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Вовед

Многу, многу деца во светот знаат малку, или воопшто не знаат, за личноста на Бог.
Постојат многу погрешни концепти за личноста и работата на Светиот Дух. Чести се 
небиблиските идеи, како, на пример, дека под дејство на Светиот Дух луѓето наеднаш се 
струполуваат на земја, остануваат без зборови или одеднаш почнуваат силно да врескаат.
Овие лекции главно се наменети за повозрасни деца, па, ако поучувате од нив помлади деца, 
дел од методите и речникот што се употребува треба да го приспособете кон нив.
Очигледно е дека во овие пет лекции има простор само да се поучуваат некои од учењата и 
делата на Светиот Дух. На пример, изоставени се поуките за духовните дарови на Светиот 
Дух. Ако сакате оваа тема да ја додадете во вашите поуки, тоа можете да го направите со 
предавање на лекциите од серијалот „Големите вистини од посланието до Римјаните“ 
(кое, исто така, е во издание на МЕД® Европа).

Наш предлог до вас е да го поучувате овој серијал систематски, недела по недела  според 
дадениот редослед.

Алтернативно, можете да изберете лекции за посебни пригоди од овој серијал. Лекциите 
1 и 3 се поевангелизаторски. Овие лекции можете да ги употребите за надворешни 
евангелизации, како материјал за камп или „Клуб на Добрата Вест“. Лекциите 4 и 5 се 
напишани со цел да им помогнат на верните деца да растат во нивниот духовен живот.

Секоја од лекциите не се темели само врз еден библиски расказ, па затоа во вашето 
предавање ќе треба да применувате различни методи на поучување, како, на пример, 
наративниот метод. Текстот од лекциите вклучува прашања и одговори, проучување 
библиски случки, работење во групи, толкување ликови и домашни активности. Се разбира, 
секој метод нема да ѝ одговара на вашата група, во зависност од возраста на децата.

Слободно приспособете ги активностите кон вашите можности и потреби!

Ние веруваме дека ќе уживате во применувањето различни методи за да им помогнете на 
децата подобро да ги разберат поуките и да ги применат во нивните животи.

Светиот Дух лично нека ве благослови додека ги поучувате овие библиски доктрини за 
децата. Тој е Големиот Учител (1 Коринќаните 2:13).

Поучување библиски вистини
Целта на наставниците не е само да ги поучуваат библиските раскази. Многу е важно децата 
да ја дознаат вистината дека библиските раскази се запишани за наша поука и дека сакаме да 
отидеме чекор напред со тоа што како наставници ќе им објасниме како практично да ги применат 
библиските вистини во секојдневниот живот. Се разбира, не е можно да се покријат сите поуки што 
може да се изведат од еден расказ, па затоа во секоја од лекциите е избрана една главна (централна) 
вистина. Поуката на оваа централна вистина е испреплетена низ целиот текст, но за да ви помогне 
во подготвувањето на лекцијата, таа во одделни делови е означена како „ЦВ“. Централните вистини 
се означени и во плановите на лекциите.

Ќе забележите дека централните вистини се означени со „С“ и „Н“ за да се нагласи кон кои деца се 
насочени – спасени и неспасени. Ова се забележува и во текстовите на лекциите поради речениците 
како: „Ако досега не си побарал проштавање за твојот грев“ или „Вие христијаните...“.
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Примената на централната вистина е нагласена покрај самиот текст. Можеби ќе има потреба 
да го приспособите применувањето на централната вистина за децата да можат подобро да ја 
разберат. На пример: во училницата има само девојчиња, а примерот во лекцијата е прикажан 
со помош на момче. Исто така, можеби дадената примена е многу поупотреблива за 
повозрасни деца, а на часот се присутни помали деца. Направете ги потребните измени за кои 
вие сметате дека се потребни. Најважната работа е да се пренесе Божјото Слово на децата.

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

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

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

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

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

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

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

Стихови за учење напамет
Стих за учење напамет од Библијата нема во секоја лекција. Наместо тоа, во сите лекции има 
само три стиха. Наш совет е да поучувате два, или три стиха што децата добро ќе ги запаметат, 
отколку повеќе стихови што е помалку веројатно да се запаметат. Ако ги учите децата пет стиха 
(секоја лекција по еден стих), веројатно, тие нема добро да запаметат ниеден од нив.

Вежбајте користејќи ги нагледните помагала
Наш совет е да ја вежбате лекцијата заедно со нагледните помагала пред да ги поучувате 
децата. Добро разгледајте ги илустрациите за да имате претстава кога да ги употребите 
додека поучувате.
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Дополнителни нагледни помагала
На лист хартија напечатете ја централната вистина за секоја лекција. Ако користите 
фланелографска табла, на напечатениот лист залепете фланел за да можете да го залепите на 
таблата (употребувајте поголем фонт при пишувањето за и најмалите деца присутни на 
часот да можат лесно да го прочитаат напишаното). Ставете го овој лист на таблата на 
почетокот на часот или кога првпат ќе ја поучувате централната вистина.

Дополнителни помагала
Покрај левите и десните маргини од текстот има идеи за дополнителна помош, давајќи 
заднинска информација и дополнителни идеи за тоа како да ја направите лекцијата 
поинтересна.

Овие идеи се избрани за да вклучуваат различни начини на поучување. За успешно учење 
некои деца имаат потреба да пишуваат или да видат, некои да слушаат или да разговараат, 
други да допрат или управуваат, а има и деца кои имаат потреба од активно вклучување во 
текот на часот.

Можете да ги примените овие идеи во вашиот клуб со текот на времето.

Прашања за повторување
За секоја лекција се дадени прашања за повторување. Овие прашања може да бидат 
употребени откога ќе заврши часот, или наредната недела пред да почнете да ја предавате 
лекцијата што следува.

Времето за повторување, ако се употребува редовно, е идеално време да го зацврстите тоа 
што сте го предавале, а истовремено да претставува забава за децата. Ова време можете да го 
исползувате...

1.  за да видите колку децата разбираат и паметат.

2.  за да видите на што треба да обратите повеќе внимание за децата подобро да ја 
запаметат пораката.

3.  за да овозможите малку забавно време во вашиот час. Децата сакаат да се 
натпреваруваат и го очекуваат овој дел од програмата. Но ова е повеќе од игра – тоа е 
време кога децата и учат.

Во овој материјал се вклучени само прашања од лекциите. Ќе биде полезно, ако додадете 
прашања поврзани со песните, стиховите и другите работи што ги употребувате за време на 
предавањето. На овој начин децата ќе разберат дека секој дел од програмата е важен.
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Лекција Централна 
вистина

Примена Стих за 
учење напамет

Кој е Светиот Дух 
и каков е Тој?

Битие 1:2
Јован 16:7
Дела 5:1-11
Откровение 22:17

Светиот Дух 
е Бог, една од 
личностите 
на Светото 
Тројство

Неспасени: Светиот Дух нека 
ти го покаже патот 
за спасение.

Спасени:     Светиот Дух нека 
ти ја даде Неговата 
моќ да го правиш 
тоа што е правилно.

„Кога ќе дојде Духот 
на вистината, Тој ќе 
ве води во целосна 
вистина...“ (Јован 
16:13).

Светиот Дух ни ја 
даде Библијата

Исаија 9:6
2 Петрово 1:21

Светиот Дух 
е Автор на 
Библијата

Неспасени: Послушајте ја 
пораката од 
Библијата – свртете 
се кон Исус за да 
добиете спасение.

Спасени:     Читајте барем 
еден стих од 
Библијата дневно.

„ ... Светиот Дух ги 
поттикнувал и водел 
Божјите луѓе да го 
зборуваат тоа што 
им било наложено 
од Бог“ (2 Петрово 
1:21).

Светиот Дух дава 
живот

Дела 2:36-41
Јован 16:8

Светиот Дух 
го открива 
нашиот грев и 
ни дава живот

Неспасени: Побарајте од Бог да 
ви даде вечен живот 
преку Неговиот Дух.

Спасени:     Благодарете му на 
Бог за тоа што ви 
дал вечен живот.

Повторете ги Јован 
16:13 и 2 Петрово 
1:21.

Светиот Дух 
– Сопатник на 
верниците

Јован 14:17
2 Коринќаните 3:18
Ефешаните 4:30
Римјаните 8:4, 15-16
1 Послание по 
Јован 2:3

Светиот Дух 
живее во 
верниот човек

Неспасени: Дојдете при 
Господ Исус кога 
Светиот Дух ви 
зборува во срцето.

Спасени:     Секој ден 
благодарете му 
на Светиот Дух 
за начинот на Кој 
прекрасно работи 
во вашиот живот.

„ ... Божјиот Дух што 
е во вас е посилен 
од духот што е во 
световните луѓе“ 
(Прво Послание по 
Јован 4:4).

Светиот Дух 
им дава сила на 
Божјите деца

Римјаните 8:26
Дела 1:8
Јован 14:26-27
Јован 16:13
Ефешаните 4:30, 32
Исаија 63:10

Светиот Дух 
им помага 
на верните 
христијански 
деца да му 
бидат угодни 
на Бог

Спасени:     Барајте од Светиот 
Дух да ви помогне 
и верувајте во 
Него за Тој да го 
исполни тоа.

Повторете го 1 
Послание по Јован 
4:4.

Преглед на материјалот
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Библиски текст за учителите
Битие 1:2
Јован 16:7
Дела апостолски 5:1-11
Откровение 22:17

Централна вистина
Светиот Дух е Бог, една од личностите на 
Светото Тројство.

Примена
Неспасени: Светиот Дух нека ти го покаже 

патот за спасение.

Спасени:   Светиот Дух нека ти ја даде 
Неговата моќ да го правиш тоа 
што е правилно.

Стих за учење напамет
„Кога ќе дојде Духот на вистината, Тој ќе ве 
води во целосна вистина...“ (Јован 16:13).

Веројатно, подобро би било децата да го 
научат напамет стихот откога ќе го завршите 
предавањето на библиската лекција, зашто 
стихот е објаснет во самата лекција.

Нагледни помагала

◆  Картограми: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 и 1-7.

◆  Натписи: „Светиот Дух е Бог, една
 личност од Светото Тројство“ (централна
 вистина) и „Светиот Дух нека ти ја даде
 Неговата моќ да го правиш тоа што е
 правилно“ (практична примена за верните
 деца).

◆  LEGO™  коцки или слично.

◆  Слика од детелина.

◆  Глобус (ако имате).

◆  Библиски стихови напишани на картички
 (видете ги картограмте 1-3 и 1-6).

Преглед на лекцијата
Вовед

  Авторот на книгата што ја сакате.  

Развој на настаните во лекцијата

 1. Светиот Дух е Бог.       ЦВ
 2.  Тој е дел од Светото Тројство.   ЦВ

 3.  Светиот Дух е Личност, а не само 
некоја сила.

 4.  Светиот Дух е прекрасна Личност и Тој 
е вечен.

 5.  Светиот Дух е прекрасна Личност која 
е насекаде околу нас.     ЦВС

 6.  Светиот Дух е прекрасен зашто е свет.  
             ЦВ

 7.  Нема ништо подобро од тоа да се 
запознае Светиот Дух и да се љуби од 
срце, а нема ништо полошо од тоа да Го 
натажиме

Заклучок

  Светиот Дух навистина е Свет и Тој го 
открива нашиот грев.      ЦВН

  Светиот Дух сака да те донесе до 
покајание преку Исус.     ЦВН  
     

Прва лекција
Кој е Светиот Дух и каков е Тој?
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Лекција
	Вовед: Авторот на книгата што ја сакате.

Кога читате некоја книга што многу ви се допаѓа, дали се 
прашувате каков е нејзиниот автор? Ако имате можност да 
се запознаете со него, што ќе го прашате?
Дозволете им на децата да одговорат.

Денеска ние ќе учиме за еден многу особен Автор, Некој 
кој ја напишал најважната книга. Таа е книга што ја читаат 
милиони луѓе. Оваа книга е Библијата, а нејзин Автор е 
Светиот Дух. Сугурен сум дека ќе уживате додека учите за 
Него и Го запознавате. 

Картограм 1-1
	Развој на настаните: Светиот Дух е Бог.

Светиот Дух е Бог. 

Во Библијата, Божјото Слово, е запишано дека постои 
само еден вистински жив Бог. („ ...Нема Бог освен мене“ – 
Исаија 44-6). Тој е Оној кој го создаде универзумот. Тој ги 
создаде милионите небесни тела што светат на небото ноќе 
– ѕвездите. Тој ги создаде цвеќињата на полјаните, Тој нè 
создаде тебе и мене.

