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Увод
Прави је изазов проучавати Библију, стих по стих, са групом тинејџера. Тај изазов можете
да прихватите уз помоћ овог приручника. У њему се налази 10 лекција о Јаковљевој
посланици. Иако лекције могу одмах да се користе, потребно вам је време за припрему и то
не смете да потцењујете. Треба да сами детаљно проучите Посланицу пре него што почнете
да је проучавате са тинејџерима. Јаков 1:25 нас охрабрује да гледамо у Божју реч, да
останемо у њој и да ускладимо своје поступке са њом (да будемо њени извршиоци).
Циљ: Овај приручник има за циљ да помогне младим верницима да расту у вери. Свака
лекција настоји да постигне три циља која су усмерена на знање, емоције и поступке.
Задатак који имате као учитељ није да само пренесете доктринално учење. Ослањајући се
на деловања Духа Божјег, покушаћете да покренете младе људе и да их охрабрите да Божју
реч спроведу у праксу. Приручник може такође да се користи у раду са адолесцентима који
још увек нису поверовали у Господа. Пружа вам могућност да им кажете Добру вест. У
допунском материјалну узете су у обзир њихове специфичне потребе.
Питања: Питања помажу као водич тинејџерима у проучавању библијског текста.
Користићете три врсте питања: питања опажања, питања разумевања и питања примене. На
овај начин ће млади људи почети да се питају шта текст каже, затим ће размишљати шта
значи и на крају ће га спровести у праксу. Мало по мало научиће који су кораци у тумачењу
библијског теста. То ће им помоћи када сами буду имали тихи час.
Увод и закључак: Приручник такође нуди средства која ће вам помоћи да на почетку часа
придобијете пажњу тинејџера и да их припремите за читање Посланице. У закључку
покушајте да охрабрите младе људе да оно што су научили спроведу у праксу.
Илустрације: Неколико илустрација које смо употребили у приручнику инспирисане су
књижицом Крух наш свагдашњи. Неке можда неће одговарати за вашу групу и можда ћете
пронаћи неке друге илустрације. Тинејџери воле када учитељи говоре из личног искуства.
Методе: Пронаћићете различите методе које ће охрабрити тинејџере да учествују: кратка
драма, разматрање примера, фото језик, писање писма фиктивној особи, укрштене речи...
Ако мислите да ће тиме ваш час постати превише дугачак, поделите лекцију у два дела.
Радни листови: Фотокопирајте радне листове и поделите их на почетку часа. Немојте
заборавити да обезбедите оловке и подлоге на којима ће моћи да пишу. Да би олакшали
проучавање текста делови Јаковљеве посланице су написане у радним листовима из
савременог српског превода / [превод WBTC]. – Бачки Петровац : ХЕЦ, 2003. Међутим, за
читање осталих текстова биће им потребна Библија.
16 година и старији: Иако су лекције припремљене за децу од 11-15 година, приручник
нуди неколико препорука и савета како да ове лекције употребите у учењу старијих
тинејџера. За писање овог приручника користили смо књигу коју је написао Даглас М. Мо,
под насловом Посланица Јаковљева (издавача Inter-Varsity Press, 1985). Ова књига је веома
користан алат као допунски материјал за истраживање и помоћи ће вам да боље испуните
захтеве ваше групе.

3

Невоље
Јаков 1:2-12
Циљеви

Млади верници ће

схватити да су невоље неизбежне и да су драгоцене за
њихов духовни раст.
схватити да, када се суоче са невољама, могу да
рачунају на Бога и да ће једнога дана добити венац
живота.
замолити Бога да им помогне да истрају у тешким
тренуцима.

Неспасени могу бити изазвани кроз 12. стих, који каже да оне који воле Бога
чека венац вечног живота.

Увод: Након утакмице
Пол је имао 14 година када је отпутовао у околину Париза на турнир у фудбалу.
Заиста је волео да игра у екипи. Али увече је више волео да остане сам у својој
соби јер су његови другови много пили алкохол. Пол је убрзо постао предмет
исмевања и био је под јаким притиском, али је чврсто подносио ове невоље.
Касније је схватио да му је ово искуство много помогло да у свим ситуацијама
рачуна на Божју помоћ.
Можда те ово подсећа на ситуације које си и сам доживео. Данас ћемо говорити о
невољама које имамо у хришћанском животу. Тешко је кроз њих проћи, али оне
могу да буду корисне, као што су биле за Пола. О овој теми Јаков говори у првом
делу свога писма. [Поделите младима радне листове.]

Текст из Библије: Јаков 1:2-6; 12
2 Сматрајте чистом радошћу, браћо моја, кад год се суочите с разним
искушењима
3 знајући да провера ваше вере развија истрајност.
4 А истрајност нека доврши дело, да будете савршени и потпуни, без икаквог
недостатка.
5 Ако неком од вас недостаје мудрости, нека је замоли од Бога, који сваком радо
даје и никог не прекорева, и биће му дато.
6 Али нека тражи с вером, ни мало не сумњајући....
12 Благо човеку који стрпљиво подноси искушење. Јер, кад постане прекаљен,
примиће венац живота, који је Бог обећао онима који га воле.

