спречи да живееш во
темнината на гревот.
Примена
Неспасени: Ако сè уште не си побарал Исус да те спаси, ти
сè уште си во темнината на гревот, гревот кој
те одвојува од Бог. Ти можеш да решиш да го
повикаш Господ Исус уште денеска, така што
ќе побараш проштавање за твоите гревови и
да те избави од темнината. За ова ќе зборуваме
подоцна.
Спасени: 		 Ако имаш поверувано во Исус како твој
Спасител, ти си Негов следбеник. Додека го
следиш Исус, дозволи Неговиот живот во тебе
да засвети за и други луѓе да можат да го најдат
нивниот пат до Бог. Барај можности да им
кажеш на твоите пријатели, роднини и на други
луѓе за Исус, Светлината на светот.
Повторување
„Стоп!“
Децата нека почнат да го кажуваат стихот за учење напамет
додека прават некакво движење што вие ќе им го зададете.
По неколку мигови викнете: „Стоп!“ Децата нека останат во
таа положба и нека продолжат да го кажуваат стихот. Потоа
некое дете може да ве замени вас со тоа што ќе вика „стоп!“
Повторувајте ја оваа активност сè додека децата не го научат
стихот.

Повторување за деца кои се на предучилишна
возраст
„Фрлање мека играчка“
Фрлете на некое од децата мека играчка и кажете му на
детето: „Исус е светлината на светот!“ Детето оттука треба
да продолжи и да го каже целиот стих. Потоа детето може
да ја фрли играчката кон друго дете кое ќе го каже стихот.
Бидете внимателни кон играчката кога ја фрлате.
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Лекција
(Вклучете ги децата во замислена состојба на слепило. На
децата доброволци ставете им превез на очите, или сите
деца нека ги затворат очите. Потоа прашајте: „Што
гледате? Темнина“.)
Замислете дека доаѓате кај мене на гости навечер, јас ве
пречекувам на вратата, ви велам да влезете да го разгледате
мојот дом, а да го направите сето тоа без да ги вклучам
светилките. Дали мислиш дека можеш да прошеташ низ
мојот дом без да удриш во некој предмет? Веројатно,
не можеш. Но, ако ги вклучам светилките, тоа нема да
претставува никаква тешкотија, нели? Дали некогаш си
размислувал како би било да си слеп – постојано да си во
темнина?

Картограм 4-1
Во Библијата е запишана една случка за човек кој живееше
во убавиот град Ерихон – град обраснат со палми и рози кои
прекрасно мирисаа.
(Ако имате карта, покажете им на децата каде се наоѓа
Ерихон.)
Сигурен сум дека тој човек сакаше да ги мириса цвеќињата
и уживаше во звукот на треперењето на лисјата на палмите
додека седеше под нив во жешките денови. Но, тој човек
не можеше да ги види градините со разнобојни цвеќиња,
високите палми, или сонцето кое блескаше. Тој не можеше
да види ништо! За него светот беше потемен и од најтемната
ноќ зашто тој човек беше слеп!
(Децата на предучилишна возраст можат да се преправаат
дека се лисја на палми што се нишаат поради ветерот што
дува. Ако имате можност, донесете неколку цвеќиња кои
мирисаат различно; потоа покријте им ги очите на децата
и така нека ги мирисаат и допираат цветовите. Така тие ќе
можат подобро да разберат дека слепите луѓе не можат да
гледаат, но можат да мирисаат, слушаат и допираат.)

Картограм 4-9
Дали знаеш дека луѓето имаат еден друг вид темнина во
нивните животи? Јас ќе ти раскажам за едно момче по име
Марко кое има темнина во неговиот живот. Тој на училиште
оди со автобус и ги задева помалите деца од него. Тој
честопати лаже додека спортува. Тој во училиштето цело
време кажува лаги и некои вешти изговори за да ги избегне
неволјите. Тој може да гледа со неговите очи но, и покрај

ЦВН
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тоа, неговиот живот е полн со темнина. Гревовите што ги
правиме против Бог во Библијата се наречени темнина!
Марко ја имаше оваа темнина во неговиот живот. Дали ја
имаш и ти? Можеби некогаш твојата мајка ти кажала да не
јадеш слатко пред ручек, но ти не си ја послушал и си го
направил токму тоа. Зошто Бог тоа го гледа како темнина?
Бог ти заповедал да си им послушен на твоите родители и
кога си непослушен твојот живот се исполнува со темнина.
Можеби имаш некоја амајлија за таа да ти носи среќа, што
ја носиш секогаш кога имаш тест во училиштето, или кога
патуваш. Ти со тоа кажуваш дека имаш надеж во амајлијата,
а не во Бог. А Бог не дозволува ништо да биде меѓу Него и
тебе. Да, во твојот живот има темнина, токму како што кажа
Бог: „Нема ниту еден праведен (без грев), нема ниту еден“
(Римјаните 3:10). Значи, ти во твојот живот имаш темнина
што е многу пострашна од слепилото.