Во Библијата е запишано дека Бог го создаде овој свет. 
„Создаде“ значи да се направи нешто од ништо. Нели 
тоа е прекрасно! Јас и ти можеме да направиме нешто, 
употребувајќи различни материјали. На пример, ти можеш 
да направиш куќа со коцки, можеш да направиш патека на 
плажа, употребувајќи песок и камења, или мајка ти може 
да зготви вкусен ручек од производите што ги купила од 
супермаркетот. 

Картограм 1-2
	Развој на настаните: Тој е дел од Светото Тројство.

Има три личности во Бог. Ние тоа го нарекуваме Свето 
Тројство. Ова е доста тешко да се сфати и објасни, но 
знаеме дека е вистина зашто така е запишано во Библијата, 
книгата што Бог ни ја дал.

Трите личности во едниот Бог се: Бог Таткото, Бог Синот 
(Господ Исус Христос) и Бог Светиот Дух. Бог е толку 
голем и толку вчудовидува што ние не можеме целосно да 
го сфатиме со нашите мали умови.

Овој триаголник малку ќе помогне да се објасни како може 
да има еден Бог, а три личности. Триаголникот има три 
страни, а сепак е една геометриска фигура. На сликата е 
претставен еден рамностран триаголник. Можеби за ова сте 

ЦВ
Покажете го натписот со централната вистина 
за верните деца: „Светиот Дух е Бог, една од 
личностите на Светото Тројство“.

Метод на поучување: Едно од децата нека 
направи куќа или ѕид од коцките. Потоа 
земете ги коцките и кажете му повторно да 
направи куќа!

Покажете ја централната вистина.
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слушнале на час по математика. Тоа значи дека трите страни 
и трите агли на триаголникот се еднакви.

Трите личности во еден Бог се еднакви во Божествената 
природа, љубов и моќ. Бог Светиот Дух е еднакво совршен 
како Бог Таткото. Бог Синот, Господ Исус, е еднакво добар 
како Бог Светиот Дух.

Пред повеќе стотици години еден човек по име Патрик 
отишол на островот Ирска за да ги поучува луѓето за Бог. 
Тој се обидел идејата за Светото Тројство да ја објасни со 
детелинка.
Покажете ја сликата со детелината.

Картограм 1-3
	Развој на настаните: Светиот Дух е Личност, а не само некоја
 сила.

Некои луѓе мислат дека Светиот Дух е нешто како силата 
на гравитацијата или електричната енергија. Тоа не е 
точно. Светиот Дух е Личност. Личност нарекуваме некого 
кој може да мисли, кој може да разбира и да поседува 
знаења, некој кој може да љуби. Светиот Дух може да 
размислува, исто така, Тој може да разбира и да поседува 
знаење. Всушност, Тој знае сè! Тој може да љуби – Тој 
самиот е стопроцентна љубов и правда. Тој мрази сè што е 
неправедно.

Ќе прочитам неколку стихови од Библијата, Божјото 
Слово, и сакам да размислите за следново прашање: „Што 
дознаваме од стихот за работите што ги прави Светиот Дух 
за нас?“

♦  Јован 14:26: „ ...Светиот Дух... ќе ве научи сè и ќе ве 
потсети на сè што ви реков“.

  Одговор: Светиот Дух ќе нè поучува. Дали ветерот, 
или нешто како електричната енергија, може да нè 
научи? Не!

♦  Јован 16:13: „... Духот на Вистината ќе ве упати во 
сета вистина“.

  Одговор: Тој ќе нè води. Ако некаде се изгубиш, 
дали ветерот ќе може да те упати на патот кон дома? 
Светиот Дух е Личност и Тој може да нè води и 
упатува.

Еве уште два стиха што кажуваат што можеме ние да Му 
направиме на Светиот Дух:

♦  Дела апостолски 5-3: Да го излажеме Светиот Дух.

  Одговор: Ти можеш да го излажеш Светиот Дух. 

ЦВ
Покажете ја централната вистина.
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Можеш да излажеш само личност – а не сила како 
ветерот или морските бранови.

♦  Ефешаните 4:30: „И не жалостете го Светиот Дух 
Божји...“

  Одговор: Светиот Дух може да се натажи поради 
нашето лошо однесување. Не можеме да ја 
нажалиме гравитацијата или ветерот, нели?

Не, Светиот Дух е Личност која може да размислува, 
да води и да поучува. Ние можеме да ја зборуваме 
вистината пред Него или да Го излажеме. Ние можеме да 
го нажалиме или да Му бидеме угодни. Тој е вистинска 
Личност.

Вистина е дека ние не можеме да Го видиме Светиот 
Дух, зашто Тој нема тело. Затоа Тој е наречен Дух – 
но, и покрај ова, Тој е личност. Тој не е нешто како 
електричната енергија, или како силен бран кој може да 
те однесе.

Картограм 1-4
	Развој на настаните: Светиот Дух е прекрасна Личност и  
 Тој е вечен.

Светиот Дух е прекрасна личност зашто е вечен. Ова 
значи дека Тој отсекогаш постоел и засекогаш ќе постои. 
Исто како што овој круг нема ни почеток ни крај, 
животот на Светиот Дух нема ни почеток ни крај.

Пред дваесет години вие не сте биле родени – не 
сте постоеле. Светиот Дух никогаш не се родил, а 
сепак живее! Тој живееше многу време пред да бидат 
создадени Земјата, Сонцето и ѕвездите. Во Битие, 
првата книга од Библијата, пишува дека Светиот Дух 
учествувал во создавањето на светот. („... и Божјиот 
Дух лебдеше над водите“. Битие 1:2) 

Секој човек живее седумдесет, осумдесет, а можеби 
и деведесет години и потоа неговото тело умира, но 
Бог Светиот Дух никогаш нема да умре. Долго време 
откога зградата во која се наоѓаме сега ќе се разурне, 
долго време откога моето возило ќе ’рѓоса во отпад, 
Светиот Дух сè уште ќе живее. За Него пишува во 
Откровение, последната книга од Библијата во која се 
запишани многу работи што ќе се случуваат во иднина 
(Откровение 22:17). Дури и кога овој свет во кој ние  
живееме денес ќе го снема, Бог Светиот Дух сè уште ќе 
постои и ќе работи.

На кој начин ти помогнаа овие две слики (сликата 
на рамностраниот триаголник околу кој е опишана 

Прочитајте го стихот или нека го прочита 
некое повозрасно дете од вашата Библија.
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кружница и сликата со детелината) за подобро да го 
разбереш Светиот Дух?
Оставете ги децата да одговорат.

Картограм 1-5
	Развој на настаните: Светиот Дух е прекрасна Личност која е
 насекаде околу нас.

Ако имате глобус сега ќе треба да го извадите пред децата.

Јас и ти можеме да бидеме на едно место во едно време. Ти 
не можеш да бидеш во исто време и во училиште и дома в 
кревет, нели? Светиот Дух е прекрасна личност зашто Тој е 
насекаде. Бидејќи Тој е Дух и нема тело, Светиот Дух може 
да биде насекаде во светот во исто време. Тој може да биде 
во Австралија во исто време кога е во Русија! Тоа е една 
од причините поради која Тој може да им помага на луѓето 
насекаде во светот – во секое време и на секое место. За ова 
ќе зборуваме повеќе наредната недела.

Пред Господ Исус да се вознесе на Небото, Тој им рече на 
своите ученици: „ ...Ако пак заминам, ќе ви го испратам 
Светиот Дух“ (Јован 16:7). Кој беше Тој што Исус рече 
дека ќе им го испрати на учениците за да биде со нив? Да, 
Светиот Дух Кој ќе дојде од Небото и ќе биде насекаде во 
светот цело време.

Ако си го прифатил Господ Исус како твој личен Спасител 
од гревот, дали знаеш дека Светиот Дух живее во тебе? (1 
Коринќаните 6:19, Римјаните 8:9). Нели тоа е прекрасно? 
Тој е силен и моќен и Тој е со тебе секој ден да ти помогне 
да го направиш тоа што е правилно и да кажеш „не“ 
на тоа што е грешно. Тој никогаш нема да те напушти. 
Запамети дека ти го жалостиш кога правиш грев. Дали ти 
ќе го направиш среќен Светиот Дух денеска со тоа што 
ќе Му дозволиш да ти помогне да го направиш тоа што е 
правилно?

Картограм 1-6
Едно дете по име Стефан Неделковски честопати е 
нарекуван со различни имиња. Можеби неговите родители 
го викаат Стефан, но неговите блиски другари го нарекуваат 
Стефко, Стеф или понекогаш само Неделковски. На ист 
начин, Светиот Дух има различни имиња.

Јас ќе прочитам неколку стихови од Библијата, а вие ќе ми 
кажете на каков начин уште го нарекуваме Светиот Дух. 
Истовремено откријте со која цел се нарекува така. 

ЦВС

Прочитајте го стихот или нека го прочита 
некое повозрасно дете од вашата Библија.

Покажете го натписот со практичната 
примена за спасените деца: „ Светиот Дух 
нека ти ја даде Неговата сила да го правиш 
тоа што е правилно“.
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♦   Римјаните 8:9: „ ...Божјиот Дух навистина живее во вас“.

  Одговор: „Божјиот Дух“ – Тој е Бог.

♦   Римјаните 8:9: „ ...Ако некој го нема Христовиот Дух, 
Светиот Дух не е негов“.

  Одговор: „Духот на Христос“ – Господ Исус Христос 
заедно со Светиот Дух се дел од Светото Тројство.

♦   Јован 14:16: „ ...Таткото... ќе ви даде друг Утешител, 
за да биде со вас довека“. 

  Одговор: „Утешител“ – Тој е оној Кој ни помага со тоа 
што е покрај нас и секогаш ни дава добар совет или 
добро мислење.

♦   Јован 14:17: „Духот на вистината...“

  Одговор: „Духот на вистината“ – Тој секогаш ја 
кажува и поучува вистината. 

	Развој на настаните: Светиот Дух е прекрасен зашто е свет.

Најчесто користено име за Него во Библијата е „Светиот 
Дух“.

Ова име ни покажува дека Тој е наполно свет и праведен. 
Тоа е најпрекрасното нешто за Светиот Дух. Тој секогаш го 
прави тоа што е правилно. Тој е многу различен од нас. Јас 
и ти правиме многу погрешни работи што не се угодни пред 
Бог. Можеби честопати си непослушен на твоите родители, 
или можеби лажеш, или си препишувал на училиште. Овие 
работи го натажуваат Светиот Дух и не се угодни пред 
Него. Додека го слушаш ова библиско поучување Тој може 
да ти го покаже патот по кој можеш да добиеш проштавање 
и да се измениш. Дали ќе Му дозволиш да го направи ова во 
твојот живот?

Картограм 1-7
	Развој на настаните: Нема ништо подобро од тоа да се
 запознае Светиот Дух и да се сака од срце, а нема ништо полошо
 од тоа да Го натажиме.

Иако ти имаш направено многу работи што го натажиле 
и нажалиле Светиот Дух, Бог сè уште те сака. Ако ти сè 
уште не си верен христијанин, Тој сака да ти прости и да те 
измени.
	Заклучок: Светиот Дух навистина е Свет и Тој го открива
 нашиот грев.

Оваа измена се случува тогаш кога Светиот Дух ќе ти 
помогне да увидиш дека лошите нешта што ги правиш се 
сериозни и не се угодни пред Бог. Тие градат голем „ѕид“ 
меѓу тебе и Бог. Единствениот начин да се тргне овој голем 

Метод на поучување: проучување на 
Словото, особено практично за повозрасни 
деца. Повторно, ќе биде многу полезно, 
ако ги имате овие стихови напишани на 
картички за сите деца да можат да ги читаат.

ЦВ

ЦВН
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ѕид беше Господ Исус, Божјиот Син, да дојде од Небото за 
да ти помогне. Тој страдаше и умре на крстот за гревовите 
што ги направи ти.

	Заклучок: Светиот Дух сака да те донесе до покајание преку Исус.

Дали слушаш како Светиот Дух тивко ти вели да дојдеш при 
Исус за да побараш проштавање и да ти го исчисти целиот 
твој грев? Ти можеш да го направиш тоа денеска. Исус ни 
вети: „ ...А оној кој доаѓа при мене нема да го исфрлам“ 
(Јован 6:37). Тој ќе те прими и ќе ти ги прости гревовите.