Стварност
невоља

С1 – У другом стиху Јаков говори о „разним искушењима“. Да ли знаш са
каквим невољама су се суочавали верници онога времена?
Доживели су страшна прогонства од стране Римљана и Јевреја који су
настојали да спрече ширење хришћанства. Али су хришћани искусили и
бројне друге проблеме које Јаков касније спомиње у свом писму: болест,
финансијски проблеми, проблеми у међусобним односима…
2 – Текст не каже „ако се будете суочавали са“ искушењима, него „кад
год се суочите“са искушењима. Шта можемо из тога да закључимо?
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На овај начин Јаков нам показује да су невоље неизбежне. Хришћанин не сме
да мисли да ће бити поштеђен тога. Невоље су део хришћанског живота.
Можемо да приметимо ове две тврдње на вашем радном листу: невоље су
бројне и неизбежне.
16 година и више
Ако водите групу младих који имају 16 и више година, можете проучавати
паралелне текстове.
Псалам 34:19: „Многе невоље има праведник...“
2. Коринћанима 4:8-9: „У свему притиснути али не и притешњени...“
1. Петрова 4:12: „Не чудите се, драги моји, пожару који букти међу вама да вас
искуша, као да вам се догађа нешто необично.“
Метод: Тумачење слика
Погледајте слике на вашим радним листовима и реците које невоље представљају.
[Допустите да неколико младих каже своје тумачење. На првој слици млади човек
је под притиском лоше групе. На другој слици има проблема у односу са
родитељем или учитељем, можда због лоших оцена у школи.]
____________________________________________________________________________________
3 – Према стиху 2, шта треба да радимо када се суочимо са невољама?
Исправан
Сматрајте чистом радошћу! [Радни лист.] Ово је упутство које се тешко
став у
прихвата. „Изгледа немогуће, то је лудост!“ Треба да схватимо шта нас Јаков
невољама
заиста учи.
 Он не каже да треба да уживаш у невољама; невоље су нешто непријатно и
саме по себи нису нешто чему треба да се радујемо.
 Не каже да треба да се понашаш као да је све у реду, уз леп вештачки осмех,
када у ствари у себи патиш.
Јаков каже да упркос свим невољама и жалости, можеш да пронађеш разлог за
радост. Можеш да будеш заиста срећан када схватиш каква је корист од невоље.
_______________________________________________________________________________________
4 – Шта, према стиху 3, доноси невоља?
Какву
У
хришћанском животу невоље доносе стрпљење [радни лист], то значи
корист
издржљивост, способност да одолиш. Твоје поуздање у Бога је пољуљано
доносе
тешкоћама због којих треба да постанеш јачи. Ближи си Богу. [Подсетите их на
невоље?
пример Пола којега смо споменули у уводу.]
Илустрација: Штампач компјутера који се испробава
Пре него што напусте фабрику у Колораду компјутерски штампачи – принтери,
подвргавају се шок контроли. Пре свега их замрзавају, а затим греју до 54 C, на
крају се грубо тресу 15 минута. Због чега се подвргавају оваквом тесту? Због
тога што се затим шаљу у америчку војску и треба да се користе на бојним
пољима у екстремним условима.
Јако је важно да си и ти припремљен. Захваљујући невољама постаћеш духовно
јачи, издржљивији, способан да се одупреш и више ћеш зависити од Господа.
16 година и више
Могли бисте да проучите два текста која описују исти процес:
Римљанима 5:3-4 и 1. Петрова 1:6-7.
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5 – Шта су коначни резултати – стих 4?
Бити савршен и комплетан. Резултат је зрелост или савршеност. (Преводиоци
Библије нису сигурни које значење је исправно) [радни лист]. Овде се ради о
духовној зрелости или савршености. Невоље проузрокују промену која се
дешава дубоко у теби што доноси промену у животу хришћана. Оне те мало по
мало мењају. Постајеш све сличнији Господу Исусу. У стварности, савршеност
ћемо постићи једино када будемо били у небу. Али Бог на томе ради сада, од
данас па на даље.
Метод: Лично сведочанство
[Можете да дате лично сведочанство и покажете на који начин су невоље
помогле вашем духовном расту.]
6 – Шта треба да урадите када се суочите са невољама, према стиховима 57?
Тражите мудрост од Бога [радни лист]. Мудрост ће ти помоћи да невоље
видиш из другог угла, да останеш срећан и захвалан. Ако тражиш у вери, Бог ће
ти дати мудрост. Он је добар и великодушан. Нећеш на исти начин гледати на
невоље.
Пример: Шта би рекао змај
Када би змај могао да говори, можда би рекао: „Погледај како високо могу да
летим, упркос канапу који ме задржава. Без њега бих се винуо високо у небо!“
Шта би се заиста десило када бисмо га пустили? Неколико секунди би лебдео,
затим би се суновратио и завршио свој лет уплетен у гране неког дрвета. Шта би
онда рекао? „Знаш, оно што сам мислио да ме вуче доле, је уствари, оно што ме
одржава високо.“ Сигуран сам да понекад имаш исти утисак да те невоље вуку
доле. Али ако их Бог уклони, твој однос са Њим ће доживети исти пад као што је
то са змајем.
Запамти ову лекцију: невоље су ту да нам помогну да летимо више и више,
ближе Господу.
Одвоји мало времена вечерас и размисли о различитим невољама са којима се
суочаваш. Разговарај о њима са Богом и реци да желиш да кроз њих растеш.
Буди радостан и захвалан!
[Напомена за учитеља: изоставили смо стихове 9 до 11, у којима Јаков говори о
специфичним невољама. Међутим, у ово проучавање укључићемо стих 12, иако
већина превода на овом месту користи реч „искушења“. Када се говори о
невољама и о искушењима грчки језик користи речи истог корена. У 12. стиху
ова два значења се поклапају. Са те тачке гледишта, имамо одличан закључак о
томе шта се овде дешава.]
_______________________________________________________________________________________
7- Ако чврсто опстанеш у невољама, шта ћеш добити према стиху 12?
Награда
Венац [радни лист]. То је још један разлог због којега треба да смо радосни док
након
трају невоље.
невоље
8 – Шта то значи?
У време када је Јаков писао ово писмо, венац или круна су били уобичајени
појам.
 круну од племенитог метала носио је краљ или онај ко је имао власт; то је био
знак славе [радни лист];
 венац од цвећа носио се на прославама и значио је радост [радни лист];
 венац од ловоровог листа носио је атлетичар који је победио у играма и
означавао је победу [радни лист].
6

Јаков говори о венцу - круни живота [радни лист]. На небу ће хришћани у
потпуности уживати живот са Богом. Живеће у Божијој слави, доживеће
савршену радост и славити Његову победу.
9 – За кога је то резервисано?
Онима који воле Бога [радни лист]. Волети Бога значи ставити Га на прво место у
нашим животима. Да ли волиш Бога? Да ли си Му дао место које заслужује? Ако
не, нећеш имати користи од онога шта смо управо описали. За тебе, невоље нису
могућност да растеш у вери. Ти још немаш живот са Богом. Ти си у ствари мртав
у твојим гресима. Не искључуј могућност да замолиш Бога да ти опрости твоја
лоша дела. Замоли Га да на твоме животу примени Христово дело на крсту.
Дозволи Му да започне Његово дело у теби и да те припреми да једног дана
живиш у Његовој слави.
Закључак
Да ли можеш да закључиш шта нас је данас Јаков научио? Покушаћемо заједно да
попунимо три реченице које су дате на крају радног листа.
„Када се суочим са невољама, треба да сам срећан јер ми то помаже да растем
према Христовом обличју. Могу од Бога да тражим мудрост и да чекам да
примим венац живота који је Бог обећао свима који Га воле.“
Додатак: Извештај
Млади би могли да постану репортери. Уз помоћ касетофона или видео камере,
могу да посете неке зреле хришћане и да направе интервју са њима. Могу да
користе следећа питања:
 Да ли сте некада током свога живота доживели велику невољу или тест?
 Да ли нам можете рећи нешто о томе?
 Како сте се понашали у таквим ситуацијама?
 Шта нам саветујете, како да се понашамо у сличним ситуацијама?
 Да ли су вам те невоље помогле да растете?
 У ком подручју и на који начин?
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Радни лист

Невоље
Јаков 1:2-12


2 Сматрајте чистом радошћу, браћо моја, кад год се суочите с разним искушењима



3 знајући да провера ваше вере развија истрајност.



4 А истрајност нека доврши дело, да будете савршени и потпуни, без икаквог недостатка.



5 Ако неком од вас недостаје мудрости, нека је замоли од Бога, који сваком радо даје и
никог не прекорева, и биће му дато.



6 Али нека тражи с вером, ни мало не сумњајући....



12 Благо човеку који стрпљиво подноси искушење. Јер, кад постане прекаљен, примиће
венац живота, који је Бог обећао онима који га воле.

Стварност невоља
Стих 2а
Невоље су __________________________
и __________________________________

Исправан став у невољама
Стих 2б

Треба да ______________________________
______________________________________
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Какву корист доносе невоље?
Оне развијају _________________________ (стих 3)

_____________________ (стих 4)

Шта треба да урадиш када се суочиш са невољама, према стиховима 5-7?
____________________________________________________________________________________
Када би змај могао да говори, можда би рекао: „Погледај како
високо могу да летим, упркос канапу који ме задржава. Без њега
бих се винуо високо у небо!“ Шта би се заиста десило када
бисмо га пустили? Неколико секунди би лебдео, затим би се
суновратио и завршио свој лет уплетен у гране неког дрвета.
Шта би онда рекао? „Знаш, оно што сам мислио да ме вуче
доле, је уствари, оно што ме одржава високо.“ Сигуран сам да
понекад имаш исти утисак да те невоље вуку доле. Али ако их Бог уклони,
твој однос са Њим ће доживети исти пад као што је то са змајем.

Награда након невоља
Ако останеш чврст у невољама, шта ћеш према стиху 12 примити?
__________________________________________________________
Шта представља венац? _____________________________________
____________________________________________________________________________________
За кога је резервисан – стих 12? ________________________________________________________

Да ли можеш укратко да кажеш шта нас је
Јаков данас научио?
Када имам невоље треба да _________________________________________________
зато што ми оне помажу да _________________________________________________
Могу да замолим Бога да ___________________________________________________
и да чекам да добијем ______________________________________________________
који је Бог обећао __________________________________________________________
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Искушења
Јаков 1:13-15
Циљеви

Млади верници ће

схватити шта су искушења и научити како да се према њима
опходе.
схватити да ако поклекну пред искушењем, грех ће
донети одређене последице у њиховом односу са Богом.
могу да рачунају на Божју помоћ да се одупру искушењима која
ће се можда појавити током ове недеље.

Током проучавања петнаестог стиха, где се говори о последицама греха, они који не
верују биће охрабрени да се поуздају у Бога.