Картограм 4-1
Секое утро Бартимеј, слепиот човек кој живееше во Ерихон,
полека одеше по улиците до едно одредено место надвор
од градот. Тој таму седеше покрај патот и питаше од
зафатените луѓе кои излегуваа и влегуваа во градот.
(Бартимеј – повторете го ова име неколкупати заедно со
децата.)
(Дозволете им на децата да се преправаат дека се зафатени
и го одминуваат Бартимеј. Дајте и неколку примери од
сегашнината како луѓето се зафатени и „поминуваат“
покрај луѓето кои имаат потреби.)
Сигурен сум дека Бартимеј не сакаше да биде питач, но во
тие денови слепите луѓе не беа обучувани да извршуваат
посебни работи како денес. Тој многу сакаше самиот да
заработува како другите луѓе! Бартимеј секој ден седеше
покрај правливиот пат и питаше. Понекогаш застануваа
некои пријателски расположени луѓе и одвојуваа време
да позборуваат со него. Тој им беше многу благодарен на
пријателите кои наоѓаа време да дојдат и да го посетат. Тие
му беа како дневен весник. Тие му ги кажуваа најновите
вести за нив и за тоа што се случуваше во светот.

Картограм 4-2
(Две или повеќе деца нека го кажат дијалогот меѓу
Бартимеј и неговите пријатели. Напечатете го дијалогот
на картички.)
Еден ден пријателите имаа да му соопштат на Бартимеј една
најдобра и највозбудлива вест во светот! Тоа, веројатно, се
случило вака:
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„Слушна ли за Исус од Назарет?“ – го прашаа пријателите
возбудено Бартимеј.
„Не“ – им одговори Бартимеј. – „Кој е Тој?“
„Некои мислат дека Тој е Божји гласник или пророк“ – му
објасни еден од пријателите.
„Некои велат дека тој е Спасителот, Оној кого Бог вети
дека ќе го испрати“ – додаде друг. – „Сите луѓе од Јудеја и
Галилеја зборуваат за Него. Тој поучува за Бог и за Небото
и прави неверојатни чуда. Во Галилеја тој нахрани пет
илјади луѓе со пет мали парчиња леб и две мали риби. Тој
воскреснува мртви! Тој прави глувите да слушаат и немите
да зборуваат“. Потоа пријателите додадоа уште нешто:
„Бартимеј, тој дури направи еден слеп човек да прогледа!“
„Тој навистина направил слеп човек да прогледа?“ – возбудено
си мислеше Бартимеј. – „Можеби ќе може да го исцели и моето
слепило!“ Веројатно, од тој ден натаму Бартимеј размислуваше
за Исус, за Оној кој правеше чуда. Бартимеј и другите луѓе
во Израел го чекаа да дојде ветениот син на Давид – некој
потомок од лозата на царот Давид кој живееше многу одамна.
Тие чекаа таа личност да биде нивен Спасител и Цар. Дали
овој Исус кој правеше чуда беше Ветениот? Дали Тој ќе дојде
да им даде светлина на очите на Бартимеј?
Бартимеј питаше секој ден сè уште во темнина. Нели ве
натажува состојбата на овој човек? Но дали те натажува
и другиот вид темнина за која зборувавме – темнината на
гревот и неправдата? Бог сака помислата на темнината
во твојот живот да те натажи, зашто токму таа темнина
не му е угодна на Бог и те одвојува од Него. Бог целосно
е против гревот и неправдата: Тој е чист и праведен. Ние
во Библијата можеме да прочитаме: „Бог е светлина и во
Него нема никаква темнина“ (1 Јован 1:5). Тој не дозволува
грев во Неговото присуство. Бог е добар и праведен и ќе го
казни секој грев. Тој мора да го казни секој твој грев. Оваа
ужасна казна доаѓа откога ќе умреш и трае вечно. Сега дали
разбираш дека темнината во твојот живот е многу поголем
проблем од темнината во очите на Бартимеј?