Се разбира, ти буквално не доаѓаш кај Исус. Ти доаѓаш при 
Исус преку молитва, со тоа што во своето срце Му велиш 
дека знаеш дека ти е потребен за да ти го прости гревот и да 
те спаси. Само Исус може да го направи ова.

Ако сакаш да ти објаснам малку повеќе за тоа „како да 
дојдеш кај Исус“, остани на своето место откога ќе заврши 
часот. Ќе ми биде мило да останам со тебе и да разговараме 
повеќе во врска со тоа.

Прашања за повторување 
1.  Кои се трите Личности на Бог во Светото Тројство? 

(Бог Таткото, Бог Синот/Господ Исус и Бог 
Светиот Дух.)

2.  Што читавме од Библијата и како тоа ни докажува 
дека Светиот Дух е Личност? (Тој може да поучува, 
Тој може да води и упатува, можеме да Го излажеме 
и можеме да Го нажалиме.)

3.  Која е разликата меѓу „Бог го направи светот“ и „Бог 
го создаде светот“? (Создавањето значи правење 
нешто од ништо.)

4.  Што значи тоа дека Светиот Дух е вечен? (Тој постоел 
отсекогаш и секогаш ќе постои.)

5.  Објасни ја сликата на триаголникот околу кој има 
кружница. (Триаголникот има три исти страни, а сепак е 
една фигура; како и кругот, Бог нема ни почеток ни крај.)

6.  Што употребил Патрик за да го објасни Светото 
Тројство? (Детелина.)

7.  Тој е наречен Свет Дух. Што ни кажува ова име за 
Него? (Дека Тој е свет и совршен.)

8.  Светиот Дух во Библијата е наречен со повеќе имиња. 
Кажете две вакви имиња. (Божјиот Дух, Христовиот 
Дух, Утешителот, Духот на Вистината.)

Прочитајте го стихот или нека го прочита 
некое повозрасно дете од вашата Библија.

Бидете достапни за советување.
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Библиски текст за учителите
Исаија 9:6
2 Петар 1:21

Централна вистина
Светиот Дух е Автор на Библијата.

Примена
Неспасени: Послушајте ја пораката од 

Библијата – свртете се кон Исус 
за да добиете спасение.

Спасени:   Читајте барем еден стих од 
Библијата дневно.

Стих за учење напамет
„ ... Светиот Дух ги поттикнувал и водел 
Божјите луѓе да го зборуваат тоа што им 
било наложено од Бог“ (2 Петар 1:21).

Подобро би било децата да го научат напамет 
стихот откога ќе го завршите  предавањето 
на библиската лекција, зашто стихот е 
објаснет во самата лекција.

Нагледни помагала
◆  Картограми 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 и 2-7.

◆  Натписи: „Светиот Дух е Автор на Библијата“  
 (централна вистина) и „Читајте барем еден  
 стих од Библијата дневно“ (практична    
 примена за верните деца).

◆  Хартиен брод (или пластична играчка
 брод) и леѓен со вода.

◆ ЦД-плеер и ЦД на кое е снимено читање 
 од Исаија 9:6.

◆ Писмо ставено во плик.

Втора лекција
Светиот Дух ни ја даде Библијата

Преглед на лекцијата
Вовед

  Моника не знаеше што да напише.   

Развој на настаните во лекцијата

 1.  Исаија, воден од Светиот Дух, 
пророкуваше за доаѓањето на Господ 
Исус.

 2. Светиот Дух ја вдахна вистината 
во умот на луѓето кои ја запишуваа 
(човечките автори).       ЦВ

 3. Покажување од наставникот.

 4. Светиот Дух цело време беше со 
човечките автори.        ЦВ

 5. Светиот Дух исползува многу луѓе да 
ги напишат книгите од Библијата без 
грешка.           ЦВ

 6. Светиот Дух ни помага да ја разбереме 
Библијата.         ЦВС

 7. Библијата, која ни ја даде Светиот 
Дух е како писмо што ни зборува за 
Писателот.

Кулминација

Во Библијата се зборува и за нас. 
     ЦВС, ЦВН
Заклучок

Треба да ја почитуваш пораката на Библијата 
и да бараш спасение од Бог.  ЦВН
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Лекција
	Вовед: Моника не знаеше што да напише.

Моника седеше и го гризеше задниот дел на моливот. Беше 
петок навечер, а таа до понеделник требаше да напише есеј 
што ѝ беше зададен како домашна работа. Таа, едноставно, 
не знаеше што да напише! Дали ти некогаш си имал ваков 
проблем? Сигурно си имал. Но, луѓето, за кои денеска ќе 
зборуваме, го немаа овој проблем. Тие точно знаеја што 
требаше да напишат! Ако слушаш внимателно, ќе ти стане 
јасно зошто тоа беше така.

Картограм 2-1
	Развој на настаните: Исаија, воден од Светиот Дух, пророкуваше   
 за доаѓањето на Господ Исус.

Еден човек по име Исаија живееше околу седумстотини 
години пред да се роди Господ Исус. Тој честопати беше 
присутен на високите државни собири и, најверојатно, 
имаше благородничко потекло. Тој беше и пророк (човек 
кој го проповедаше Божјото Слово за луѓето). Ајде да 
слушнеме дел од едно негово проповедање.
Прочитајте го Исаија 9:6.

„Зашто ни се роди дете, Син ни се даде, власта му е на 
рамото. Името ќе Му биде: Чудесен Советник, Силен Бог, 
Вечен Татко, Кнез на Мирот“ (Исаија 9:6).

За кого зборува овде Исаија? Исаија зборува за Господ 
Исус Христос Кој требаше да се роди овде, на Земјата, по 
седумстотини години. Исус ќе се родеше како мало бебе, но 
Тој истовремено беше и „Моќен Бог“, „Кнез на Мирот“. Ако 
Исаија живееше седумстотини години пред Исус да се роди 
на Земјата, тогаш како тој ги знаеше сите овие работи? Тој ги 
знаеше овие работи зашто Бог Светиот Дух му ги кажа нему.

Картограм 2-2
	Развој на настаните: Светиот Дух ја вдахна вистината во
 умот на луѓето кои ја запишуваа.

Бог сакаше да ни покаже дека Тој е голем Бог Кој 
истовремено е бескрајно моќен и бескрајно нè сака. Затоа 
Бог реши сето тоа да го запише во една Книга, која денес 
се нарекува Библија. Бог Светиот Дух буквално не зеде 
молив и хартија, или  компјутер, за самиот тој да ги напише 
зборовите. Наместо тоа, Тој избра луѓе во историјата кои го 
направија тоа. Исаија беше еден од нив и Бог му рече да ги 
запише зборовите што пред малку ги слушнавме.

(Би било многу подраматично и 
повозбудливо за децата, ако овој текст од 
Исаија 9:6 го имате снимено на ЦД. Тој кој 
што чита нека се преправа на моменти за да 
се стекне подобар впечаток. Сега е време да 
го пуштите ЦД-то.)
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Дали некогаш ти се случило некои твои роднини или 
пријатели да те прашаат нешто на што треба да знаеш 
да им одговориш? Ти не си знаел што да одговориш и си 
бил посрамен сè додека твојата мајка не ти го шепнала 
одговорот. Дури тогаш ти си можел да одговориш точно

На многу подобар начин Светиот Дух ги шепотеше Божјите 
Зборови во умот на Исаија и на многуте други луѓе кои 
ги имаат напишано книгите од Библијата. Тие пишуваа на 
пергамент со пера направени од пердуви, како што можете 
да видите на сликата.
	Развој на настаните: Покажување од наставникот.

Оваа мала сцена можете да ја претставите заедно со некое од децата.

Ајде да претпоставиме дека (кажете го името на детето 
кое го толкува ликот) е Исаија.
Дајте му на детето некое мало дрвце или парче од трска и лист 
хартија. Гласно шепотете му на увото. Детето нека прави паузи и 
потоа нека се преправа дека го запишува тоа што сте му го кажале. 
Потоа повторно шепнете му. Детето прави пауза, мисли и запишува.

Немојте да заборавите да им објасните на децата дека Светиот Дух не 
му ги диктираше на Исаија зборовите што требаше да ги запише. Исаија 
лично самиот ги избираше зборовите за да ги искаже Божјите мисли, но 
Бог Светиот Дух внимаваше да не прави грешки. Поради тоа на сликата 
Исаија е претставен како размислува пред да ги запише Божјите мисли.

На овој начин Исаија и другите автори го запишуваа тоа 
што Бог им го имаше кажано. Тие не беа како компјутери 
преку кои Бог пишуваше порака. Не. Исаија и другите 
автори употребуваа свои зборови и ги кажуваа работите на 
свој начин. Но Бог внимаваше да не направат грешки и да 
не изостават нешто. Кога денес читаме од книгата на Исаија 
(покажете ја книгата на Исаија од Библијата), ние знаеме 
дека тоа се Божји Зборови, а не само збир на текстови на 
Исаија. Ова се однесува на сите книги од Библијата.

Картограм 2-3
	Развој на настаните: Светиот Дух беше цело време со      
 човечките автори.

Ако имате можност, направете мал брод од хартија или земете еден мал 
пластичен брод-играчка. Ставете го бродчето во леѓен наполнет со вода. 
Нежно дувнете го бродот од едната кон другата страна на леѓенот.

Ме видовте како го дувам бродот од едната на другата 
страна. Дали сте виделе нешто вакво да се случи на море 
за време на трки со едреници? Ветерот ги полни едрата со 
воздух и го носи бродот преку брановите.

Ова е уште една слика за тоа како Светиот Дух им помагаше 
на авторите на библиските книги. Слушнете ги овие зборови 
од Библијата.

ЦВ
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„ ... Светиот Дух ги поттикнувал и водел Божјите луѓе да го 
зборуваат тоа што им било наложено од Бог“ (2 Петар 1:21). 

Понекогаш кога авторите биле изморени, Светиот Дух им 
давал сила и им помагал да ја продолжат нивната прекрасна 
работа. Веројатно, понекогаш и нивните умови биле заморени, 
па затоа Светиот Дух им давал идеи, зборови и сила да го 
продолжат пишувањето на оваа прекрасна Книга. Бог Светиот 
Дух ни ја даде оваа Книга. Во светот има многу прекрасни 
книги, но нема ниедна како Библијата. Таа е единствената 
Книга која Бог ни ја дал. Информациите во другите книги 
може да застарат со текот на времето. Но Божјото Слово 
е вечно. Тоа секогаш е вистинито, секогаш е во право и 
секогаш е современо. Тоа никогаш нема да застари.

Картограм 2-4 
	Развој на настаните: Светиот Дух исползува многу луѓе без    
 грешка да ги напишат книгите од Библијата.

Исто како Исаија, Бог исползува многу други луѓе за да ја 
напишат Библијата. Библијата ја имаат напишано вкупно 
околу четириесет луѓе. Тие луѓе пишувале во различни 
држави, на различни јазици и во различни времиња. 
Сите тие имаа различна работа – Давид беше цар, Лука 
беше лекар, Матеј беше собирач на данок, Исаија беше 
благородник, Петар беше рибар, а Амос беше земјоделец.

Кога Исаија и другите автори ја запишуваа Божјата порака, 
Светиот Дух ги водеше за да не направат никакви грешки. 
Ништо не е напишано по грешка и ништо важно не е 
изоставено. Ние можеме да веруваме во тоа што е напишано 
на секоја страница од Библијата зашто таа е вистински, чист 
Божји Збор.
Покажете им го на децата насловот на овој серијал: „Запознај го 
Авторот!“

	Развој на настаните: Светиот Дух ни помага да ја разбереме    
 Библијата.

Светиот Дух ни помага да ја разбереме Библијата. 

Светиот Дух ни помага да ја разбереме Библијата. Светиот 
Дух не само што е Автор на Библијата, Тој, исто така, 
има уште една важна работа. А тоа е да ни помага во 
проучувањето и разбирањето на Божјото Слово. Ако 
си Божјо дете, Светиот Дух ти помага да ја разбереш 
Библијата, читајќи ја секој ден. „Зашто Светиот Дух ќе ве 
научи во истиот миг, што треба да кажете“ (Лука 12:12). Ова 
е Божјо ветување што се однесува и на тебе. Кога ќе почнеш 
да ја читаш Библијата, или кога ја слушаш библиската 
лекција за време на часот, побарај од Бог Светиот Дух 

ЦВ

ЦВ

ЦВС

Прочитајте го стихот или нека го прочита 
некое повозрасно дете од вашата Библија.