Увод: Противпожарни аларм

Две младе даме су изгубиле живот због ватре која је уништила њихов стан. У стану
је постојао детектор за откривање дима у исправном стању и требало је да их
упозори на опасност. Због чега није функционисао? Истрага је показала да су младе
даме претходно вече организовале забаву. Бојећи се да ће дим свеће покренути
аларм, искључиле су га.
Овај случај нас подсећа да треба да будемо будни, што се односи и на наш живот са
Богом. У тексту који ћемо данас проучавати, Јаков говори о искушењу. Оно је као
ватра која почиње када не очекујеш. Потребно је да стално будеш опрезан.
[Поделите радне листове.]

Текст из Библије: Јаков 1:13-15
13 Нико, кад се суочи с искушењем, не треба да каже: »Бог ме искушава», јер Бог се
не може искушавати злом нити сам неког искушава.
14 Него, сваког искушава његова сопствена пожуда, која га вуче и мами.
15 Онда пожуда зачне и рађа грех, а грех, учињен, рађа смрт.
____________________________________________________________________________________
Дефиниција 1 – Шта је искушење?
искушења Неко је искушење дефинисао као „позив на грех“ [радни лист]. Ти си у искушењу
када тежиш да учиниш нешто што је лоше. Замисли да на повратку из школе
пронађеш новчаник. У њему се налази адреса власника, али је ту и новац и хало
картица. Долазиш у искушење да све сачуваш за себе. Бог нам је дао савест. Када
искушење дође, овај унутрашњи глас нас упозорава на искушење.
2 – Због чега искушење, само по себи, није лоше?
Зато што искушење долази пре греха – грешимо једино када подлегнемо
искушењу. Исус је био искушан а да није учинио грех. Пронаћи новчаник и
прегледати га није ништа лоше. Али чим прихватим идеју да задржим садржај,
грешим у мислима. Ако задржим оно што је у новчанику онда сам починио
крађу.
Метод:
Ево три ситуације у којима су млади људи искушавани. Када прочиташ, покушај
да се сетиш четврте ситуације и да је запишеш у радни лист.
А. Током теста из историје Данијелу се блокирао мозак. Једноставно није могао
да се сети неколико важних датума. Свеска му се налазила на дохват руке, у
ташни. Када би могао само да баци поглед!
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Б. Изабела је посетила свог младића Патрика. Заједно су гледали ДиВиДи удобно
заваљени у кауч. Патрикови родитељи су то вече били одсутни. У филму који су
гледали, биле су и сцене секса. Када се филм завршио Изабела је пожелела да се
мази.
В. Зоранови пријатељи имају склоност ка пићу. Након фудбалске утакмице
изашли су на пиво. Зоран је знао да мора да буде пажљив да га не увуку у пиће,
јер му је отац алкохоличар. Међутим, најбољи пријатељ му је понудио пиво.
Зоран је желео да одржи свој углед.
3 – Неки људи криве Бога што их доводи у ситуацију у којој ће бити искушани.
Извор
искушења Шта Јаков каже у стиху 13?

Бог се не може искушавати злом, нити сам неког искушава [радни лист]. То би
било супротно Његовој природи: Он је свети Бог, одвојен од зла. Он је светло; у
Њему не може да постоји мрак. Због тога је непојмљиво да зло привуче Бога или да
Он охрабри друге да чине оно што је лоше.
4 – Али у Библији читамо о „кушачу“. Ко је он и шта ради, према 2. Тимотеју
2:26?
[Јаков не игнорише чињеницу да постоји кушач. О њему говори у поглављу 4, стих
7. За сада наглашава одговорност човека.]
Ђаво нам поставља замке [радни лист]. У Тимотејевом кругу постојала је група
која се противила, коју је непријатељ заробио и били су подређени његовој вољи.
Али у овом стиху Павле спомиње да Бог има силу да сваког ослободи од власти
Сотоне. Ми можемо и морамо да тражимо Његову помоћ.
16 година и старији
Са старијом групом можете да проучавате друга два текста:
2. Коринћанима 11:3; 2. Коринћанима 11:15
Матеј 4:3 и 1. Солуњанима 3:5 користите реч „кушач“.
5 – Јаков сматра да смо ми ти који су одговорни за то. Шта је то у нама што
изазива искушење?
Зле жеље које имамо [радни лист]. Гадна жудња вреба дубоко у мом и твом срцу
(упореди Марко 7:15, 20-23). Треба да испитамо себе. Ако сам у искушењу да
украдем новчаник, зар то није због моје љубави према новцу и поседовању? Ако је
Данијел био у искушењу да преписује на тесту, зар то није било због тога што му је
успех био важнији од поштења? Ако је Изабела била у искушењу да има физички
однос са младићем, зар то није због тога што има тежњу за погрешним сексуалним
искуством? Ако је Зоран био у искушењу да пије алкохол, није ли то због тога што
сматра да је популарност важнија од здравља? Искушења сигурно долазе због
наших лоших жеља. Тврђава се брзо осваја јер у њој постоје издајице!
6 – Који глагол Јаков користи да опише шта ове лоше жеље чине – још увек у
стиху 14?
Пожуда…вуче и мами [радни лист]. У оригиналном језику (грчки), други глагол
потиче из терминологије која се односи на пецање.
Илустрација: Укусан црв
Укусан црв лако може да измами рибу која се сакрива. Због свог апетита, риба
вероватно неће уочити удицу или сенку пецароша на површини воде. За рибу је
незамисливо да одбије да загризе а последице по јадну рибу ће бити тренутне и
фаталне. Ово је слика коју Јаков користи да би нам показао силу којом смо
привучени злу. Ако се не одупремо моћном завођењу, рескирамо да будемо
ухваћени.
Хајде да донесемо закључак: искушење је позив или подстицај на грех. Бог није тај
који подстиче на грех. Сотона ово продубљује, али наше лоше жеље су те које нас
увлаче у грех.
11

_______________________________________________________________________________________

Последице
искушења

7 – Ако било ко дозволи да га грех савлада, које су последице, према стиху
15?
Смрт значи вечна одвојеност од Бога [радни лист]. (Паралелни текстови:
Језекиља 18:4; Римљанима 6:23). Ово је јасно упозорење, пре свега за оне који
живе без Бога. Запамти да је Бог свет и да не може да толерише грех. Зато, сваки
пут када човек искушењу каже да, Богу каже не. Све више и више се удаљава од
Њега и чини корак више према смрти. Човек у себи нема снаге да се одупре
искушењу и греху. Потребно је да се преда Богу. Бог је у својој љубави послао
свога Сина. Иако је Исус био искушан у сваком погледу, никада није сагрешио.
На крсту је платио за све наше преступе и васкрснуо из мртвих. Свако ко се
поузда у Бога и преда Му свој живот, добија опроштење. Осим тога, Бог му даје
силу и слободу да живи за Њега. Да ли си га замолио да то учини за тебе?
8 – Упркос борби против искушења и греха, хришћанин понекад попусти.
Како ово утиче на његов однос са Богом?
Ако попустиш, твоја непослушност ће постати препрека између тебе и твог
небеског Оца. То ће утицати на твоје читање Библије и твој молитвени живот.
Можда си већ искусио како је то бити у овом тужном стању. Можда си такође
приметио да један грех води у други. Непослушност може да постане навика, а
последице су погубне. Губимо радост. Надвлада нас осећај кривице и
узнемирености [радни лист].
Илустрација: Нејасно небо
Зими ценимо када сунце сија. Оно нам даје топлоту и чини да природа изгледа
посебно лепо. Али потребан је само један облак да покрије сунце. Ако наше
„небо“ (наш живот) постане покривено облацима греха, губимо контакт са
Богом.
9 – На који начин се може обновити твој однос са Богом? 1. Јованова 1:9
Ако си попустио искушењу, буди поштен и исповеди свој грех Богу. Према
Његовом обећању, Отац ће ти опростити и ослободити те кривице. Након тога
треба да рачунаш на Њега, знајући да сам не можеш да се носиш са искушењем.
Метод: Разговор у групи
[Поделите младе у групе по троје или четворо. Проучаваће неколико особа у
Библији који су се суочили са искушењем. Неки су одолели, неки су попустили.
Млади треба да из тога извуку практичну поуку.]