ЦВН

Како Бартимеј го поминуваше денот? Да, седеше и питаше.
Дојде пролет и со неа времето во кое се славеше големиот
еврејски празник Пасха. Патот што ги поврзуваше Ерихон
и Ерусалим, главниот град на Израел, беше преполн со луѓе
кои се враќаа или патуваа за празниците.
(Пасха – еврејски празник / гозба што се слави еднаш во
годината. Со овој празник се слави избавувањето на еврејскиот
народ од Египет и ноќта кога помина ангелот на смртта и ги
поштеди куќите кои на вратата имаа крв од јагне.)
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Картограм 4-3
И Исус и Неговите ученици беа тргнати на пат кон
Ерусалим.
Учениците беа тажни и збунети зашто не ги разбираа
нештата што Исус штотуку им ги кажа. Тој им рече: „Кога
ќе отидам во Ерусалим, врховните верски водачи и нивните
помошници ќе ме уапсат и ќе ме осудат на смрт. Тие ќе ме
предадат на луѓето кои ме мразат. Тие ќе ме плукаат и ќе
ме камшикуваат. Потоа ќе ме убијат. Но, на третиот ден по
мојата смрт, Јас ќе воскреснам од мртвите“ (Од Лука 18:3133).
Господ Исус Христос беше навистина поинаков. Се сеќаваш
што му кажаа пријателите на Бартимеј за Исус? (Дајте им
на децата можност да одговорат.) Исус ги поучуваше
луѓето за Бог и за Небото, нахрани пет илјади луѓе со пет
леба и две риби; воскреснуваше мртви луѓе; на глувите им
даваше слух, а на слепите вид.
Исус можеше да ги прави сите овие нешта зашто беше Бог.
Исус беше Божјиот Син Единец кој беше дојден на Земјата
пред околу триесет и три години. Тој беше добар во целост,
во целиот Негов живот ја немаше темнината на гревот. Тој
изгледаше како обичен човек, но Неговите мисли, зборови и
однесување беа целосно различни, толку различни што Тој
беше светлина во темнината.
Тогаш зошто им кажа на Своите ученици дека ќе биде
убиен? Тие беа збунети зашто не разбираа дека Неговата
смрт ќе биде нешто премногу важно. Да, токму така, Бог
имаше замисла при која Неговиот Единствен Син, Синот
кого многу го сакаше, требаше да умре.

Картограм 4-7
ЦВН

И покрај темнината во нашите животи, Бог нè сака тебе и
мене. Тој го испрати Својот Син Единец, Исус Христос,
да ја земе, наместо нас, казната што ја заслужуваме. Во
Библијата е запишано: „Но, Бог ни покажа колку многу нè
сака кога го испрати Христос да умре за нас уште додека
бевме грешници“ (Римјаните 5:8).
Исус Христос беше распнат на крст и умре. Исус го направи
тоа за да ја тргне темнината од твојот живот, темнината што
те одвојува од Бог. Исус покажа дека навистина го победил
гревот со тоа што воскресна. Тој и денес е жив. Тој вечно е
жив. Но, кога Исус зборуваше со Неговите ученици за тоа
дека треба да умре, тие мислеа дека повеќе нема да го видат.
Каде требаше да умре Исус? Да, во Ерусалим. Затоа Тој
требаше да помине низ Ерихон.
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Картограм 4-4
Тие денови Бартимеј беше многу зафатен зашто многу
луѓе поминуваа низ Ерихон на пат кон Ерусалим. Тие беа
добри денови за питање милостина. Бартимеј сигурно се
прашувал: „Дали Исус од Назарет ќе помине низ Ерихон?
Јас сум сигурен дека тој може да го исцели моето слепило“.
(Изразете ги мислите на Бартимеј со силни чувства и
голема надеж во гласот. На некое дете можете да му
дозволите да го направи истото ова.)
Еден ден Бартимеј слушна весели и возбудени гласови
измешани со звуци на многу чекори. Тој знаеше дека
се приближува голема група луѓе. Се случуваше нешто
особено!
(Малите деца од групата ќе уживаат да прават звуци на
чекори со нозете.)
Веројатно, Бартимеј викнал: „Што се случува? Зошто се
собрала оваа група луѓе?“
„Доаѓа Исус од Назарет!“ – се слушна одговор од толпата.
„Исус од Назарет?“ – викна Бартимеј, тресејќи се од
возбуда.
„Морам да дојдам до Исус“ – си мислеше тој. – „Но, како ќе
го направам тоа?“ Бартимеј не можеше да го види и познае
Исус. И во таа голема толпа луѓе Исус нема да може да го
забележи. Што можеше да направи Бартимеј? Имаше само
едно нешто што можеше да го направи. Тој почна да вика по
Исус: „Исусе, Син Давидов, смилувај му се на овој човек!“
(Ставете ги рацете на устата и преправајте се дека викате.)
Луѓето кои стоеја пред Бартимеј почнаа многу да се лутат.
„Молчи!“ – му заповедаа тие. Но Бартимеј ним не им
обраќаше многи внимание.
Тој немаше да дозволи никој да го спречи да добие помош од
Исус Христос, Единствениот кој можеше да му подари вид.
Можеби и тебе луѓето ќе сакаат да те спречат да поверуваш
во Господ Исус Христос за Тој да ти ја земе темнината
од твојот грев. Можеби, некој ќе ти рече: „Не верувај во
такви работи – ти и вака си многу добар и ништо не ти
недостасува“. Некој, можеби, ќе ти рече: „Ако веруваш во
Исус, јас повеќе нема да ти бидам пријател“. Можеби, некој
постар човек ќе ти рече: „Премногу си млад да размислуваш
за тие работи“. Не дозволувај никој да те спречи во твојата
намера да побараш проштавање за твоите гревови од Исус
Христос. Исус Христос е Единствениот кој може да ти
помогне за ова, исто како што само Тој беше единствената
надеж за Бартимеј.