Покажете го натписот со централната 
вистина.

Покажете го натписот со централната 
вистина.

Покажете го натписот со централната вистина 
за верните деца: „Читајте барем еден стих од 
Библијата дневно“.
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да ти помогне навистина да ја разбереш пораката и да ја 
послушаш. Тој е најдобриот Учител!

Би било добро, ако можете сега на децата да им поделите по 
еден примерок од „Чудесната Книга“. Покажете им како 
да читаат по една страница секој ден и охрабрете ги да го 
прават тоа.

Картограм 2-5
	Развој на настаните: Библијата, што ни ја даде Светиот Дух, е
 како писмо во кое пишува за Писателот.

Покажете едно писмо во плик. Извадете го и прочитајте неколку реченици.

Ако добиеш писмо или е-пошта од твојата баба, или некој 
друг, што ќе пишува во писмото? Најчесто има некои вести 
за личноста што го напишала писмото, а потоа  има нешто 
напишано за тебе. Твојата баба, веројатно, ќе ти напише 
дека е задоволна од твојот успех на училиште. Можеби таа 
ќе е среќна што имаш добри другари.

Токму ваква е Библијата. Во неа има вести за Бог, нејзиниот 
Автор. Во Библијата пишува дека Бог е добар и нè сака. Тој 
е наполно совршен. Тој никогаш не прави грев.

Картограм 2-6
	Кулминација: Во Библијата се зборува и за нас. 

Во Библијата е запишано и за тебе. Ти си многу скапоцен во 
Божјите очи и Тој многу, многу те сака. Причината поради 
која Бог нè сака не е затоа што ние сме добри. Ниеден од нас 
не е доволно добар да дојде близу до Бог кој е совршен и 
безгрешен. Тој гледа во нашето срце и ги гледа погрешните 
работи што ги помислуваме, изговараме и правиме. Ништо 
не е скриено од Бог. Тој ги гледа злобните и нечистите 
мисли за кои другите луѓе не знаат. Бог Светиот Дух 
преку Библијата ни покажува дека овие нешта се грешни и 
сериозни и дека нè  оддалечуваат од Бог.

Додека слушаш библиски поуки, Светиот Дух е Оној Кој ти 
предизвикува грижа на совеста за твоите гревови. Тој е Оној 
Кој ти укажува за грешноста пред Бог за твоите постапки. 
Умирајќи на крстот, Господ Исус ја зеде свирепата казна 
што ти ја заслужи за грешните дела против Бог. Затоа Бог 
може да ти прости и да те спаси од гревот.

Картограм 2-7
	Заклучок: Треба да ја почитуваш пораката на Библијата и да
 бараш спасение од Бог. 

Денеска ти слушна за тоа како Светиот Дух ни ја даде 
Библијата, Божјата порака. Дали слушаше додека јас го 

„Чудесната Книга“ е издадена од МЕД 
Македонија и можете да ја набавите од 
Националната канцеларија. Адресата е : 
Булевар „АСНОМ” 60 -1/5, 1000 Скопје

ЦВН, ЦВС

ЦВН
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објаснував тоа? Дали Светиот Дух ти укажа дека твоите 
гревови има потреба да бидат простени? Ако сè уште не си 
побарал од Исус да ти ги прости гревовите и да биде твој 
Спасител, дали си подготвен да го направиш тоа, тоа што 
Бог го вели во Библијата? Дали си подготвен да се оттргнеш 
од оние грешни нешта што ги правиш и да побараш 
проштавање, да бараш Тој да те измени? Ти можеш да го 
направиш тоа денеска, уште сега! Ако го направиш тоа, Бог 
ветува дека секој кој ќе повика кон Господ Исус за спасение 
ќе биде спасен. „Секој што ќе Му се обрати на Господ, ќе 
биде спасен“ (Римјаните 10:13). 

Ајде да се помолиме.
Молете се и барајте од Бог да им помогне на децата кои досега не 
побарале проштавање за нивните гревови, да го направат тоа и да 
повикаат кон Исус Христос.

Дали го слушнавте Светиот Дух како ви зборува денеска? 
Тој преку Библијата ви зборува дека треба да побарате 
проштавање за вашите гревови од Господ Исус и Тој да 
стане ваш личен Спасител. Направи го тоа денеска! Тоа 
ќе биде најважното решение што ќе го донесеш во целиот 
живот. Тој ветува дека, ако се обратиш кон Него, Тој ќе те 
спаси!

Ако сакаш да разговараш со мене во врска со ова важно 
решение, дојди по завршувањето на часот и кажи ми го тоа. 
Јас ќе бидам овде, покрај прозорецов, и  ќе ми биде мило 
да разговарам со тебе и да ти помогнам на секој начин. Се 
разбира, јас не можам да те спасам – само Господ Исус 
може да го направи тоа. Но, јас можам да ти објаснам 
малку повеќе од Божјото Слово за тоа како можеш да му 
се обратиш на Бог за Тој да ти ги прости гревовите и да те 
спаси уште денеска.

Прашања за повторување 
1. Кој беше пророкот од Стариот Завет за кого 

ние денеска учевме и кој ги напишал работите 
седумстотини години пред тие да се случат? (Исаија.)

2. На Кого се мислеше кога Исаија пишуваше за Синот 
кој ќе се роди и за Принцот на Мирот? (Ова се 
однесуваше на Господ Исус.)

3. Како Исаија и другите пророци знаеја што точно да 
напишат? (Светиот Дух ги водеше.)

4. На кој начин Библијата е различна од сите други книги 
во светот? (Таа е единствената Книга што Бог ни ја 
дал; таа секогаш е вистинита.)

Прочитајте го стихот или нека го прочита 
некое повозрасно дете од вашата Библија.

Бидете достапни за советување.

Игра за повторување
Игра со писма
Подгответе неколку пликови. На задната 
страна на секој плик напишете по еден број 
(Пр: 50, 75, 100 итн.). Тоа ќе бидат поените 
што ќе ги добиваат тимовите кога ќе дадат 
точен одговор. Исто така, на задната страна 
на пликовите залепете леплива лента. 

Ставете ги пликовите на маса со броевите 
свртени наопаку.

Секогаш кога ќе се добие точен одговор, 
некое од децата ќе избере плик и ќе го 
закачи на таблата.
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5.  Кажете ми уште две имиња на луѓе кои напишале 
делови од Библијата. (Примерите во текстот се: 
Давид, Лука, Матеј, Петар и Амос.)

6. Што вели Светиот Дух за нас преку Библијата? (Дека 
правиме гревови; дека имаме потреба од Господ Исус 
да нè спаси; дека Бог сè уште нè сака, иако не правиме 
добро.)

7.  Како можеме да оддадеме почит на Божјото Слово 
овде, во Клубот? (Внимателно да слушаме и да ја 
чуваме Библијата.)

8. Како дома можеш да покажеш дека навистина веруваш 
дека Библијата е Божјото Слово за нас? (Да одвоиш 
малку од твоето време за да ја читаш Библијата 
секој ден и да бараш помош од Бог да бидеш послушен 
на нејзините упатства.)

Домашна активност              
Библијата никогаш не старее.

Направете доволно копии од примерокот на страница 47 за 
секое дете кое е присутно на часот.

Поделете ја таблата на два дела за двата 
тима и секој плик нека се лепи во делот на 
соодветниот тим.

На крајот од квизот видете ги и соберете 
ги поените. Тимот со најмногу поени е 
победник.

(Пликовите се симбол и потсетник за децата 
дека Библијата е Божјо писмо до нас.)

Вие можете да вклучите прашања од стихот 
за учење напамет, како и од другите делови 
на лекцијата, или од други часови и песни.
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Библиски текст за учителите
Дела апостолски 2:36-41
Јован 16:8

Централна вистина
Светиот Дух го покажува нашиот грев и ни 
дава живот.

Примена
Неспасени: Побарајте од Бог да ви даде 

вечен живот преку Неговиот 
Дух.

Спасени:   Благодарете му на Бог за тоа што 
ви дал вечен живот.

Забелешка за наставникот
Оваа лекција содржи повеќе поуки. За 
помали или за деца со мало внимание  
пожелно е лекцијата да ја предавате на два 
дела. Првиот дел завршува сообразно со 
картограм 3-5.

Картограмите 3-6 и 3-7 даваат поуки за 
обновувањето и оправдувањето на личноста 
од Светиот Дух. (Подлабоки поуки за 
оправдувањето од Светиот Дух се дадени 
во четвртата и петтата лекција).

Стих за учење напамет
Повторете ги Јован 16:13 и 2 Петар 1:21.

Нагледни помагала
◆  Картограми: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 и 3-7

◆  Натписи: „Светиот Дух го открива нашиот
 грев и ни дава живот“ (централна вистина)
 и „Благодарете му на Бог за тоа што ви дал
 вечен живот“ (практична примена за
 верните деца)

Преглед на лекцијата
Вовед

Луѓето внимателно го слушаа Петар.

Развој на настаните во лекцијата

 1.  Светиот Дух го осудува нашиот грев.   
            ЦВН

 2.  Евреите во Ерусалим почнуваат да 
веруваат во Бог преку Исус. ЦВН, ЦВС

 3.  „Споредбата“ за Мартин.

 4. Светиот Дух е Оној Кој му помага 
на грешникот да поверува во Бог. 
(Објаснување на „споредбата“ за 
Мартин.)          ЦВН

 5 Светиот Дух дава живот.  ЦВН, ЦВС

Заклучок

  Светиот Дух сака да те направи сличен  
  на Небесниот Татко.      ЦВС

Трета лекција
Светиот Дух дава живот
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Лекција
Картограм 3-1
	Вовед: Луѓето внимателно го слушаа Петар.

Луѓето внимателно го слушаа Петар додека тој проповедаше 
во градот Ерусалим. Беше рано наутро и луѓето се заинтересираа 
и сакаа да дознаат зошто се собрала толпа луѓе.

Но, откога проповедта траеше извесно време, многу луѓе 
од толпата станаа многу вознемирени. Петар им кажа дека 
тие одбиле да прифатат дека Господ Исус е Божјиот Син. 
Всушност, тие сакаа Тој да биде распнат на крст. Тогаш тие 
сфатија дека постапиле погрешно, дека направиле грев пред 
Бог и беа тажни поради тоа. Тие навистина беа многу тажни 
поради сите лоши работи што ги имаа направено и поради 
нивната непослушност кон Бог.

Тие викаа: „Луѓе, браќа, што да правиме?“ (Дела апостолски 2:37).

Картограм 3-2
	Развој на настаните: Светиот Дух го осудува нашиот грев.

Кој беше Тој што ги натера овие мажи, жени и деца да 
сфатат дека грешеле пред Бог? Кој беше Тој што ги натера 
да се натажат за сите гревови што ги направиле? Дали беше 
Петар? Или другите апостоли? Не е токму така!

Да, Петар го проповедаше Божјото Слово пред луѓето, но 
Оној Кој навистина ги натера да сфатат дека се грешни беше 
Светиот Дух. Додека Петар и другите апостоли проповедаа, 
Светиот Дух тивко работеше во срцата на луѓето за да им го 
покаже гревот и да им даде вечен живот.

Светиот Дух и денес работи. Во Јован 16:8 е запишано: 
„ ... Светиот Дух ќе му ја објави на светот вистината за 
гревот, за Божјата правда и за Судот“ (Јован 16:8). Да го 
„осуди“ гревот значи да им го покаже и открие гревот на 
луѓето. Светиот Дух е Оној Кој ни помага да разбереме и да 
увидиме дека во Божјите очи ние сме грешници. Тој е Оној 
Кој ни помага да се оттргнеме од нашиот грев за да ни даде 
вечен живот.

Дали кога доаѓаш на овие часови во Клубот си почувствувал 
како Светиот Дух работи во тебе? Ти ме слушаш мене 
додека ти зборувам за тоа колку Бог е совршен и праведен 
и дека Тој ги мрази твоите гревови. Дали си слушнал како 
некој глас однатре те тера да размислиш и да увидиш 
дека си грешник, или дека сè уште не си Божјо дете? Кој 
е Тој што тивко ти зборува? Тоа е гласот на Светиот Дух, 
употребувајќи ги зборовите од Библијата што Самиот Тој ги 

ЦВН

Покажете го натписот со централната вистина 
за: „Светиот Дух го покажува нашиот грев и 
ни дава живот.“.
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вдахнал. Затоа многу е важно да се отстраниш од гревот и 
да веруваш во Исус. Ова не го кажувам само јас, туку и Бог 
Светиот Дух го прави тоа. Слушај го Него додека ти зборува 
преку Неговото Слово.