Библијски текст

Особа

1. Мојсијева 13:10-13
1. Мојсијева 39:11-12
2. Самуилова 11:1-4
Матеј 4:1-11

Лот
Јосиф
Давид
Исус

Практични савет како да одолиш
искушењу
Пажљиво бирај своје друштво
Побегни од јаког искушења
Тежи за здравим активностима
Остани укорењен у Божјој Речи

_______________________________________________________________________________________
Помоћ у 10 - У 1. Коринћанима 10:13 пронаћићеш две изјаве о Богу које ће ти бити
велико охрабрење када доживиш искушење. Напиши их.
време

искушења 1. Бог неће допустити да будемо искушавани преко својих снага.

2. Бог ће дати излаз из искушења.
Када се суочиш са искушењем немој да заборавиш да Бог контролише његов
интензитет и да припрема начин како да из тога изађеш. Потруди се и научи да се
поуздаш у Њега. На тај начин ћеш моћи да се испетљаш из мреже.
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Закључак
Да закључимо оно што смо научили:
1. Дефиниција – искушење је позив на грех
2. Извор – лоше жеље нас привлаче и маме.
3. Последица – увучени смо у грех и смрт.
4. Охрабрење – Бог контролише интензитет искушења и планира пут којим ћемо
се избавити.
У долазећим данима буди опрезан и рачунај на Бога.
Додатак: Драма
Тинејџерима је изузетно тешко да одоле искушењу када оно дође од пријатеља.
Дајте им прилику да вежбају улоге. Можете да употребите следећи сценарио:
„Четири младића су пронашла изгубљени новчаник. Тројица нису имала ништа
против да поделе оно што се у њему налазило. Четврти је био хришћанин.“ Можда
ће бити потребно да ову сцену поновите неколико пута док млади верници не
одреагују исправно.
Како помоћи пријатељу
На проблем искушења можете да гледате из другог угла, тако што ћете групу
упитати како да другима помогну да не подлегну искушењу. Нека замисле да имају
пријатеља који је почео да пуши џоинт док је био изложен притиску и сада има
проблем у супротстављању жељи да настави. Замолите их да дају неке практичне
сугестије.
 Буди пример тако што ћеш одбити да додирнеш дрогу.
 Упозори пријатеља о последицама које доноси дрога.
 Позови га на омладински састанак.
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Радни лист

Искушење
Јаков 1:13 - 15


13 Нико, кад се суочи с искушењем, не
треба да каже: »Бог ме искушава», јер
Бог се не може искушавати злом
нити сам неког искушава.



14 Него, сваког искушава његова
сопствена пожуда, која га вуче и
мами.



15 Онда пожуда зачне и рађа грех, а
грех, учињен, рађа смрт.

Дефиниција искушења

______________________________________________________________________________________
А. Током теста из историје
Данијелу се блокирао мозак.
Једноставно није могао да се
сети
неколико
важних
датума. Свеска му се
налазила на дохват руке, у
ташни. Када би само могао
да баци поглед!!

Б. Изабела је посетила свог
младића Патрика. Заједно су
гледали ДиВиДи удобно
заваљени у каучу. Патрикови
родитељи су били то вече
одсутни. У филму који су
гледали било је и сцена
секса. Када се завршио
Изабела је пожелела да се
мази.

В.
Зоранови
пријатељи
имају склоност ка пићу.
Након фудбалске утакмице
изашли су на пиво. Зоран је
знао да мора да буде
пажљив да га не увуку у
пиће, јер му је отац
алкохоличар.
Међутим,
најбољи пријатељ му је
понудио пиво. Зоран је
желео да одржи свој углед.

Да ли можеш да се сетиш неке друге ситуације у којој искушење дивља?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Извор искушења?

Неки људи криве Бога што их доводи у такву ситуацију и дозвољава искушење. Шта каже Јаков у
13. стиху?
Бог не може да _______________________________________________________________________
Али Библија говори о „кушачу“. Ко је он и шта ради?
2. Тимотејева 2:26: ___________________________________________________________________
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Јаков сматра да смо ми одговорни за ово.
Шта је то у нама што проузрокује искушења?
________________________________________
Које глаголе Јаков користи да би описао
то што у нама чине лоше жеље – у стиху 14?
___________________+ ___________________

Последице искушења
Према стиху 15, које су последице ако неко дозволи да га грех надвлада?
____________________________________________________________________________________
Упркос борби против искушења и греха, хришћанин понекад посустане. На који начин то утиче
на његов однос са Богом?

На који начин може да се обнови наш однос са Богом? 1. Јованова 1:9

Библијски текст

Особа

1. Мојсијева 13:10-13

Практични савет како да одолиш
искушењу

1. Мојсијева 39:11-12
2. Самуилова 11:1-4
Матеј 4:1-11

Помоћ у време искушења
У 1. Коринћанима 10:13 пронаћи ћеш две изјаве о Богу које ће ти бити велико охрабрење када
доживиш искушење. Запиши их.
1. Бог неће допустити да ______________________________________________________________
2.Бог ће дати ____________________________________________________________________________
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Божја реч
Циљеви

Јаков 1:22-25

Млади верници ће

схватити да је Реч као огледало које показује какво је
њихово духовно стање.
схватити да није довољно слушати или читати Библију:
треба је применити у пракси.
сваки дан током ове недеље проучавати стихове из
Библије слушаће Божја упутства.

Млади који нису спасени схватиће у каквом стању је њихов духовни живот;
замолиће Господа да их спаси и промени.

Увод: Хеј, па то сам ја!

Замисли да листаш неки часопис и одједном останеш запрепашћен – наиђеш на чланак о
себи. Цела страница је посвећена твом животу. Чак постоји и твоја фотографија са групом
пријатеља. Од тог тренутка ти часопис постаје веома важан. За час га целог прочиташ,
просто га гуташ зато што говори о теби!
И Библија говори о теби. Наравно, нећеш наћи своје име или фотографију. Али када читаш
Библију или у цркви чујеш учење из Библије, открићеш многе важне ствари о себи. Тада ће
ти се десити да ћеш моћи да кажеш: „Хеј, па то сам ја!“ Када схватиш да Библија има
лични карактер, почећеш да гуташ странице ове књиге и дозволићеш да те она промени
[поделите радне листове.]

Текст из Библије: Јаков 1:22-25
22 Немојте само да слушате Реч и тако се заваравате, него је извршавајте.
23 Јер ако неко само слуша Реч а не извршава је, сличан је човеку који посматра своје
рођено лице у огледалу:
24 погледа се, па оде и одмах заборави како изгледа.
25 Али, ко се помно загледа у савршени закон слободе и остане у њему, не заборављајући
шта је чуо, него извршавајући дела, тај ће бити благословен у ономе шта чини.
____________________________________________________________________________________

Божја Реч [Напомена за учитеље: тешко је да се почне са проучавањем 22. стиха. Боље прво
– огледало објасните шта значи „Реч“, и због чега је Јаков упоређује са огледалом. Затим
наставите да причате о томе како је важно спровести је у живот.]

1- У овом тексту израз „реч“ се користи неколико пута. На шта се односи?
Без сумње се односи на Божју реч, али не само у њеном писаном облику. Можемо
да читамо Реч, али и да је слушамо у клубу, на омладинском или у цркви. Изгледа
да је Јаков имао две ствари на уму: стих 22 говори о изговореној Речи, док стих 23
се односи на писану Реч. [Напомена у радном листу.]
2 – Због чега Јаков упоређује Реч са огледалом?
Када читамо или слушамо Божју Реч, откривамо важне ствари о себи [радни
лист]. Као што огледало показује како изгледамо, тако нам Библија показује какви
смо. Показује у каквом смо стању пред Богом.
Када неверник чита Библију и схвати да се говори о њему, има довољно разлога за
узбуну. Треба да схвати да грех утиче на сваки део његовог бића. То је као да је
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због греха изгубио своје обличје. Али може да замоли Бога да на његов живот
утиче Христовим делом на крсту и промени његов живот и да учини да буде нова
особа (о томе говори 18. стих). Да ли си замолио Бога да то учини у твом животу?
16 година и више
Са старијом групом можете да проучавате 1. Петрову 1:23-2:3.
 Рођени смо за нови живот кроз Реч – Добру вест.
 Потребно је да жудимо за чистим млеком Речи да бисмо расли.
3 – Према стиху 22, шта треба да урадиш након што чујеш Реч?
Да је извршаваш, примениш у живот [радни лист]. Ако су ти порука
проповедника или наше заједничко проучавање помогли да боље схватиш шта Бог
очекује од тебе, учини нешто у том погледу! Ако је Реч уперила прст на неки
проблем у твом животу, треба да га решиш, да се ослободиш тог греха! Важно је
да Реч спроведеш у дело. Како каже Јаков, игнорисати је, значи варати себе. Не
смемо да мислимо да можемо да живимо са Богом, а да при томе не слушамо
Његове заповести.
_______________________________________________________________________________________