ЦВН
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Бартимеј се плашеше дека Исус ќе помине покрај него, нема
да го слушне и нема да му помогне!
„Сине Давидов“, – викаше Бартимеј сè погласно – „имај
милост кон мене!“
Исус мирно застана. Исус многу го сакаше Бартимеј. Исто
како што нè сака мене и тебе. Бидејќи Исус го сакаше
Бартимеј тој им рече на луѓето: „Викнете го и донесете го
кај Мене“.
„Бартимеј, брзо станувај! Те вика Исус!“ – возбудено му
рекоа луѓето.

Картограм 4-5
Бартимеј скокна на нозе! Тој ја фрли старата наметка од себе
и отиде кај Исус!
Додека заморениот слеп човек земаше здив, Исус со
милослив глас му рече: „Што сакаш да направам за тебе?“
„Господе!“ – рече Бартимеј кога сфати дека зборува со Бог. –
„Те молам направи да прогледам“.
Тој точно знаеше што сака! Тој сакаше да биде ослободен од
темнината. Ништо не беше поважно од тоа.
А што се случува со тебе? Дали ти е многу важно
сознанието дека темнината од твојот живот може да биде
тргната? Ако тоа е така, тогаш Господ Исус, веројатно,
зборува во твоето срце. Ти не можеш да го видиш Исус
пред тебе во овој миг, но тоа што се случува во твоето срце
е вистинско, како и самиот Исус. Кажи му дека сакаш Тој
да ја тргне темнината на гревот од твојот живот. Верувај
и побарај Исус да го направи ова за тебе. Ако имаш
прашања за тоа како да го направиш ова, тогаш јас ќе ти
ги кажам одговорите од Библијата, Божјото Слово. Остани
да седиш (или одредете место каде детето да дојде) по
завршувањето на часот и јас така ќе знам дека сакаш да
разговараме. Јас нема да можам да ти ги простам гревовите,
но ќе се обидам да ти помогнам да сфатиш дека Исус може
и сака да го направи тоа. Бартимеј веруваше дека Исус
Христос може да му даде вид.

ЦВН

Од сите луѓе во Ерихон само Исус Христос можеше да му
помогне на Бартимеј, а Исус токму тоа го правеше додека
зборуваше со тажниот питач.
Толпата луѓе наеднаш стивна. Сите погледи беа насочени
кон Исус Христос.
„Прогледај!“ – рече Исус со милослив глас.
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Картограм 4-6
Во тој миг како да беше тргнат некој темен превез од очите
на Бартимеј. Бартимеј веќе не беше слеп! Тој можеше да
гледа! Тој трепкаше со очите додека ја гледаше светлината
на силното сонце. Тој ја виде светлината! Тој ги виде боите!
Првпат виде луѓе! Тој го погледна милото и полно со љубов
лице на Спасителот кој го исцели. Срцето на Бартимеј само
што не препукна од среќа, благодарност и слава кон Бог,
зашто темнината исчезна!
Ова може да важи и за тебе денес. Целата темнина на гревот
може да исчезне од твојот живот. Господ Исус рече: „Јас
сум Светлината на светот; кој оди по Мене нема да оди во
темнина, туку ќе има светлина во животот“ (Јован 8:12).

ЦВН

Кога ќе вклучиш светло во темна соба, темнината веднаш
ја снемува. Кога Исус Христос ќе дојде во твојот живот и
срцето, темнината на гревот ја снемува. Тој сега секогаш е
со тебе и во тебе. Ти веќе ќе живееш да му угодиш на Бог
наместо да живееш со грев.
Ако навистина се каеш за сите гревови што си ги направил,
кажи му го тоа на Исус уште денеска. Побарај Тој да ја
тргне темнината и да дојде во твојот живот. Благодари му
што Тој умре за тебе. Исто како Бартимеј, и ти ќе бидеш
многу благодарен за сето тоа што Господ Исус го прави за
тебе. И твојот живот ќе се измени зашто Господ Исус ќе ти
помогне да го сакаш и да Му бидеш послушен на Бог.

Игра за повторување
„Слепо“ гласање
Поделете ги децата на две екипи. Наизменично прашувајте
ги двете екипи. Кога ќе одговори некое дете од едната екипа,
тоа и сите деца од неговата екипа треба да ги затворат очите
и да гласаат дали одговорот е точен. (Палците нагоре за
„да“, а палците надолу за „не“.) Точните одговори кажете
ги на крајот, откога ќе биде одговорено на сите прашања.
Поените и победникот кажете ги на крајот. Екипата со
најмногу поени е победник.