Картограм 3-3
	Развој на настаните: Евреите во Ерусалим почнуваат да
 веруваат во Бог преку Исус.

Луѓето во Ерусалим навистина го слушаа Божјиот глас. 
Затоа тие викаа: „Што да правиме?“

Петар им рече да се одвратат од нивните гревови и да 
веруваат во Господ Исус да им ги прости и исчисти нивните 
гревови (Дела апостолски 2:38).

Тој ден многу, многу луѓе се обратија кон Бог и Го 
прифатија Исус за нивен Спасител – над три илјади! Голема 
радост имало тој ден во Ерусалим! Едно е сигурно – на 
Небото имало огромна радост! (Лука 15:10).

Ако си го прифатил Исус Христос за твој личен Спасител, 
и ти можеш да ја имаш оваа радост во срцето. Понекогаш 
се соочуваме со проблеми – се разболуваш, или некој 
твој другар се иселува од државата, или имаш лош ден во 
училиштето. Но, ти можеш да бидеш среќен за најважното 
нешто – твојот грев е простен и ти ќе одиш во Рајот. Немој 
да престанеш да му благодариш на Бог за ова! 

Кој им помогна на луѓето да се оттргнат од својот грев и да 
поверуваат во Исус? Тоа не беше ниту Петар, ниту другите 
апостоли. Тоа беше Светиот Дух.

Јас, вашиот наставник, не можам да ве оттргнам од гревот 
и да ве доведам до покајание во Исус, но, ако имаш потреба 
од помош, јас со задоволство би ти објаснил повеќе работи 
за Библијата по завршувањето на часот. Дојди кај мене 
откога ќе заврши часот. Јас не можам да ти дадам вечен 
живот – тоа е работа на Светиот Дух. Тој ти укажува на 
потребата дека твојот грев треба да биде простен и ти 
дозволува да се оттргнеш од него и да веруваш во Исус. 

Ајде да ти го објаснам ова на друг начин. Ќе ти раскажам 
една измислена случка. Таа случка е слика на Светиот Дух и 
на тебе. Обиди се да откриеш кој е кој во случката.

Картограм 3-4
	Развој на настаните: Споредбата за Мартин.

Мартин летниот одмор го поминуваше во едно мало гратче. 
Едно попладне тој излезе надвор да си игра. Тој честопати 
беше предупредуван да не оди многу далеку од куќата во 
која престојуваше. Но, Мартин беше непослушен и отиде да  

ЦВС

ЦВН

(Покажете го натписот со централната 
вистина за верните деца: „Благодарете му на 
Бог за тоа што ви дал вечен живот“.)

Бидете достапни за советување.

Покажете го натписот со централната 
вистина.
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прошета низ градот. Потоа тој се искачи на блискиот рид и 
отиде во шумата. Тој уживаше додека трчаше низ шумските 
патчиња и ги проучуваше дрвјата и другите работи.

По неколку часови играње тој виде дека сонцето почна да 
заоѓа и дека во шумата стануваше сè потемно.

„Подобро да се враќам кон градот“ – си мислеше Мартин и 
тргна во насока што мислеше дека ќе го врати дома.

Додека трчаше, тој се сопна на една гранка и силно падна на 
земја. Веднаш стана, но почувствува ужасна болка во ногата 
и повторно падна на земја. Тој го имаше изместено зглобот 
кој веќе почна да отекува. Повторно стана и почна кривејќи 
да брза во темнината.

Тогаш Мартин виде еден човек кој доаѓаше кон него. 
Мартин веднаш го препозна човекот по униформата на 
шумската полиција. Тој имаше мил лик и му се насмевна на 
Мартин. Тој човек носеше светилка, а во пазувата носеше 
една книга. 

„Тебе те барав“ – рече шумарот. – „Ти цело попладне си бил 
во шумата. Дали знаеш дека одеше во спротивна насока? 
Овој пат не те води до градот. Овој пат всушност завршува 
до една голема бездна, а ти ќе беше сериозно повреден, 
ако паднеше во неа. Затоа брзав да те најдам и да те 
предупредам за опасноста во која се наоѓаш“.

Тој ја отвори својата книга со карти и му го покажа 
правилниот пат по кој Мартин требаше да оди за да се врати 
дома. Шумарот нежно го качи Мартин на своите рамена, го 
фати за рака и го носеше по правилниот пат. 

Мартин беше многу благодарен што успеа да си легне во својот 
кревет тој ден, поради тоа што шумарот го пронајде, поради тоа 
што го предупреди за опасноста и што го однесе до дома.

Картограм 3-5
	Развој на настаните: Светиот Дух е Оној Кој му помага на
 грешникот да поверува во Бог. (Објаснување на споредбата за
 Мартин.)

1. Кого претставува Мартин во расказот? (Тебе.)

2.  Зошто Мартин се загуби? (Затоа што беше непослушен.)
Објаснете дека ние на овој начин се „губиме“ пред Бог.

3.  Кого претставува шумарот? (Светиот Дух.)

4.  Набројте некои од работите што ги направи шумарот за
 Мартин. (Тој го пронајде; го предупреди за опасноста;
 му го покажа вистинскиот пат со неговата книга; го
 насочи на правилниот пат и му помогна да се врати во
 градот.) 

Во текстот што го објаснува картограмот 
3-4 е раскажана една мала споредба. Во 
текстот на картограмот 3-5 се прашањата 
поврзани со споредбата. Ова ќе им даде на 
децата можност да размислуваат и активно 
да учествуваат во наоѓањето на вистината. 
Ако на вашиот час има многу деца, или има 
некоја друга причина поради која не сакате 
да ги исползувате прашањата, веднаш 
кажете ја практичната примена поврзана со 
овој картограм.

ЦВН
Покажете го натписот со централната 
вистина.
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Накратко објаснете дека токму ова го прави Светиот Дух за секое 
од децата кое го нема Исус.

5.  Која е Книгата што ја употребува Светиот Дух за да ни го
 покаже правилниот пат? (Библијата.)

Исползувајте ја следнава игра за да покажете што ни дава 
Светиот Дух.
Едно дете со заврзани очи стои на едниот крај на собата, а околу него 
има различни препреки (столови, маси и др.). Друго дете треба да му 
дава упатства за безбедно да го пренесе од едниот до другиот крај на 
собата. Детето може да каже само еден од зборовите: стоп, десно, 
лево, напред или назад. Другите деца немаат право да помагаат. Оваа 
игра можете да ја повторите неколкупати со различни деца.

1.  Деца, дали ова ве потсетува на прекрасната Личност која
 сака да нè води и упатува? Кој е Тој? (Светиот Дух.)

2.  Од кој опасен пат сака безбедно да нè изведе Светиот
 Дух? (Од оддалечувањето од Бог и од бегањето од
 Божјото присуство засекогаш.)

3.  На кој правилен пат Светиот Дух сака да нè води? (Тој
 сака да те одведе до покајание и вера во Господ Исус
 Христос како твој личен Спасител и да ти даде вечен
 живот на Небото.)

Картограм 3-6
	Развој на настаните: Светиот Дух дава живот.

Светиот Дух, освен што ни го открива гревот и ни помага да 
Му веруваме на Господ Исус, исто така, е Оној Кој дава вечен 
живот за оние кои веруваат во Исус. „Вечен живот“ значи 
еден прекрасен живот кој почнува денес и трае засекогаш.

Секој од нас припаѓа на некое семејство. Кога се 
оттргнуваме од нашиот грев и веруваме дека Исус Христос 
е наш личен Спасител, Светиот Дух нè носи во едно ново 
семејство – Божјото семејство. Ти стануваш Божјо дете. 
Светиот Дух ти дава вечен живот – живот како што има Бог 
и сите негови чеда. Прекрасно е Бог да биде твој Татко. Тој 
е совршениот Татко – тој те сака и е трпелив, секогаш има 
време за тебе, семоќен е, премудар е и Тој е свет.

Патем, ние немаме „небесна мајка“. Бог истовремено е 
како совршениот татко (моќен и мудар) и како совршената 
мајка (мил, полн со љубов и трпение).

Прекрасно е да се има многу, многу браќа и сестри кои 
припаѓаат на Божјото семејство. Ако веруваш во Исус, секој 
друг кој го има прифатено Исус како тебе е твој брат или 
сестра – а сите вие сте дел од огромното Божјо семејство. 
Секојдневно благодари му на Бог за тоа што си Негово дете, 
а Тој е твојот Татко кој те сака.

ЦВН

ЦВС

Покажете го натписот со централната 
вистина.

Ако ја делите оваа лекција на два дела, оваа 
игра или прашањата за повторување можете 
да ги употребите како вовед во вториот дел.
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Картограм 3-7
	Заклучок: Светиот Дух сака да те направи сличен на Небесниот
 Татко.

Можеби некогаш некој ти кажал дека личиш на твојот татко. 
Кога ќе поверуваш во Исус, Светиот Дух не само што те 
внесува во Божјото семејство, туку Тој почнува  сè повеќе 
да те прави сличен на твојот Небесен Татко (1 Петар 1:14-
15). Ти телесно не стануваш како Бог, но стануваш сличен 
во начинот на однесување.

Пред да бидеш спасен, кога ѓаволот те искушувал да 
излажеш, ти веднаш си го правел тоа. Кога ќе станеш 
христијанин, ѓаволот сè уште ќе те искушува да лажеш, но 
ти ќе го имаш Светиот Дух кој ќе ти помогне да речеш „не“. 
Со тоа што ќе ја кажеш вистината ти стануваш посличен на 
Небесниот Татко кој секогаш ја кажува вистината.

Пред да бидеш спасен, кога ѓаволот те искушувал да бидеш 
непослушен на твоите родители, ти веднаш си го правел тоа. 
Кога ќе станеш христијанин, ѓаволот сè  уште ќе те искушува да 
бидеш непослушен. Веројатно, тој секој ден ќе те искушува на 
најразлични начини. Но, христијанинот го има Светиот Дух кој 
живее во него и кој ќе му помогне да биде послушен. Со ова ти 
стануваш посличен на Небесниот Татко кој секогаш прави добро.

Ти веднаш не стануваш како Небесниот Татко. Понекогаш 
децата и возрасните христијани прават грешни работи. Ние 
кажуваме нешто што ќе повреди некого, или сме себични и 
горделиви. Ова го нажалува Бог.

Ако христијанинот Му е послушен на Бог, тогаш тој Му угодува 
на Бог Таткото. Ако христијанинот е непослушен на Бог, тогаш тој 
го нажалува Таткото, но, и покрај ова, Светиот Дух не ги напушта 
Божјите деца. Ова ветување ни е дадено во Библијата: „Никогаш 
нема да те напуштам, ниту ќе те оставам“ (Евреите 13:5). 

Што треба да направиш, ако направиш грев откога ќе го 
примиш Исус за свој Спасител? Треба да му кажеш на 
Господ дека навистина ти е жал за тоа што си го направил 
и да побараш да ти прости за тоа што си бил/а непослушен 
син или непослушна ќерка. Бог има прекрасно ветување за 
Неговите деца. Слушнете го. „Ако ги исповедаме своите 
гревови, Тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и 
да нè исчисти од секаква неправда“ (1 Јован 1:9).

Дали Светиот Дух ти укажа дека грешиш против Бог и дека 
си на опасен пат кој сè  повеќе те оддалечува од Бог? Дали 
денес ќе му свртиш грб на твојот грев и ќе побараш од 
Господ Исус да ти го прости гревот и да те спаси? 

Во Библијата е запишано: „ ... Сега е денот на спасението!“ 
(2 Коринќаните 6:2). 

ЦВС

Прочитајте го стихот од вашата Библија.

Прочитајте го стихот од вашата Библија.

Прочитајте го стихот од вашата Библија.

Покажете го натписот со централната 
вистина.
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Прашања за повторување 
Нема квиз за повторување зашто во самиот текст се 
вметнати многу прашања.