Човек
који је
занемарио
Реч

4 – Јаков истиче особине две особе и њихов различити однос према Речи.
Шта је урадио први човек, према стиховима 23 и 24? (Обратите пажњу на
глаголе који су употребљени.)
Гледа себе – оде – заборави [радни лист].
Илустрација
Замисли да си једнога дана устао и брзо доручковао. Неколико секунди си
провео пред огледалом. Шокирао си се оним што си видео: разбарушена коса,
мутне очи, остаци хране око уста, мрља на мајици ... али си отишао у школу и
заборавио шта си видео! Зар не чиниш исто то када читаш Библију, а она упери
прст на нешто што у твом животу није исправно? То брзо заборавиш. Исто се
догађа када се вратимо из цркве и када игноришемо оно што смо чули о Богу.
5 – Ако на овакав начин занемарујеш Реч, какве су последице?
Као што је физички изглед ове младе особе катастрофалан, твоје духовно
стање ће бити једнако јадно [радни лист]. Занемарити Реч исто је као да
затвараш врата Богу, спречавајући га да делује у твом животу. Његов план је да
постанеш свет као што је Он. Ако занемариш библијско учење, неће доћи до
промене и раста. Твој однос са Богом ће се погоршати; исто ће се догодити и са
твојим понашањем.

Човек
који је Реч
применио
у праксу

6 – У 25. стиху Јаков описује другог човека. Шта он ради? (Поново обрати
пажњу на глаголе.)
 Он се помно загледао (испита у детаље) шта Реч или Закон учи.
 Остане у њему (верно се тога придржава).
 Извршава дела (чини оно што Божја Реч каже).
16 година и старији
Са старијом групом проучавајте 2. Царевима 22 и 23. У време Јосија у Божјем
храму су пронашли књигу Закона. Када је Јосија чуо Реч, поступио је на начин
који може да нам послужи као пример:
 Поцепао је своје хаљине у знак покајања – 22:11.
 Постао је свестан Божјег гнева и покушао је да тражи од Њега савет –
22:13.
 Срце му је постало мекано, понизио се и почео да плаче –22:19.
 Одлучио је да ће целим својим бићем слушати Божје заповести – 23:3.
 Спровео је то у живот без икаквог одлагања – 23:4.
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Метод: Рад у групама
Покушајмо да следимо Јаковљева упутства. [Поделите младе у групе од четири или
пет. Нека прочитају Псалам 1:1-3 и попуне табелу. Прво питање ће их охрабрити да
проуче текст како би пронашли шта текст говори о њима; друго ће им помоћи да
смисле на који начин могу ово учење да спроведу у дело. Након отприлике десет
минута поново позовите групе и замолите их да кажу одговоре.]
Псалам 1:1-3
Благо човеку који не иде на веће
безбожничко, и на путу
грешничком не стоји, и у
друштву неваљалих људи не
седи, него му је омилио закон
Господинов и о закону његову
мисли дан и ноћ. Он је као дрво
усађено крај потока, које род свој
доноси у своје време и којему
лист не вене; што год ради, у
свему напредује.

Шта овај текст говори о
теби? Укратко кажи
својим речима.
Да бих био срећан потребно
је да избегавам лоше
друштво. Такође је
потребно да читам Библију
и да у току дана размишљам
о томе. На тај начин ће мој
живот донети много рода.

Шта треба да урадим у
наредним данима?
-Да будем пажљив према
утицају који моји пријатељи
врше на мене. Ако је
потребно, пронаћићу ново
друштво.
-Да одвојим време и сваки дан
читам Библију.
-Да током дана размишљам о
тим стиховима и да замолим
Бога да ми помогне да их
спроведем у живот.

7 – Да ли ћеш у наредним данима дати приоритет размишљању о Божјој Речи?
Твој живот је вероватно већ испуњен многобројним активностима: школа, домаћи
задатак, телевизија, спорт, телефонски разговори са пријатељима, јело, спавање,
итд. Понекад је потребно да одредимо приоритет.
Илустрација: Шта можемо да научимо из овог примера?
[Пронађите теглу, ситно камење и један велики камен.] Претпоставимо да тегла
представља твој живот. Пун је многобројних активности. [Ставите све каменчиће у
теглу све док није скоро пуна.] Изгледа нам веома тешко да одређено време
посветимо проучавању Речи. [Камен не може да се стави у теглу.] [Испразните
теглу, прво ставите камен, а затим остале каменчиће. Сада је све стало.] Ако дан
започнеш читањем Библије, све друго ће доћи на своје место. Понекад ћеш морати
да направиш избор и да изоставиш неку активност. Немој да заборавиш шта је твој
приоритет. [У више наврата ћеш покушати да одлучиш који је прави број
каменчића који може да стане у теглу.]
Предлажем да током следеће недеље прочиташ Колошанима, поглавља 3 и 4.
Направи списак, које истине си пронашао у ове две главе и упутстава која се тамо
налазе, затим крени у акцију и почни да слушаш Божју Реч.

Каква је
корист
од тога?

8 – Ако се потрудиш да Божју Реч спроведеш у дело, шта ће се према
Псалму 1 и Јакову 1:25 догодити у твом животу,?
Благостање (у духовном смислу), плодови, благослов, радост [радни лист].
Када дозволиш да ти Реч Божја мало по мало мења живот, Бог ће дунути ветар
у твоја једра и даће ти успех. Такође ће ти, док му служиш, поклонити радост.
Види Лука 11:28; 2. Тимотеју 2:21.
Закључак
Време је да отворимо очи и да схватимо да Библија говори о теби и мени. Да
ли ћеш одвојити време да себе погледаш у огледалу? Да ли си одлучио да ове
недеље читаш Библију? Да ли желиш да седиш у цркви, на омладинском или у
клубу са другачијим ставом? Немој да заборавиш да није довољно само да
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читаш или слушаш Реч. Треба да је спроведеш у дело. Замоли Господа да ти
помогне да то учиниш.
Додатак: Време за молитву
Псалам 119 може да вас поведе у молитву. На неколико папира препишите
стихове из овог Псалма. Сваком ко жели да се наглас моли дајте да изабере
стих који ће му послужити као инспирација.
Стих 16: Наредбама твојим тешим се, не заборављам речи твоје.
Стих 24: Откривења су твоја утеха моја, саветници моји.
Стих 34: Уразуми ме, и држаћу се закона твојега, и чувати га свим срцем.
(Даничић)
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Радни лист

Божја Реч
Јаков 1:22 - 25


22 Немојте само да слушате Реч и тако се заваравате, него је извршавајте.



23 Јер ако неко само слуша Реч а не извршава је, сличан је човеку који посматра
своје рођено лице у огледалу:



24 погледа се, па оде и одмах заборави како изгледа.



25 Али, ко се помно загледа у савршени закон слободе и остане у њему, не
заборављајући шта је чуо, него извршавајући дела, тај ће бити благословен у ономе
шта чини.

Божја Реч – огледало
У овом тексту израз „реч“ користи се неколико пута. На чега се односи?
_________________________________________
_________________________________________
Због чега Јаков упоређује Реч са огледалом?
____________________________________________________________________________________
Према стиху 22, шта треба да урадиш
након што чујеш Реч?
________________________________

Човек који је
занемарио Реч

Јаков истиче особине две особе и њихов
различити однос према Речи. Шта је урадио
први човек, према стиховима 23 и 24?
(Обратите пажњу на глаголе који су употребљени.)