Прашања за повторување
1. 		 Кој беше Бартимеј и како тој ги поминуваше своите
денови? (Бартимеј беше слеп питач кој своите денови
ги поминуваше барајќи милостина, седејќи покрај
патот.)
2.		 На што се надеваше Бартимеј откога слушна за Исус?
(Тој се надеваше дека Исус ќе помине низ Ерихон и ќе
му го исцели слепилото.)
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3.		 Што мислите, зошто Бартимеј се надеваше дека токму
Исус може да му помогне да прогледа? (Веројатно,
затоа што имаше слушнато за чудата што ги
правеше Исус. На пример, давање вид на слепи луѓе,
хранење на пет илјади луѓе, воскреснување на мртви
луѓе, давање слух на глуви луѓе и друго. Веројатно, тој
верувал дека Исус е ветениот Спасител.)
4.		 Кон кој град одеше Исус кога помина низ Ерихон?
(Ерусалим.)
5.		 Што викаше Бартимеј кон Исус? („Исусе, Син
Давидов, имај милост кон мене!“)
6.		 Кои две темнини во животот ги имаше Бартимеј?
(Слепилото и гревот во срцето.)
7.		 Што направи Исус за ние повеќе да не мораме да
живееме во темнината на гревот? (Тој умре на крстот,
земајќи ја казната за нашите гревови, а потоа
воскресна.)
8.		 Кои две работи му се случија на Бартимеј кога Исус му
рече: „Прогледај“? (Неговите очи веќе не беа слепи;
неговите гревови беа простени.)
9.		 Како можеш да се избавиш од темнината на гревот?
(Со тоа што ќе се покаеш за твоите гревови, ќе
поверуваш во Исус Христос и ќе побараш Тој да дојде
во твојот живот.)
10.
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Како се нарекува Исус во лекцијата што ја
проучувавме денеска? (Светлината на светот).

Петта лекција
Вистинскиот Пат
Библиски текст за наставниците

Кулминација

Јован 13:1-2, 30-38
Јован 14:1-6

		 Исус умира на крстот поради нашите
		 гревови.

Централна вистина

Заклучок
		 Само Тој е Патот до Бог.

Исус Христос е единствениот Пат до Бог и
до Рајот.

Поучување на стихот за учење
напамет

Примена
Неспасени: Побарај од Исус да ти ги прости
гревовите за да можеш вечно да живееш со
Него.

Стих за учење напамет

Кога сакате да отидете некаде, важно е да
го знаете патот дотаму, нели? Бог сака ти
да го знаеш патот до Неговиот дом, Небото.
Слушајте што е запишано во Божјото Слово
и што вели Исус, Божјиот Син.

Вовед
Пасха во Ерусалим
Развој на настаните
1. 		 Исус и Неговите ученици се во горната
соба.
2.		 Јуда Искариотски си заминува набрзо
по вечерата.
3.		 Исус им зборува на Неговите ученици
за домот на Неговиот Татко, Небото.
5.		 Што нема да те однесе на Небото?
Молењето.

◆

Доброто однесување.

◆

Услужливоста и културата.

Презентација
Прочитајте го стихот од вашата Библија, или
тоа нека го направи некое повозрасно дете
кое знае да чита, а потоа заедно со децата
прочитајте го стихот од таблата.
Објаснување

4.		 Исус е единствениот Пат до Небото.

◆

(Дозволете им на децата да одговорат.)

(Дозволете им на децата да одговорат.)

Развој на настаните во лекцијата

Одењето во црква.

Кој од вас сака роденденски забави?
Што ќе се случи, ако јас те поканам на мојата
роденденска забава, а не ти кажам како да
дојдеш кај мене? Дали ќе можеш да дојдеш?

„Јас сум Патот, Вистината и животот; никој
не доаѓа кај Отецот, освен преку Мене“
(Јован 14:6).