Домашна активност
Лавиринт

Фотокопирајте ја сликата на лавиринтот на страницата 48 и 
дајте му на секое дете по една копија.
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Библиски текст за учителите
Јован 14:17
2 Коринќаните 3:18
Ефешаните 4:30
Римјаните 8:4, 15-16
1 Јован 2:3

Централна вистина
Светиот Дух живее во верниот човек.

Примена
Неспасени: Дојдете при Господ Исус кога во 

срцето ви зборува Светиот Дух.

Спасени:  Секој ден благодарете му на 
Светиот Дух за начинот на кој 
Тој прекрасно работи во вашиот 
живот.

Стих за учење напамет
„ ... Божјиот Дух што е во вас е посилен од 
духот што е во световните луѓе“ (1 Јован 4:4).

Нагледни помагала
◆  Картограми: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 и 4-7.

◆  Натписи: „Светиот Дух живее во верниот
 човек“ (централна вистина) и „Благодарете
 му секојдневно на Светиот Дух за начинот на
 кој Тој прекрасно раб ти во вашиот живот“
 (практична примена за верните деца).

Преглед на лекцијата
Вовед

Дали некогаш си посакал...

Развој на настаните во лекцијата

 1.  Светиот Дух живее во секој верник.   
              ЦВС

 2.  Светиот Дух е Пријател и Сопатник на
  секој христијанин.      ЦВС

 3.  Светиот Дух сака да те направи сличен
  на Исус.          ЦВС

 4.  Светиот Дух е како грнчар – го
  обликува секој христијанин.   ЦВС

 5.  Светиот Дух ни помага да сме сигурни
  дека сме Божји деца.      ЦВС

 6.  Светиот Дух го одржува огнот на љубов и  
  покорност кон Бог во Божјите деца. ЦВС

Заклучок

  Благодари му на Небесниот Татко за
  работата на Светиот Дух во твојот
  живот.         ЦВС, ЦВН

Четврта лекција
Светиот Дух-Сопатник на верниците
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Лекција
	Вовед: Дали некогаш си посакал...

Дали некогаш си посакал твојот најдобар другар да е со 
тебе цело време? За време на распустот во твојот дом и во 
училиште – насекаде да биде со тебе? Ако си Го прифатил 
Господ Исус за твој личен Спасител од гревот, ти имаш 
Пријател кој е со тебе цело време. Тој Пријател е Светиот Дух.

Денеска и наредната недела во Клубот ќе слушнеме 
што прави Светиот Дух во животите на момчињата и 
девојчињата кои се Божји чеда.

Картограм 4-1
	Развој на настаните: Светиот Дух живее во секој верник.

Откога Господ Исус умре на крстот, Тој воскресна и се 
врати на Небото. Но, пред да се вознесе на Небото, Тој на 
своите пријатели, учениците, им кажа нешто  прекрасно. 
Ајде да прочитаме што им рече Исус.
Прочитајте го Јован 14:17.

„ ...Тој е со вас и ќе продолжи да живее во вас“.

Господ Исус овде зборува за Светиот Дух и за него кажува 
две нешта. Кои се тие?
Дозволете да одговорат децата.

◆   Тој живее со тебе.

◆   Тој ќе биде во тебе.

Ако и ти си Божјо дете, овие ветувања важат и за тебе! 
Светиот Дух живее со тебе и во тебе!

Кога почна Светиот Дух да живее во тебе? Во истиот миг 
кога ти го прифати Исус Христос за твој личен Спасител, 
иако, можеби, не си почувствувал ништо необично. Светиот 
Дух нема тело. Тој може да живее во тебе зашто е Дух.

Зошто Светиот Дух живее во секој христијанин? Што прави 
Тој во твојот живот?

Картограм 4-2
	Развој на настаните: Светиот Дух е Пријател и Сопатник на
 секој христијанин.

Првата причина поради која Светиот Дух живее во секој 
христијанин е затоа што Тој е твој Пријател и Сопатник.

Ако си Божјо дете, Светиот Дух секогаш е со тебе – додека 
си играш во училиште, кога си сам дома, кога се плашиш 
или кога си болен.

Прочитајте го стихот или нека го прочита 
некое повозрасно дете од вашата Библија.

ЦВС

ЦВС

Покажете го натписот со централната вистина: 
„Светиот Дух живее во верниот човек“.

Покажете го натписот со централната 
вистина.
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Тој никогаш нема да те напушти. Ти можеш секогаш да сметаш 
дека овој добар Пријател (Семоќниот Бог) ќе биде со тебе. 
Всушност, Тој живее во тебе. Тој не е како другите пријатели 
кои понекогаш не се расположени, или не сакаат да ти помогнат 
кога имаш потреба од помош. Тој секогаш е покрај тебе.

Затоа, кога се чувствуваш осамен и се плашиш, запамети 
дека Светиот Дух е покрај тебе за да ти прави друштво 
и да биде твој совршен, прекрасен и неменлив Пријател. 
Благодари Му на Бог за ова.

Момчиња и девојчиња, помислете на некои тешки состојби 
при кои навистина би сакале Светиот Дух да биде со вас.
Дозволете им на децата да учествуваат во разговорот. Можете да 
им предложите некои состојби, како примери – додека сте во болница 
и треба да ве оперираат, додека имате тежок испит во училиштето, 
кога вашиот татко ја загубил работата, кога сте се загубиле во 
некоја голема продавница, кога надвор има голема бура со грмежи, или 
кога повозрасните деца во училиште ве задеваат.

Картограм 4-3
	Развој на настаните: Светиот Дух сака да те направи сличен на Исус.

Друга причина поради која Светиот Дух доаѓа да живее во 
секој од верниците е за да ги измени.

Неговото име ти кажува за каква Личност зборуваме. Тој е 
Свет. Тоа значи дека Тој е совршен, безгрешен и чист. Тој не 
може да направи грешка. Тој го сака сето тоа што е добро и 
угодно. Тој, исто така, мрази сè што е нечисто и погрешно.
Прочитајте го Ефешаните 4:30 од Библијата.

Во овој стих Бог ни вели: „Не нажалувајте го Светиот Дух 
со своите постапки“.

Во следниот стих се запишани некои од работите што го 
нажалуваат Светиот Дух. Додека го читам стихот, откријте 
кои се тие нешта. Дигни рака, ако сакаш да одговориш
Прочитајте го Ефешаните 4:31 од Библијата.

◆   Горчина (нечисти мисли, посакување одмазда).

◆   Гнев (бес) и нервоза.

◆   Лутина (повредување луѓе, барање сè да биде по твое).

◆   Навреди (кажување лаги за други луѓе со цел да ги 
повредиме).

Кога Светиот Дух дојде да живее во тебе откога ти поверува 
во Исус како твој Спасител од гревот, Тој почна да работи 
со цел да те направи колку што е можно посличен на Господ 
Исус. Тој ќе продолжи да ја врши таа работа, малку по 
малку, во текот на целиот твој живот (2 Коринќаните 3:18).

Метод на поучување: Вклучување и 
учествување во часот.

Метод на поучување: Прочитајте го 
Ефешаните 4:31 и децата нека одговорат на 
следните прашања. Накратко објаснете што 
значат следните зборови.

Покажете го натписот со централната 
вистина.

ЦВС
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Понекогаш нашите животи личат на нечист затвор за 
Светиот Дух. Кога ќе допуштиме лаги, грешни мисли 
и непослушност да влезат во нашиот живот, како ли се 
чувствува Светиот Дух? Сигурно се чувствува непријатно и 
тажно, опкружен од тие грешни мисли.

Во Библијата е запишано дека ние не треба да го 
нажалуваме со правење такви нешта (Ефешаните 4:30). 
Светиот Дух може да ти даде сила да кажеш „не“ на 
искушенијата. Тој може да ти помогне да не ги правиш 
грешните нешта. Тој полека може да те направи прекрасна 
личност (Римјаните 8:4). Можеби сè уште не гледаш некои 
големи измени во твојот живот. Не обесхрабрувај се! Бог 
Светиот Дух активно работи во твојот живот! Благодари Му 
за Неговото трпение кон тебе!

Картограм 4-4
	Развој на настаните: Светиот Дух е како грнчар – го обликува
 секој христијанин.

Дали некогаш на некоја телевизиска програма си видел како 
работи грнчар? Тој зема грст глина и ја става на едно тркало 
што се врти. Тој со рацете ја обликува глината за на крајот 
да го добие убавиот облик што го замислил.

Ова е слика за тоа што го прави Светиот Дух во нашиот 
живот. Тој е Големиот грнчар кој малку по малку нè 
обликува. Обликот што го замислил е оној на Господ 
Исус Христос лично. Јас и ти сè уште не сме како Господ 
Исус. Понекогаш јас и ти се чувствуваме тажно и сме 
обесхрабрени од лошите нешта што сè уште ги правиме, но 
Светиот Дух нè потсетува дека Тој полека нè прави подобри 
и пољубезни од кога било досега. 

Дали ова се однесува и на твојот живот? Дали оваа година 
повеќе го сакаш Господ Исус од претходната? Исус рече: 
„Ако имате љубов спрема Мене, ќе го правите тоа што ви го 
заповедам“ (Јован 14:15). Дали си согледал дека сакаш да 
им бидеш попослушен на твоите родители? Дали почесто 
сакаш да ја кажуваш вистината?

Ако тоа е така, тогаш ти можеш да речеш: „Навистина е 
така! Светиот Дух кој живее во мене ме менува малку по 
малку. Јас сум далеку од совршен, но знам дека Светиот 
Дух ќе продолжи да ми помага за да станам сè посличен на 
Господ Исус“.

Еден ден кога ќе отидеме на Небото, ние ќе бидеме целосно 
совршени како самиот Господ Исус Христос. Нели тоа е 
прекрасно?

ЦВС

Прочитајте го стихот или нека го прочита 
некое повозрасно дете од вашата Библија.

Покажете го натписот со централната вистина 
за верните деца: „Секој ден благодарете 
му на Светиот Дух за начинот на кој Тој 
прекрасно работи во вашиот живот“.
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Картограм 4-5
Зошто Светиот Дух дојде да живее во тебе во мигот кога 
поверува во Исус Христос? Можеш ли да се сетиш на двете 
причини што досега ги учевме?
Дозволете им на децата да одговорат.

◆   Да ти прави друштво.

◆   Малку по малку да те менува, за сè повеќе да личиш 
на Господ Исус.

	Развој на настаните: Светиот Дух ни помага да сме сигурни
 дека сме Божји деца.

Уште една причина за Неговото вселување во нас е да ни 
даде сигурност дека навистина сме Божји деца (Римјаните 
8:15-16).

Ѓаволот честопати ќе те искушува и ќе се обиде да те 
посомнева во твоето спасение. Тој сака ти да мислиш: „Дали 
сум навистина Божјо дете? Дали навистина ќе одам во 
Рајот? Дали моите гревови навистина се простени?“

Дел од работата на Светиот Дух е да му дадеш одговор 
на ѓаволот кога те искушува. Светиот Дух ти помага да 
си сигурен дека си Божјо дете. Светиот Дух може да го 
направи ова на два начини.

Прво, Тој ти ги враќа во главата стиховите како Римјаните 
10:13: „Секој кој ќе Му се обрати на Господ, ќе биде 
спасен“. Ти можеш да мислиш: „Дали јас повикав кон 
Бог за да ми ги прости гревовите и да ме направи Негово 
дете?“ Ако си го направил тоа, тогаш можеш да бидеш 
сигурен дека Тој ќе си го одржи ветувањето и дека ќе те 
спаси. Светиот Дух беше Оној кој го вметнал овој стих во 
Библијата. Тој ти помага да бидеш сигурен во Неговото 
ветување дека навистина си Божјо дете.

Вториот начин на кој Светиот Дух ти помага да бидеш 
сигурен во твоето спасение е Неговата помош да ги увидиш 
малите измени што Тој ги прави во твојот живот, дури 
тогаш кога си сам и кога никој не може да те види дали тоа 
што го правиш и размислуваш е правилно.

Ајде да прочитаме уште еден дел од прекрасното Божјо 
Слово. „Светиот Дух ви дава слобода да му се обраќате на 
Бог со Аба – односно со Татко“ (Галатјаните 4:6). Зборот 
Аба во слободен превод значи „Татенце“ или „Тато“. Кога 
се плашиш дека не си Божјо дете, Светиот Дух е Оној кој те 
уверува дека ти си дел од Неговото семејство со тоа што ти 
тивко во срцето велиш: „Да, знам дека Ти си мојот Небесен 
Татко. Ти си Татко на кој можам да Му верувам и јас сум 
твој/а син/ќерка“.