_____________________________________________
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Какве су последице ако занемариш Реч?
_________________________________
_________________________________

Човек који је Реч
применио у пракси
У 25. стиху Јаков описује другог човека.
Шта он ради? (Поново обрати пажњу на глаголе.)
________________________________________
________________________________________

Псалам 1:1-3
Благо човеку који не иде на
веће безбожничко, и на путу
грешничком не стоји, и у
друштву неваљалих људи не
седи, него му је омилио закон
Господинов и о закону
његову мисли дан и ноћ. Он
је као дрво усађено крај
потока, које род свој доноси
у своје време и којему лист
не вене; што год ради, у
свему напредује.

Шта овај текст говори о
теби? Укратко кажи
својим речима.

Шта треба да урадим у
наредним данима?

Каква је корист од тога?
Ако се потрудиш да Божју Реч спроведеш у дело, шта ће се према Псалму 1 и Јакову 1:25
догодити у твом животу?

____________________________________________________________________________________
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Пристрасност
Јаков 2:1-12
Циљеви

Млади верници ће

схватити шта је пристрасност.
схватити да је такав став сасвим другачији од Божјег
и да то Бог осуђује.
у наредним данима уложити напор да пожеле
добродошлицу и да покажу љубав сваком другу, чак и
oнима који су сасвим другачији.

Они који нису спасени откриће да Бог није пристрасан и да нуди спасење
сваком ко се поузда у Њега.

Увод: Бомбоне

[Започните час једним упадљивим примером пристрасности: поделите чоколаду,
али само некима. „Имам нешто за тебе, зато што ме засмејаваш, једна за њу јер ми
се свиђа њена фризура и једна за њега зато што тренира спорт који ја волим…“ На
овај начин ће остали бити посрамљени што нису добили. Питајте их: „Којим речима
можете да опишете моје понашање? Шта осећате пошто нисте добили чоколаду?“
Затим можете да поправите своје понашање и поделите чоколаду свима који нису
добили у првом кругу.]
У другом поглављу свога писма Јаков говори о пристрасности и показује нам да је
такав став супротан ономе што Бог очекује од нас. [Поделите радне листове.]

Текст из Библије: Јаков 2:1-5, 8-9, 12
1 Браћо моја, верујте у нашег славног Господа Исуса Христа не гледајући ко је ко.
2 Јер ако на ваш састанак дође човек са златним прстеном и у раскошној одећи,
а дође и сиромах у ритама,
3 па ви с наклоношћу погледате оног у раскошној одећи и кажете му: «Ти лепо седи
овде», а оном сиромаху кажете: «Ти стани тамо», или «Седи ми овде до ногу»,
4 зар тако не правите разлике међу собом и не постајете судије са злим мислима?
5 Чујте, драга моја браћо: зар Бог није изабрао сиромашне у очима света да буду
богати вером и да наследе Царство, које је обећао онима који га воле?
8 Ако се држите царског закона из Писма: «Воли свог ближњега као самога себе »,
добро чините.
9 Али, ако гледате ко је ко, чините грех и Закон вас осуђује као прекршиоце.
12 Говорите и чините као они којима ће се судити по закону слободе.

Пристрасност 1 – Пре свега, шта је пристрасност? Кажите ми дефиницију.
Пристрасност значи показати наклоност према некима, док у исто време
међу
према другима поступате неправично, баш као што сам то ја урадио када сам
верницима
делио чоколаду.
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[„Пристрасност“ значи правити разлике на основу спољашњих карактеристика,
на пример на основу физичког изгледа, друштвеног статуса или расе.]
2 – У Јаковљево време неки хришћани су били пристрасни. Под којим
околностима – стих 2 и 3?
За време богослужења у самој цркви! [Радни лист.] У одређеним црквама, када
би ушла особа обучена у богато одело, добила би посебну пажњу и дали би јој
посебно место да седне. Са друге стране, када би ушла сиромашна особа,
обучена у похабано одело, њу су игнорисали.
[Овај опис изгледа хипотетично, али такво понашање је сигурно било присутно
у неким црквама.]
3 - Да ли би то могло да се догоди у нашој групи?
Замислите да дођу два момка у посету нашој групи. Један изгледа веома лепо
обучен, носи мајицу и панталоне познате марке; изгледа самоуверено и веома
привлачно. У исто време други момак је низак, лоше обучен и доста мршав.
Када би дошло до такве ситуације, да ли бисмо се исто понашали према
обојици? Можда би нас више интересовао само један од њих. Треба да
схватимо да је потребно да уложимо напор и да се према обојици понашамо на
исти начин. Учење Јакова још увек је актуелно и важи и за нас данас.
Метод: Анализа једног примера
Хајде да размислимо како се осећају људи који су заиста жртве пристрасности.
[Поделите их у групе од двоје или троје. Треба да прочитају два примера која
се налазе на радном листу и да одговоре на питања.]
Саша: „Данас послеподне пре фудбалске утакмице, Петар и Давид су
оформили тимове. Наизменично су бирали играче за своју групу. Кога су
последњег изабрали? Мене, као и обично! Други чланови тима су ме поставили
за голмана. Додирнуо сам лопту само пет пута и то када сам је вадио из мреже
гола.“
Дијана: „Већ неколико недеља сам на дијети, али нисам смршала. Још нигде
нисам изашла са момцима. Вечерас су ме моје другарице разочарале – отишле
су у биоскоп без мене. Осећам се напуштено.“
Питања:
 Како се осећају ове младе особе?
 Због чега се осећају изневерени?
 Због чега став њихових пријатеља није исправан?
4 – Због чега Јаков оптужује оне који су пристрасни, стих 4?
Правили су разлику и постали су судије са злим мислима [радни лист]. Јаков
жели да размислимо шта је то у нама што изазива пристрасност. Имамо
склоност да о људима закључујемо према спољашности, према критеријуму
света, нарочито према изгледу. Тада се само према некима опходимо лепо.
Метод: „Превише … или није довољно…“
Због чега су неке младе особе одбачене од својих пријатеља?
[Поделите таблу на две половине. На једној страни напишите „превише“, а на
другој „није довољно“. Замолите их да кажу примере брзог просуђивања
којима оцењујемо друге. Запишите њихове одговоре. Нису дозвољене ружне
речи. На пример: „превише млад, превише дебео, превише стидљив, другачији
због своје културе“ или „није довољно модеран, није довољно спортски…“
Млади могу да запишу концепт у свој радни лист: изглед, пол, раса, друштвени
положај, способности…]
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5 – Међутим, Бог жели да вежбаш начин на који оцењујеш своје
пријатеље. Који су добри критеријуми?
Нарочиту пажњу мораш да обратиш на њихов духовни и морални живот како
би знао колико времена треба да проводиш са њима и колико ћеш им
дозволити да утичу на тебе. Вежбање властитог просуђивања не само да је
оправдано, него и веома важно.
У библијском одељку који проучавамо, Јаков је осудио нешто друго: брз,
површан суд који је погрешан и изазива презир. То није исправно!
_______________________________________________________________________________________