◆

Вовед

6.		 Исус јаде леб и пие вино со учениците
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„Јас сум Патот, Вистината и животот“ –
Господ Исус во овој стих ни кажува дека
единствено Тој, и само Тој, е Патот – патот
преку кој можеш да имаш личен однос со
Бог и преку кој можеш да дојдеш на Небото
и да живееш со Бог некогаш. Нема друг
начин за тоа. Исус, исто така, ни кажува
дека единствено Тој е Вистината. Како
Бог, Тој е изворот на секоја вистина. Тој
беше единствениот кој живееше совршен
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живот, зашто Тој разбираше, зборуваше и живееше според
вистината. Исус, исто така, ни кажува дека единствено Тој е
Животот. Само Тој може да ти ги прости гревовите и да ти
даде вечен живот – живот во кој ќе сакаш да му угодуваш на
Бог и кој ќе ти дозволи да живееш со Бог на Небото вечно.
„Никој не доаѓа кај Отецот, освен преку Мене“ –
Единствениот начин за сите мажи, жени или деца да имаат
личен однос со Бог и вечен живот на Небото е преку
верувањето во Исус Христос како нивен личен Спасител од
гревот.
Примена
Неспасени: Веруваш ли дека Исус е единствениот пат до
Бог и до Небото? Ако не веруваш, зошто не
го направиш тоа уште денеска? На крајот на
денешната лекција јас ќе ти објаснам како
можеш да поверуваш во Исус Христос и да
добиеш вечен живот.
Спасени: 		 Ако веќе си поверувал во Исус Христос, тогаш
ти веќе знаеш дека Тој е Патот, Вистината и
Животот. Ти го познаваш Господ Исус зашто
Тој живее во твоето срце! Овој стих ти дава
сигурност дека си го направил единствениот и
правилниот избор за некогаш да бидеш со Бог
на Небото.
Повторување
„Ехо на планините“
Поделете ги децата на три групи. Првата група ќе биде
„Гласна планина“, втората – „Средно гласна планина“,
а третата – „Тивка планина“. Застанете пред децата и
кажувајте го стихот дел по дел. Откога ќе кажете еден дел
секоја од „планините“ го повторува тој дел, почнувајќи
од „Гласната планина“ (гласно), потоа „Средно гласната
планина“ (средно) и на крајот „Тивката планина“
(шепотејќи). Откога ќе го повторите целиот стих ротирајте
ги групите така што секое дете ќе биде во трите различни
„планини“. На крајот децата нека го кажат стихот за учење
напамет без помош и без читање.
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Лекција
Картограм 5-1
Во Ерусалим беше попладне. Мирисот на свежо печено
јагнешко месо и леб се чувствуваше насекаде. (Преправајте
се дека ги мирисате јадењата што се готват.) Во куќите
се гледаа само светилките што трепереа. Ова беше ноќта
кога еврејските семејства го славеа празникот Пасха и се
сеќаваа како Бог пред многу години ги избави од ропството
во Египет.

Картограм 5-2
Господ Исус и учениците беа собрани во една соба на
покривот за да ја јадат пасхалната вечера. Учениците беа
пресреќни што беа сами со нивниот Господар, далеку од
сите гласни толпи луѓе. Но таа ноќ некако беше особена; таа
ноќ беше многу свечена, но Господ Исус изгледаше како да
има голем товар во срцето.
Јуда Искариотски, еден од дванаесетте ученици, замина
набрзо по завршувањето на вечерата. (Одвојте време
за заедно со децата да изброите колку ученици има на
картограмот.) Неговото место на масата сега беше празно.
Другите ученици мислеа дека Јуда отиде да заврши некоја
работа, но Господ Исус знаеше дека токму во тој миг Јуда на
непријателите на Исус им го кажуваше местото каде што се
наоѓа Исус за да го уапсат.
Господ Исус им се обрати на учениците кои седеа околу
масата: „Јас ќе бидам со вас уште малку време“.

Картограм 5-3
„Господе“, – тивко го праша Симон Петар – „каде ќе одиш?“
Исус му одговори: „Веќе нема да можете да ме следите таму
каде што ќе одам, но ќе ме следите потоа“.
Срцата на учениците беа исплашени и тажни. Што ли ќе
прават без Него! Господ Исус го разбираше нивниот страв.
„Не грижете се и не плашете се“ – ги тешеше Исус. –
„Верувајте во Бог и во Мене“.
Потоа Тој им кажа каде ќе оди. Тој ќе се врати во домот
на Таткото. Исус ова го знаеше зашто Тој живееше со Бог
Таткото уште пред да дојде како бебе на Земјата.

Картограм 5-4
ЦВС

Во Библијата пишува дека Божјиот дом е на Небото (Рајот).
Господ Исус набрзо требаше да отиде на Небото. Исус
им рече дека Небото е едно огромно нешто и дека таму
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има место за многу луѓе. Таму живее Бог Таткото, Исус и
Светиот Дух и тоа е прекрасно место. Всушност, тоа место е
премногу добро за да може да се опише.

ЦВСН

Небото е Божјиот дом и таму нема грев. Грев е
непослушност кон Бог. Ти си непослушен на Бог кога
лажеш, или кога се тепаш со други деца. Бог вели дека
мораш да ги слушаш и почитуваш твоите родители, но ти не
го правиш секогаш тоа. Можеби ти им го покажуваш јазикот
на твоите родители, а со погрдни имиња ги нарекуваш
другите деца. Љубомората, исто така, претставува
непослушност кон Бог. Дали ти си љубоморен на некој
кој е попаметен и поомилен од тебе? Бог јасно ни кажува
во Библијата дека на Небото ќе нема ништо нечисто
(Откровение 21:27). Бог е толку добар и праведен што не
дозволува да има грев во Негово присуство.
Но, и покрај сè што кажавме, на Небото ќе има многу луѓе!
Кога нашиот живот на Земјата ќе заврши и ние ќе умреме,
следува еден друг живот. Се разбира, ние нема да се вратиме
на Земјата и повторно да живееме од почеток. Некои луѓе по
смртта одат на Небото и вечно живеат со Бог.
Некои луѓе одат на едно ужасно место наречено Пекол и
никогаш нема да имаат можност да бидат со Бог.
Постојат само две можности по овдешниот живот.
Можеби, ти си загрижен поради ова. Знаеш дека таков
каков што си не можеш да отидеш во Рајот. Но ти сакаш да
живееш со Бог. Ако сакаш да зборуваш со мене за ова, по
завршувањето на часот те молам дојди (одредете место) и
јас ќе ти покажам од Библијата како можеш да се подготвиш
за живеење на Небото.