ЦВС

ЦВС

Прочитајте го стихот или нека го прочита 
некое повозрасно дете од вашата Библија.

Покажете го натписот со централната 
вистина за верните деца.
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Многу млади христијани се сомневаат во тоа дали се Божји 
деца. Ако и ти имаш такви сомневања, се надевам дека овој 
час навистина ти помогна. Но, ако сакаш лично да разговарам 
со тебе, те молам дојди кај мене по завршувањето на часот. 
Ќе ми биде мило да ти објаснам повеќе нешта во врска со ова 
и да ти помогнам на кој било начин. 

Картограм 4-6
	Развој на настаните: Светиот Дух го одржува огнот на љубов и   
 покорност кон Бог во Божјите деца.

Постои една позната книга наречена „Патот на 
христијанинот“ во која се раскажува за еден човек по 
име Кристијан. Кристијан патува долго. Еден ден доаѓа 
пред една голема куќа и влегува во неа. Во една од собите 
има камин што гори, но еден многу гневен човек фрла 
кофи со вода за да го изгасне огнот. Кристијан е изненаден 
зашто огнот не се гаси. Кристијан се прашува како огнот 
продолжува да гори, сè  додека еден негов пријател не го 
однесе во задната соба каде што има друг човек кој преку 
една мала дупка во ѕидот додава бензин. Бензинот е лесно 
запалив и создава голем оган.

Гневниот човек кој фрла вода на огнот нè потсетува на 
нашиот непријател, Сатаната, кој цело време се обидува да 
нè обесхрабри, кој се обидува да нè натера сè помалку да го 
сакаме Господ Исус и помалку да Му веруваме.

Но има еден Кој е посилен од Сатаната. Тој работи многу 
тивко во срцата на Божјите деца. Тој нè потсетува на 
Божјите ветувања во Библијата. Тој ни ја дава силата да го 
направиме тоа што е правилно и да бидеме добар пример 
за другите. Знаеш кој е Тој, нели? Тој е Светиот Дух. Тој 
ни помага да ја разгоруваме сè  повеќе нашата љубов кон 
Исус. Тој ни помага да бидеме посилни во правењето на 
правилните нешта, ни помага да им бидеме послушни 
на нашите родители и наставници и да се однесуваме 
пријателски кон луѓето. Нели работите што ги прави 
Светиот Дух се прекрасни?

Картограм 4-7
	Заклучок: Благодари му на Небесниот Татко за работата на    
 Светиот Дух во твојот живот.

Дали Светиот Дух е твој Пријател и Сопатник? Тој 
навистина е таков, ако си поверувал во Господ Исус и си 
побарал Тој да те избави од казната што ја заслужуваш за 
твоите гревови. Ти благодарам, Небесен Татко, за Светиот 
Дух и за Неговата љубов и трпение со тоа што секогаш е со 
нас, правејќи нè сè послични со Господ Исус и со тоа што ја 
разгорува нашата љубов и вера во Тебе.

ЦВС

ЦВС

Бидете достапни за советување. Уверете се 
дека ги задоволувате државните полиси за 
тоа дали смеете насамо да разговарате со 
децата.

Покажете го натписот со централната вистина 
за верните деца.
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Ако не си поверувал во Господ Исус, Светиот Дух сака да 
ти укаже на тоа  дека си грешен. Тој сака ти да го примиш 
Господ Исус во твојот живот. Господ Исус умре на крстот за 
твоите гревови да бидат простени и да станеш Божјо дете. 
Бог ветува: „ ... На оние кои поверуваа во Него – им даде 
право да станат Божји деца“ (Јован 1:12). 

Дали денеска ќе го прифатиш Исус за твој личен Спасител?

Прашања за повторување 
1.   Кога Светиот Дух се вселува во срцето на човекот? 

(Во мигот кога тој ќе го прифати Исус за свој личен 
Спасител од гревот.)

2.   Дајте пример за две состојби во кои вие како 
христијани можете да се најдете, но знаете дека Бог 
Светиот Дух е со вас. (Одговорите ќе се разликуваат 
– на пример, кога сте во болница и треба да ве 
оперираат, кога имате тежок испит во училиште, 
кога вашиот татко ја загубил работата, кога сте се 
загубиле во некоја голема продавница, кога надвор има 
голема бура со грмежи, или кога повозрасните деца во 
училиште ве задеваат.)

3.   Што го жалости Светиот Дух? (Нашиот грев.)

4.   На кој начин можеме Светиот Дух да го споредиме со 
грнчар? (Грнчарот ја обликува глината за да направи 
прекрасно грне, а Светиот Дух го обликува верникот 
за да го направи посличен со Исус.)

5.   Светиот Дух применува два начини за да ги увери 
христијаните дека навистина се Божји деца. Кои 
се тие? (Преку ветувањата во Библијата; преку 
животот на христијанинот кој сè повеќе треба да 
станува угоден на Бог.)

6.   Што виде патникот Кристијан во големата куќа? 
(Запален оган во каминот и еден гневен човек кој фрла 
кофи полни со вода за да го угасне огнот, што не се 
гасне.)

7.   Кој е тој што се обидува да нè обесхрабри и да ја 
„угасне“ нашата љубов кон Бог и желбата да му 
бидеме угодни на Бог? (Ѓаволот/Сатаната.)

8.  Светиот Дух е Оној кој го „одржува огнот“ во животот 
на христијанинот. Објасни што подразбираме под ова. 
(Тој нè охрабрува и ни помага да го сакаме и да Му 
служиме на Бог.)

ЦВН

Прочитајте го стихот или нека го прочита 
некое повозрасно дете од вашата Библија.
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Домашна активност
Светиот Дух ти помага кога ѓаволот те искушува.

Направете доволно копии од примерокот на страницата 49 
за секое дете кое е присутно на часот.
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Библиски текст за учителите
Римјаните 8:26
Дела апостолски 1:8
Јован 14:26-27
Јован 16:13
Ефешаните 4:30, 32
Исаија 63:10

Централна вистина
Светиот Дух им помага на верните 
христијански деца да му бидат угодни на Бог.

Примена
Спасени:  Барајте од Светиот Дух да ви 

помогне и верувајте во Него за 
Тој да го исполни тоа.

Стих за учење напамет
Повторете го 1 Јован 4:4.

Ако на часот се присутни и повозрасни деца, 
повторете ги сите три стиха од претходните 
лекции

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

◆  Натписи: „Светиот Дух им помага на
 верните христијански деца да му бидат
 угодни на Бог“ (централна вистина) и
 „Барајте од Светиот Дух да ви помогне и
 верувајте во Него за Тој да го исполни
 тоа“ (практична примена за верните деца).

Преглед на лекцијата
Вовед

Дали некогаш си бил многу уморен?  ЦВС

Развој на настаните во лекцијата

 1.  Светиот Дух се моли за секој верник.    
              ЦВС

 2.  Светиот Дух ни вели да им кажуваме и
  на други луѓе за Исус.    ЦВС

 3.  Испитување случај: Марија учи како да
  ја кажува вистината за Исус на други
  луѓе            ЦВС

 4.  Светиот Дух ти помага да ја разбереш   
  Библијата.         ЦВС

 5.  Испитување случај: Филип учи да    
  проштава.         ЦВС

Заклучок

  Повторете ги главните делови од    
  лекцијата. 
      

Петта лекција
Светиот Дух им дава сила на Божјите деца
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Лекција
	Вовед: Дали некогаш си бил многу уморен?

Дали некогаш си бил многу уморен откога долго време си 
возел велосипед, или си играл тежок фудбалски натпревар, 
или долго време си пливал во базен? Се чувствуваш како да 
немаш сила ни да се помрднеш.

Вака понекогаш се чувствуваат христијаните, не само во 
нивните тела, туку и во нивните мисли и душа. Тие се 
чувствуваат преморени, правејќи го правилното нешто. Тие 
се веќе уморни од кажувањето на Радосната вест на нивните 
пријатели кои не го познаваат Господ Исус. Понекогаш 
изгледа многу тешко да се чита Библијата и да се поминува 
време во молитва. Дали и ти понекогаш се чувствуваш вака? 
Светиот Дух живее во секој верник и таму останува секој 
ден за да ни даде сила да постапиме правилно.

Картограм 5-1
	Развој на настаните: Светиот Дух се моли за секој верник.

Ајде да прочитаме од Римјаните 8:26. Види кои се двете 
нешта што ги прави Светиот Дух.

„Светиот Дух нè придружува и ни помага при нашите 
слабости. Ние не знаеме дури ни за што и како би требало 
да се молиме. Но, Светиот Дух се застапува за нас со 
неискажливи воздишки“. 

Дали ги откри двете нешта?

◆   Тој ни помага.

◆   Тој се застапува за нас со воздишки.

(„Да се застапува“ значи дека се моли за Божјите деца.) 
Кога воздивнува човек? Да, точно така, кога чувствува 
болка. Тој знае кога сме болни, повредени, изморени или 
осамени и тогаш со воздишки тажи за тоа. Ние не можеме 
да ги слушнеме Неговите воздишки – но Тој прави нешто 
повеќе отколку само да воздивнува – Тој ни помага и се 
моли за нас. Ние не ни знаеме како да се молиме. Нашите 
молитви честопати се несовршени, но Светиот Дух се моли 
на Бог во наше име за да останеме силни, да постапиме 
правилно и да продолжиме понатаму. Кога дома тивко се 
молиш на Бог, нели е прекрасно тоа што знаеш дека Светиот 
Дух се моли за тебе и со тебе!

ЦВС

ЦВС

Метод на поучување: Прашања и одговори.

Прочитајте го стихот или нека го прочита 
некое повозрасно дете од вашата Библија.
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Картограм 5-2
	Развој на настаните: Светиот Дух ни вели да им кажуваме и   
 на други луѓе за Исус.

Откога Господ Исус умре и воскресна, Тој на Земјата 
престојуваше уште четириесет дена пред да се вознесе на 
Небото. Токму пред да се вознесе, Тој ги собра Неговите 
ученици заедно и им рече дека ќе им го испрати Светиот 
Дух за да биде со нив. Дури и пред да умре, Исус им вети 
дека нема да ги остави како сирачиња.

Ова се случи по десет дена, кога апостолите беа собрани 
заедно во Ерусалим и Светиот Дух дојде врз нив со звук 
на силен ветер и мали огнени јазици. Тоа било многу 
возбудливо нешто – дури по малку и страшно. Зошто 
Светиот Дух се спушти од Небото? Ако го слушна 
ветувањето што го даде Господ Исус, ти го знаеш точниот 
одговор. Исус рече: „Штом Светиот Дух слезе над вас, вие 
ќе добиете сила и ќе им проповедате на луѓето во Ерусалим 
за Мене... “ (Дела апостолски 1:8). 

Да, Светиот Дух дојде да им даде на апостолите сила да 
им кажуваат на другите луѓе за Господ Исус. Петар и 
другите апостоли веднаш го загубија стравот и излегоа да 
им проповедаат на луѓето за Господ Исус. Тој ден голема 
толпа луѓе ја слушнаа радосната вест, а околу три илјади 
луѓе поверуваа во Исус дека Тој е нивен личен Спасител од 
гревот.

Светиот Дух може да ни ја даде оваа сила и мене и тебе – да 
им зборуваме на нашите пријатели за Исус кој дојде да ги 
спаси од гревот. Понекогаш тоа не е лесно, но, ако веруваш 
во Исус Христос, Светиот Дух е со тебе и ќе ти ја даде 
потребната сила и храброст да им кажеш на другите за Него.

Картограм 5-3
	Развој на настаните: Испитување на случај – Марија учи како да  
 ја кажува вистината за Исус на други луѓе.  

Ајде да замислиме една состојба што вклучува едно девојче 
во училиште. Ајде девојчето да го наречеме Марија. Марија 
има девет години и оди во едно големо градско училиште. 
За време на Клубот на Добрата Вест што се одржуваше 
претходната година, таа го прифати Исус Христос да биде 
нејзин Спасител. Оттогаш Светиот Дух почна да го менува 
нејзиниот живот. Таа веќе не беше толку себична каква што 
беше пред да биде спасена. Сега таа е многу пољубезна. 
Некои од лошите зборови што ги кажуваше веќе престанаа 
да излегуваат од нејзината уста. Таа подобро се однесува и 
за време на часовите.