Бог
нема
миљенике

У прва четири стиха Јаков осуђује пристрасност. У стиху 5 израз „Чујте,
љубљена браћо моја“ означава почетак новог дела. Јаков жели да нам покаже
пут којим треба да идемо.
6 – Да би нас охрабрио да се боримо против пристрасности, у стиху 5
Јаков нам говори о Божјем ставу. Како се Он опходи према
сиромашнима?
Изабрао их је да буду богати вером и да наследе Царство [радни лист]. Када
се сиромашни поуздају у Бога, Он их спасава и даје своје краљевство као
наследство.
[Напомена: Јаков није рекао да ће се сви сиромашни спасити зато што су
сиромашни, нити да ће богати бити искључени због свог богатства. Изгледа
да је израз „сиромашан“ односи не само на потлачене, него и на духовно
покрадене.]
7 – На који начин је Божји став коренито другачији од става оних који су
пристрасни?
Он нема љубимце, не искључује никога [радни лист]. Која супротност у односу
на презир који је Јаков осудио у претходним стиховима! [Други текстови који
потврђују да Бог нема љубимце: 4. Мојсијева 10:17-18; Колошанима 3:25;
Ефесцима 6:9].
Бог те неће ставити по страни због тога што си „превише овакав“ или
„превише онакав“. Воли те без обзира на твој изглед, личност, породичну
ситуацију, промашаје, грехе … Не чува своје дарове само за одређене
љубимце.
Највећи дар који има за нас је спасење у Исусу Христу. Потребан ти је тај дар
зато што те греси одвајају од Бога. У својој дарежљивости послао је свог Сина
да умре за тебе. Исус је поново васкрснуо и сада је жив да ти понуди дар
опроштења и живота. Ако још ниси примио Његов дар, зар не желиш да га
сада вером узмеш? Ако примиш Исуса као свог Спаситеља и потчиниш Му се
као свом Господу, и ти можеш бити спасен и добити велики благослов.
16 година и више
Са старијом групом можете да разговарате о томе како је током свог живота
на земљи Исус према свима показао љубав. Питајте их које приче у
Јеванђељима потврђују његову непристрасност. Дошао је да помогне
Самарићанки (Јован 4), губавцу (Матеј 8), царинику (Лука 19), верским
вођама (Јован 3)… Треба да молимо Бога да нам подари Његову визију како
би видели потребе других људи истим саосећањем као и Он.
8 – Затим Јаков говори шта Бог очекује од своје деце. Шта је „краљевски
закон“ који се спомиње у 8. стиху?
Реч „закон“ се често користи и односи се на Стари завет (Десет заповести или
цео Стари завет). Али у овом писму, Јаков користи реч у ширем смислу што
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такође обухвата учење Господа Исуса. На тај начин, за њега, закон је Божја
воља за хришћане [радни лист], укључујући и Стари завет. То је краљевски
закон зато што га је дао Краљ неба и земље.
9 – Која упутства овог закона треба да послушамо?
„Љуби ближњег свога као самог себе“ [радни лист]. Ову заповест Бог је дао
свом народу у 3. Мојсијевој 19:18. Реч „ближњи“ нарочито се односи на оне
који припадају израелском народу. Исус је поново нагласио ову заповест
(Матеј 22:39) и проширио њен смисао тако да се реч односи на свакога са ким
имамо контакт, укључујући и странце (Лука 10:25-37) или непријатеље (Матеј
5:44). Ово је Божја воља за сваког верника. Морамо да опонашамо Бога и да
љубимо друге.
10 – Шта би у данима који долазе могао практично да учиниш и да
следиш Божји пример?
Мисли на оне које видиш у школи, у музичкој школи, на тренингу или у
цркви. Можда познајеш некога ко је одбачен зато што је другачији. Да ли би
хтео да се заинтересујеш за ту особу? Понекад сретнеш људе који немају
довољно новца. Да ли ћеш их гледати Божјом љубави? Да ли ћеш им помоћи
онолико колико ти можеш? Замоли Бога да ти помогне да љубав коју си
примио, покажеш током недеље.
Илустрација: У возу
Током изузетно оштре зиме, сиромашна жена је возом кренула на пут. Када је
ушла у вагон, људи су окретали главу од ње. Била је стара и обучена у
подерану одећу. Села је на најближе седиште. Руке су јој биле суве и испуцале
од хладноће. На следећој станици ушао је млади елегантан младић. Уочио је
стање у којем се налази ова жена. Када је воз успорио и стао на следећој
станици, брзо је прошао поред ње и изашао из купеа. Пре него што је отишао,
неприметно је у њено крило ставио пар вунених рукавица. Искористио је
прилику да некоме помогне.
11 – У закључку, шта Јаков каже о пристрасности, стих 9?
То је грех којега закон осуђује [радни лист]. Љубити ближњега значи да не
смемо да будемо пристрасни. То је отворена непослушност према љубави коју
треба да покажемо у животу јер нам тако каже Бог. Ако смо непослушни Богу
закон нас осуђује.
16 година и више
Овде су неки додатни стихови које можете да проучавате са старијом групом:
3. Мојсијева 19:15; Приче Саламунове 24:23; Малахија 2:9; 1. Тимотеју 5:21.
Једнога дана сви верници ће морати да се појаве пред троном Бога судије.
Наша дела ће се у детаље испитати и Бог ће их размотрити. Јаков нам то
директно каже у стиховима 12 и 13. Да ли ћеш бити међу онима које ће
једнога дана Бог укорити или којима ће честитати и наградити их?
Закључак: Реченице које треба да се попуне.
Да закључимо данашње проучавање тако што ћемо попунити реченицу у
радном листу.
„Ово проучавање ми је помогло да схватим да ... али планирам да покушам да
...“
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Допунске
идеје:
Пристрасност
у породици

Можете да анализирате два примера пристрасности код родитеља у Библији.
Можете да разговарате о томе шта је проузроковало овакав став и какве су
биле последице тога.
 1. Мојсијева 25:28: Исак је волео Езава, а Ребека Јакова.
 1. Мојсијева 37:3-4: Јаков је волео Јосифа више од све своје деце.
Видео или истраживање о расизму.
Ово проучавање је добар увод у тему расизма. Можете заједно да гледате
извештај или вебсајт на интернету који говори о овој теми и да затим заједно
разговарате.
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Радни лист

Пристрасност
Јаков 2:1 - 12
 1 Браћо моја, верујте у нашег славног Господа Исуса Христа не гледајући ко је ко.
 2 Јер ако на ваш састанак дође човек са златним прстеном и у раскошној одећи,
а дође и сиромах у ритама,
 3 па ви с наклоношћу погледате оног у раскошној одећи и кажете му: «Ти лепо
седи овде», а оном сиромаху кажете: «Ти стани тамо», или «Седи ми овде до
ногу»,
 4 зар тако не правите разлике међу собом и не постајете судије са злим мислима?
 5 Чујте, драга моја браћо: зар Бог није изабрао сиромашне у очима света да буду
богати вером и да наследе Царство, које је обећао онима који га воле?
 8 Ако се држите царског закона из Писма: «Воли свог ближњега као самога себе
», добро чините.
 9 Али, ако гледате ко је ко, чините грех и Закон вас осуђује као прекршиоце.
 12 Говорите и чините као они којима ће се судити по закону слободе.

Пристрасност међу верницима

У Јаковљево време, неки хришћани су били пристрасни. Под којим условима – стихови 2 и 3?
____________________________________________________________________________________

Саша: „Данас послеподне пре фудбалске утакмице, Петар и Давид су оформили тимове.
Наизменично су бирали играче за своју групу. Кога су последњег изабрали? Мене, као и обично!
Други чланови тима су ме поставили за голмана. Додирнуо сам лопту само пет пута и то када сам
је вадио из мреже гола.“
Дијана: „Већ неколико недеља сам на дијети, али нисам смршала. Још нигде нисам изашла са
момцима. Вечерас су ме моје другарице разочарале – отишле су у
биоскоп без мене. Осећам се напуштено.“
Питања:
 Како се осећају ове младе особе?
 Због чега се осећају изневерени?
 Због чега став њихових пријатеља није
исправан?
Због чега Јаков оптужује оне који су пристрасни,
стих 4?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Из ког разлога је некада млада особа одбачена од њених пријатеља?
____________________________________________________________________________________

Бог нема миљенике
Како се Бог односи према сиромашнима – стих 5?
____________________________________________________________________________________
На који начин је Божји став коренито другачији од става оних који су пристрасни?
____________________________________________________________________________________
Затим Јаков говори шта Бог очекује од своје деце. Шта је „краљевски закон“ који се спомиње у 8.
стиху?
__________________________________
__________________________________
Која упутства закона треба да послушамо?

__________________________________________
Шта у закључку Јаков каже за пристрасност,
стих 9?
___________________________________________
____________________________________________________________________________________

„Ово проучавање ми је помогло да схватим да __________________________________
__________________________________________________________________________
... али планирам да покушам да ..._____________________________________________
__________________________________________________________________________
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Жива вера
Јаков 2:14-26
Циљеви

схватити да вера не сме да се ограничи на интелектуалну
веру, него мора да се преточи у дела.
пожелети да имају живу веру која се претвара у
послушност Богу и љубав према другима.
искористити прилику да веру претворе у дело, посебно тако
што ће помоћи онима који су у невољи.
Док буду проучавали стих 14, деца која се нису обратила схватиће да једино
„активном вером“ можемо да добијемо спасење.