Картограм 5-6
Повеќето луѓе сакаат да отидат во Рајот. И децата сакаат
до отидат во Рајот. Но само желбата да се отиде во Рајот
автоматски не го прави токму тоа.
Замислете си дека сакате да отидете во некој град и наместо
да тргнете по правилниот пат, вие сте го згрешиле патот.
Ти нема да пристигнеш до градот, иако си сакал да отидеш
таму. Едноставно, ако тргнеш по погрешниот пат, нема
да пристигнеш до посакуваното место. Ако го избереш
правилниот пат, ти ќе пристигнеш до градот.
Ова важи и за Небото. Се разбира, до Рајот нема физички
пат што те води дотаму, но има поинаков пат што може да те
одведе до Божјиот Дом.
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Картограм 5-5
Тома, еден од учениците на Исус, сакаше да го знае тој пат.
Всушност, тој беше многу збунет во врска со тоа каде ќе оди
Исус. Тома му рече на Исус: „Господе, ние не знаеме ни каде
ќе одиш, а камоли патот дотаму“.
Одговорот на Исус Христос беше краток и јасен: „Јас сум
Патот... никој не доаѓа кај Таткото, освен преку Мене“. Тој,
всушност, им кажуваше: „Ако сакате да отидете на Небото,
Јас сум единствениот кој може да ве одведе таму“.
Гледате, на Небото не се оди по некаков пат, туку преку
Личност. Исус Христос е Патот до Небото. Единствено Тој
може да те подготви за живеење со Бог. Единствено Тој
може да ти ги прости гревовите и да ти го измени животот.
Само ако припаѓаш на Исус Христос, можеш да бидеш
сигурен дека ќе живееш со Него на Небото.

ЦВН

Картограм 5-7
Ајде повторно да ги погледнеме овие деца кои сакаат да
отидат на Небото.
(Ова важи за Картограм 5-7. Исечете ги испрекинатите
линии на долниот дел на картограмот за да направите делови
што можете да ги виткате и покажувате. Покажете на
секое од децата за кое ќе разговарате, почнувајќи со девојчето
одлево. Подигнете ги деловите за да се покажат иксовите (од
картограмот 5-9), како што е посочено во текстот.)
Ова девојче оди во црква секоја недела и не пропушта ниту
една богослужба. Дали мислите дека поради ова тоа ќе
отиде на Небото?
(Подигнете го делот.)
Не, иако е добро да се оди во црква, тоа не е патот до
Небото. Црквата во која одиш не може да те подготви да
отидеш на Небото, ниту една црква не може да го направи
тоа. Ова девојче знае кој е Исус Христос, но се нема
покајано за своите гревови и не е подготвено да оди на
Небото.
Но, еве овде гледаме едно момче кое се моли. Ова момче
секогаш пред да си легне да спие, му се моли на Бог. Дали
на овој начин може да се отиде на Небото? (Дозволете им на
децата да одговорат и да ги објаснат нивните одговори.)
(Подигнете го делот.)
Господ Исус вели: „Јас сум Патот“. Ова момче треба да
увиди дека во неговиот живот има грев и неправда, кои не
му се угодни на Бог.
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Еве овде имаме едно девојче кое е многу добро и љубезно
кон сите. Тоа тажи со тие кои тагуваат и секогаш помага.
(Подигнете го делот.)
За жал, тоа не му припаѓа на Господ Исус. Неговите гревови
не се простени од Исус. Исус не е во неговото срце и
животот. Не, и тоа не може да отиде во Рајот.
Ова момче е подобро од сите во неговото одделение. Тоа
е послушно, културно и секогаш си ги пишува домашните
задачи. Тоа не кажува лоши зборови. Тоа никогаш не прави
лоши работи. Дали тоа е доволно да се отиде на Небото?

ЦВН

(Подигнете го делот.)
Не. Во Библијата пишува дека самите ние не сме доволно
добри. „Сите згрешија“ (Римјаните 3:23). „Нема ниту еден
праведен човек, ниту еден“ (Римјаните 3:10).
Тоа што си добар, се молиш, си љубезен или одиш во
црква се многу добри нешта, но ниту едно од нив нема да
те однесе на Небото. Единствено Исус Христос е Патот до
Небото. Зошто?