ЦВС

Прочитајте го стихот или нека го прочита 
некое повозрасно дете од вашата Библија.

Покажете го натписот со централната 
вистина: „Светиот Дух им помага на верните 
христијански деца да му бидат угодни на 
Бог“.



Запознај го Авторот

42

Вики (едно од девојчињата со кое Марија не се поднесуваше) 
еден ден за време на одморот дојде кај Марија и ѝ рече: „Марија, 
ти си многу изменета од минатата година. Ми изгледаш како 
некоја друга личност. Што се случува со тебе?“

Марија имаше добра можност да ѝ каже на Вики за тоа 
како Господ Исус дојде во нејзиниот живот и како преку 
Неговиот Дух Тој ѝ помагаше секој ден. Таа на Вики ѝ даде 
евангелистички трактат. Марија се молеше и се надеваше 
дека набрзо и Вики ќе бара проштавање од Бог и ќе го 
прифати за нејзин Спасител.

1.   Кој ѝ помогна на Марија да ѝ сведочи на Вики? 
(Светиот Дух.)

  Пред неколку минути ние во Дела апостолски 
прочитавме дека Светиот Дух им дава сила на Божјите 
деца за тие да им кажат и на други луѓе за Него.

2.   Марија им сведочеше на Вики и на другите деца од 
класот на два начини. Кои се тие? (Со нејзините дела 
и зборови.)

3.   Кои измени ги направи Светиот Дух во животот на 
Марија? (Таа веќе не беше себична, стана пољубезна, 
престана да кажува лоши зборови и почна да се 
однесува многу попристојно на часовите.)

4.   Дали можеш да замислиш на кого сè можеше да 
посведочи Марија за Господ Исус, освен на нејзините 
училишни другари? (Марија можеше да посведочи на 
нејзиното семејство.)

5.  Ако ги замениме имињата во приказната, каде можеме 
да го вметнеме твоето име? На местото на Марија или 
на местото на Вики? Дали си како Марија, христијанка 
која учи како да им сведочи на други луѓе? Или си 
како Вики, сè уште не си спасена и имаш потреба 
твојот грев да биде простен?

Во задниот дел од училницата има трактати. Ако си 
верник, дали би сакал да земеш неколку трактати за да им 
ги поделиш на твоите пријатели во текот на неделата и да 
ги поканиш да дојдат во Клубот на Добрата Вест за да ја 
слушнат радосната вест? Светиот Дух ќе ти помогне добро 
да сведочиш. Тој ќе работи и во срцата на твоите пријатели, 
укажувајќи им дека навистина имаат потреба да го прифатат 
Исус Христос како нивен Спасител. Можеби наредната 
недела ќе можеш да ми кажеш за тоа како си му кажал 
некому за Исус, или можеби ќе ме запознаеш со некој твој 
пријател кој си го довел со тебе за да слушне за Исус!

Метод на поучување: 

Испитување случај. Направете копии од 
петте прашања од овој дел. Ќе ви треба по 
една копија за секои пет до шест деца.

Раскажете ја приказната за Марија пред сите 
деца. 

Поделете ги децата во групи од по пет до 
шест деца за да одговараат на прашањата. 
Кажете им дека нема потреба да одговараат 
гласно. 

Дајте им на децата две до три минути за да 
разговараат за прашањата. 

Потоа повторно соберете ги децата заедно и 
прашајте ги за одговорите. 

Додадете некој ваш коментар на нивните 
одговори, ако има потреба од тоа.

МЕД Македонија има најразлични трактати. 
Нив можете да ги набавите во Националната 
канцеларија. 

Адресата е: Булевар „АСНОМ” 60 -1/5, 1000 
Скопје

ЦВС
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Картограм 5-4
Светиот Дух се моли за Божјите деца за тие да имаат сила и 
храброст да постапуваат правилно и да бидат добри сведоци 
за делото на Господ Исус.
	Развој на настаните: Светиот Дух ти помага да ја разбереш    
 Библијата.

Светиот Дух ги засилува Божјите деца и на еден друг начин 
– Тој им помага да ја разберат Библијата.

Дали се сеќаваш како пред неколку недели ние учевме за тоа 
како Светиот Дух ни ја даде Библијата и како Тој ни помага 
да ја разбереме? (Јован 14:26).

Замисли дека читаш некоја книга која е многу, многу 
интересна, но има некои делови за кои не си сигурен дека 
ги разбра. Еден ден кај тебе дома доаѓа некој гостин и ти 
дознаваш дека тој е автор на таа книга. Нели ќе биде добро да 
се свртиш кон него и да го прашаш: „Уживам во твојата книга, 
но не разбирам што си сакал да кажеш на страница 124“.

Токму ова ти можеш да го направиш додека ја читаш 
Библијата. Ако си Божјо дете, Писателот на Библијата живее 
во тебе. Тој не е само посетител. Како што секој ден малку 
по малку читаш од Божјото Слово можеш да се молиш на 
Бог и да бараш Светиот Дух, Авторот на Библијата, да ти 
помогне да ја разбереш подобро и да бидеш послушен на 
тоа што Тој го напишал за тебе.

Картограм 5-5 
	Развој на настаните: Испитување случај – Филип учи да     
 проштава.

Ајде да ви раскажам еден измислен расказ. Овојпат како 
пример ќе земеме едно момче по име Филип

Филип едно утро ја читаше Библијата. Пред да почне 
да чита, тој се помоли на Бог и побара од Него да му 
помогне да го разбере тоа што ќе го чита. Тој читаше од 
Ефешаните 4:32 – „Бидете љубезни еден кон друг и полни 
со милосрдие, проштавајте си, како што и Бог ви прости 
преку Христос“.

„Токму така“ – си мислеше Филип. – „Бог ми ги прости 
гревовите. Јас морам да научам да им проштавам на другите 
луѓе“.

Потоа Филип се помоли, побара Божја помош и побрза 
кон училиштето. За време на одморот за ручек, додека 
играше фудбал, Дејан, еден негов пријател, многу грубо го 
фаулираше.

ЦВС

Покажете го натписот со централната 
вистина за верните деца: „Барајте од Светиот 
Дух да ви помогне и верувајте во Него за Тој 
да го исполни тоа“.

Ако на децата им се допадна и имаа полза 
од разгледувањето на случката со Марија, 
тогаш разгледајте ја и оваа случка со Филип.

Правете ги истите постапки како и во 
претходниот случај. Ако сакате, можете да го 
раскажете расказот пред сите деца и веднаш 
поставете ги прашањата.
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Филип само што се сврти да го удри, кога зборовите „ ... 
проштавајте си едни на други.... како што Бог ви прости 
вам“ му поминаа низ главата. Филип продолжи да игра без 
да му врати на Дејан.

Картограм 5-6
Истиот ден Филип дома довршуваше голема сложувалка 
кога Ана (неговата помала сестра) наеднаш истури многу 
делови од сложувалката на подот. Филип само што не 
почна гневно да ѝ вика на Ана кога се сети на зборовите 
од Библијата: „ ... проштавајте си едни на други... како што 
Бог ви прости вам“. Филип тивко ги собра деловите од 
сложувалката без да предизвикува расправија.
Децата нека одговорат на следниве прашања.

1.   Филип, кој беше млад христијанин, добро го почна 
својот ден. Што направи тој? (Тој читаше од 
Библијата и се молеше.)

2.   Зошто се молеше пред да почне да чита од Библијата? 
(Тој бараше од Бог да му помогне во разбирањето на 
тоа што требаше да го прочита.)

3.   Кој му помогна да го разбере стихот од Библијата? 
(Светиот Дух.)

4.   Со што покажа Филип во училиште дека тој навистина 
го разбрал стихот? (Кога Дејан грубо го фаулираше, 
Филип не му врати.)

5.   Со што покажа Филип дома дека тој навистина го 
разбрал стихот? (Кога Ана  истури многу делови од 
сложувалката на подот, Филип не се разгневи, туку  
тивко ги собра деловите.)

	Заклучок: Повторете ги главните делови на лекцијата.

Ние научивме многу работи за Светиот Дух. Ако го имаш 
прифатено Господ Исус за твој личен Спасител од гревот, 
Бог Светиот Дух е со тебе секогаш кога си исплашен или си 
осамен. Тој е со тебе кога другите те искушуваат и те задеваат.

◆   Тој е со тебе додека ја читаш Библијата, за да ти 
помогне да ја разбереш и да ја послушаш.

◆   Тој е со тебе кога сакаш и со други луѓе да споделиш 
дека припаѓаш на Господ Исус.

◆   Тој е со тебе и ти помага да се молиш.

Тој вечно е твој Пријател. Не прави ги нештата што го 
повредуваат! Биди му послушен! Веднаш послушај го! 
Дозволи му да те измени! Тогаш ти ќе ја имаш Божјата 
радост во твоето срце.

ЦВС
Покажете го натписот со централната 
вистина за верните деца.
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Прашања за повторување 
Нема прашања за повторување на оваа лекција.

Домашна активност
Претстава

Децата сакаат да учествуваат во претстава, а оваа активност 
многу ќе ја засили пораката дадена во картограмот 5-5.

За главниот лик изберете некое похрабро дете кое ќе ужива 
во толкувањето на ликот. За помалите улоги изберете ги по-
срамежливите деца.

Потребни се шест „актери“ за оваа претстава:

◆   Филип;

◆   Двајца другари со кои ќе игра фудбал;

◆   Некој надвор од дејството кој ќе го чита стихот од 
Ефешаните 4:32 во сцените 2 и 3;

◆   Ана (сестрата на Филип);

◆   Некој кој ќе ги држи трите натписи со „Прва сцена – 
Собата на Филип“, „Втора сцена – Одмор за ручек“ и 
„Трета сцена – Дневна соба“.

Прва сцена
Ликот на Филип нека чита гласно од Библијата додека седи 
покрај неговиот кревет: „Бидете љубезни еден кон друг и 
полни со милосрдие, проштавајте си, како што и Бог ви 
прости преку Христос“.

Втора сцена

Филип и неговите двајца пријатели за време на одморот за 
ручек играат фудбал. Едниот од нив нека го сопне. Филип 
гневно станува да го удри пријателот, но запира (актерот 
застанува). Се слуша гласот на детето кое ќе чита надвор од 
сцената: „Бидете љубезни еден кон друг и полни со милосрдие, 
проштавајте си, како што и Бог ви прости преку Христос“. 
Филип не го удира пријателот и продолжува да игра.

Трета сцена

Филип и Ана попладне седат во дневната соба. Филип ги 
реди деловите од сложувалката. Ана ги турка деловите од 
сложувалката на подот. Филип само што не ѝ се развикал 
и (престанува дејството). Се слуша гласот на детето кое 
ќе чита надвор од сцената: „Бидете љубезни еден кон друг 
и полни со милосрдие, проштавајте си, како што и Бог ви 
прости преку Христос“. Филип тивко ги собира паднатите 
делови.
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Можеби ќе сакате дополнително да ја засилите пораката на 
претставата со уште  неколку прашања:

1   Бог нема гласно да ти зборува кога си во искушение. Како ќе 
ти зборува Тој? (Тој можеби ќе те потсети на нешто што си 
прочитал од Библијата наутро, или на нешто што си го научил 
во Клубот на Добрата Вест.)

2   Дали и ти ќе одвоиш време секое утро да читаш од Божјото 
Слово? Каде ќе го правиш тоа? Кога ќе го правиш тоа? Како ќе

  го запаметиш тоа што си го прочитал?
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Библијата никогаш не старее
Домашна активност од Втората лекција

Секогаш кога ќе видиш нешто старо, 
искршено или ’рѓосано, благодари Му 
на Бог за тоа што Библијата никогаш не 
старее.

Можете да додадете уште некоја слика на 
нешто старо или скршено. Ако сакате обојте 
ги сликите на старите нешта со темни бои, а 
Библијата обојте ја со светла боја.



Запознај го Авторот

48

Лавиринт
Домашна активност од Третата лекција

Помогни му на детето да го најде својот пат до дома. 

И ти имаш потреба од Светиот Дух да те води до Исус и до 
твојот дом на Небото.

Старт

Дома!
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Светиот Дух ти помага кога ѓаволот те искушува
Домашна активност од Четвртата лекција
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Краток преглед на чекорите за советување на дете 

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

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

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

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

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

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

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

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

Фотокопирај, исечи и чувај го во твојата Библија
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