Картограм 5-2
За време на вечерата Исус уште еднаш им објасни на
учениците. Тој го зеде лебот и го раскрши, објаснувајќи дека
Неговото тело ќе биде скршено за нив. Тој го употреби и
виното како симбол. Тоа ја симболизира Неговата скапоцена
крв која ќе се пролее кога ќе умре. Тој ќе ја пролее Неговата
крв за проштавање на нашите гревови.

ЦВН

Тоа се случи утредента. Неговото тело беше распнато
на крст, телото му беше раскршено и Неговата крв се
пролеа. Исус е Божјиот Единствен Син кој, исто како
Бог, беше совршен, беше безгрешен човек, но умре како
некој престапник. Тој го зеде нашиот грев, сето зло што
го правиме и беше казнет наместо нас. Тој толку многу нè
сакаше што ја зеде казната за гревот наместо нас. „Божјиот
Син, Кој ја искажа Својата љубов кон мене со тоа што го
даде Својот живот наместо мене“ (Галатјаните 2:20). Исус
умре и беше закопан, но по три дена Тој воскресна. Ете
затоа единствено Тој е патот до Бог и до Небото. Тој сега е
на Небото и, ако се покаеш за твоите гревови, ти можеш да
бидеш подготвен да отидеш на Небото. И, кога твојот живот
овде на Земјата ќе заврши, Тој ќе те однесе на тоа прекрасно
место. (Децата на овој начин можат да бидат сигурни дека
еден ден ќе бидат со Бог на Небото.)
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Картограм 5-8
А што се случува со тебе? Каде сакаш да одиш откога ќе
заврши твојот живот на Земјата?
Штом сега знаеш дека не можеш, таков каков што си, да
живееш со Бог, ти треба да си загрижен. Исус Христос може
уште денеска да дојде во твоето срце и да те подготви за
живеење на Небото. Тој може денеска да го земе целиот твој
грев.
Ти треба да побараш Тој да го направи тоа за тебе и да
сфатиш дека Исус умре и за тебе. Кажи му на Исус дека
жалиш за гревовите и за начинот на кој си живеел досега.
Побарај да те подготви за живеење со Бог на Небото. Тој ќе
дојде во твојот живот и ќе биде со тебе секој ден. Ти сега ќе
Му припаѓаш на Исус. Единствено Тој е Патот до Бог. Исус
ова го кажа многу јасно: „Јас сум Патот; никој не доаѓа кај
Таткото, освен преку Мене“.

Игра за повторување
Поврзете ги точките
Нацртајте го следново на табла, на маркер-табла, или на
некој голем хамер.
Овде ставете табела за поени.
Поделете ги децата на две екипи и дајте им можност самите
да го изберат името на екипата.
Ако детето точно одговори на прашањето, тогаш може да
поврзе две од точките.
Ако линијата е последната која од точките ќе состави
квадрат, тогаш детето нека го стави иницијалот на екипата
на точката. Екипата што ќе има најмногу квадрати победува.

Прашања за повторување
1.		 Што беше необично во Ерусалим? (Во Ерусалим се
славеше Пасха.)
2.		 Што правеа дванаесетте ученици на Исус таа вечер?
(Тие ја јадеа пасхалната вечера сами со Исус,
настрана од бучните толпи луѓе.)
3.		 Зошто Исус вечерта се однесуваше поинаку? (Тој
знаеше дека дојде времето кога Тој требаше да се
врати на Небото и да биде со Неговиот Татко.)
4.		 Што требаше прво да направи Исус пред да се врати
на Небото? (Тој требаше да умре на крстот и по три
дена да воскресне.)
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5.		 Што направи Јуда Искариотски? (Тој им кажа на
непријателите на Исус каде се наоѓа Тој за да го уапсат.)
6.		 За кое особено место им зборуваше Исус на учениците
додека заедно разговараа на вечерата? (Тој им
зборуваше за Небото, за тоа прекрасно место, за
Божјиот дом, каде што нема грев.)
7.		 Цитирајте еден од „Јас Сум“ стиховите што претходно
ги научивме. (Јован 10:11, 6:35, 11:25, 8:12, 14:6.)
8.		 Кого подготвува Исус за вечен живот со Бог на
Небото? (Сите луѓе кои веруваат во Него како нивен
личен Спасител од гревот.)
9.		 Кои се некои од нештата што ги прават луѓето, со кои
мислат дека ќе отидат на Небото? (Одат во црква, се
молат, имаат добро поведение и се љубезни.)
10.
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Што пишува во Божјото Слово, Библијата, за тоа како
можеме да отидеме на Небото? (Има само еден Пат до
Небото – Јован 14:6.)
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Фотокопирај, исечи и чувај го во твојата Библија

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

		
		
		

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

Грев

		
		
		
		
		
		

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

Спасителот

		
		
		
		

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

Објасни како може да се биде спасен
		
		
		
		
		
		
		
		
		

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

Зборувај за сигурноста на спасението
		
		
		
		

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

Дај (подоцна) некој совет за христијанскиот живот
		
		
		
		
		
		

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

51