Млади верници ће

Увод: Телефонски разговор

[Замолите две девојке из групе да одглуме телефонски разговор између две
другарице које су хришћанке. Каћа је позвала Марију и замолила да јој помогне
и охрабри у различитим активностима током недеље, али она није била
заинтересована.]
К: На омладинском часу у недељу увече проучаваћемо Јаковљеву посланицу. Да
ли ћеш доћи?
М: Не, не могу. На телевизији је добар програм и остаћу да гледам.
К: Да ли можемо да рачунамо на тебе за евангелизацију у среду?
М: Право да ти кажем, планирала сам да идем у куповину са неким другарицама.
К: Станислава је неколико дана болесна. Шта мислиш да је сутра преподне
посетимо?
М: Слушај, веома ми је жао, али хтела бих да се добро наспавам.
К: Морам да признам да сам разочарана. Зар не мислиш да бисмо као хришћани
требали другима да помажемо и да се укључимо у рад цркве?
Шта милите о Маријиној вери? Није се претворила у дела. Каже да верује у Бога,
али се не понаша у складу са тим. Видите да постоји несклад између онога што
тврди да јесте и начина на који живи. Зар то није проблем који и ти и ја можемо
да имамо? У тексту који ћемо данас прочитати, Јаков говори о две врсте вере:
једна је мртва, а друга жива. Ово проучавање је прилика да ти и ја испитамо себе
и да размислимо каква је наша вера. [Поделите радне листове.]

Текст из Библије: Јаков 2:14-17, 21-22, 24
14 Каква је корист од тога, браћо моја, ако неко говори да има веру, а нема дела? Зар
таква вера може да га спасе?
15 Ако неки брат или сестра немају шта да обуку или немају да једу сваког дана,
16 а неко од вас им каже: „Идите у миру, утоплите се и наједите,“ а не да им оно што
им је потребно за тело, каква је корист од тога?
17 Тако је и вера, ако нема дела, сама по себи мртва.
21 Зар наш праотац Авраам, није био оправдан делима кад је на жртвеник принео
свога сина Исаака?
22 Видиш да се вера удружила с његовим делима, и да су дела допунила веру?
24 Видите да се човек оправдава делима, а не самом вером.
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Напомена за учитеља:

Када читамо овај текст, имамо утисак да је учење Јакова супротно учењу
апостола Павла. Павле тврди да смо оправдани вером, без дела (Галатима 2:16;
Римљанима 3:26), док нас Јаков уверава да смо оправдани делима, а не само
вером (2:24). У стварности, они говоре о два различита проблема. Њихова учења
се надопуњују:
 Павле мисли на незнабошце који су покушавали да зараде своје спасење
тако што су испуњавали ритуале по Закону. Апостол каже да се делима
нећемо оправдати пред Богом и да тако нећемо успоставити однос са
Њим.
 Јаков мисли на хришћане који су у теорији веровали у Исуса, али своју
веру нису пренели у праксу. За Јакова се дела састоје у слушању Бога и у
љубави према ближњем. Он тврди да је то важно и да Бог то узима у
обзир када суди о нашем животу.
_________________________________________________________________________________

Мртва
вера

1 – Према 14. стиху, које проблеме је Јаков приметио код неких људи у
цркви?
Рекли су да имају веру, али то се није видело у њиховим делима [радни лист].
Видимо да је став какав има Марија о којој смо управо причали, био присутан и
онда давно, чак и у цркви (види употребу речи „браћо“ и „сестре“ у стиху 15).
2 – Јаков тврди да таква „вера“ не може да спаси. На коју „веру“ он мисли?
На интелектуално веровање и вербално исказивање [радни лист]. Изгледа да је
код Јакова значење речи „вера“ уже него код других новозаветних аутора. Ради
се о придржавању доктрине о Богу, потпуно „свето правоверје“1. Међутим,
апостол Павле реч „вера“ користи када мисли на поуздање у Бога и одлуку да
Га слушамо.
3 – Због чега „теоретска“ и „вербална вера“ не доносе спасење?
Није довољно тврдити да верујеш у одређене истине. Треба да се окренеш од
греха и да се поуздаш у Бога како би имао користи од дела које је Христос
довршио на крсту.
Метод: Текст који треба да се попуни
Предање које обавезно иде уз спасење не укључује само нашу главу (мисли),
него и наше срце (емоције) и наше руке (дела).
[Ставите на таблу три доле приказана симбола која ће означити почетак
реченице. Група ће покушати да их доврши. Добровољац ће предлоге писати на
таблу. Затим ћете моћи да извршите потребне исправке и млади ће преписати у
своје радне листове.]
Разумем ... [ко је Бог и у каквом грешном стању се налазим].
Искрено ми је жао ... [због греха који ме одваја од Бога] и уверен сам ... [да је
Исусово дело на крсту делотворно.]
Престаћу ... [да грешим] и поуздаћу се [у Бога] да ће Он ... [да ме спаси и да
ће променити мој живот.]

1

Ово је дослован превод, треба обратити пажњу, може се схватити на различите начине!!
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Да ли си се окренуо од греха? Да ли се поуздајеш у Бога? Да ли си дозволио да
Бог контролише твој живот? Ако јеси, Бог ће ти сада дати спасење, а од сада
веру треба да претвориш у дела.
16 година и старији
Ако подучавате старију групу, можете да погледате стих 19. Пример са злим
духовима јасно показује да интелектуално веровање и емоције не омогућују
улазак у Краљевство Божје: „Ти верујеш да постоји само један Бог. Добро
чиниш! И ђаволи то верују и дрхте!“
4 – Каква дела треба хришћани да чине?
Према следећим стиховима, Јаков посебно мисли на послушност Богу и љубав
према ближњем [радни лист]. Љубав је у средишту Божјих захтева, као што смо
то проучавали у Јакову 2:8 у претходној лекцији. Ово је највећа заповест. На
овај начин вера мора да утиче на наше ставове и дела која треба да показују
послушност Богу и одражавају Његову љубав. Ово обележје хришћана
нажалост није било видљиво у животу појединих људи који су живели у време
Јакова. Рекли су да верују у Бога и одлазили у цркву, али веру нису показали у
делима.
5 – У стиховима 15 и 16 Јаков користи једну илустрацију. Са којим
понашањем пореди веру без дела?
Са хришћанима који сиромашнима желе све најбоље, али ништа не чине за њих
[радни лист]. Када су схватили да потребе за храном и одећом код браће и
сестара нису биле задовољене, пожелели су им све најлепше, али им нису
помогли. Јаков је јасно показао да речи нису довољне. Морају да их прате дела.
На исти начин вера мора да се претвори у дела. Да ли би Јаков донео исти
закључак да је данас међу нама? Да ли се задовољаваш добрим речима, или
своју веру претвараш у дела?
Илустрација: Мртво дрво
Вера може да буде као мртво дрво. Тужно изгледа, без лишћа је и без плода.
Ниједна птица не прави гнездо на гранама сувог дрвета. Ако је вера вербално
исказивање без предања, она је као такво дрво и не може да се употреби.
_____________________________________________________________________________________

Жива
вера

Бог жели да је наша вера жива, да се трансформише у дела. На полеђини листа
нацртано је још једно дрво. Предивно изгледа и пуно је живота. У лето или
јесен доноси плодове од којих други имају користи.
Метод: Решавање укрштених речи у групи
Хајде да погледамо неколико стихова који нам показују шта хришћани треба да
чине. [Поделите их у групе од четворо или петоро и дајте 15 минута да ураде
ову активност.]






Прочитајте следеће стихове.
У сваком тексту постоји кључни принцип. Сваки принцип запишите
у укрштене речи. (Треба да знате да се речи које треба да упишете у
укрштеницу не налазе у тексту Библије.)
Напишите их у вертикалне колоне.
Попуните хоризонталну линију укрштених речи.
Затим одговорите на два питања.
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1 – Јездра 7:10
2 – Ефесцима 6:18
3 – Јеврејима 10:25
4 – Јаков 1:27
5 – 2. Коринћанима 9:7
6 – Дела 1:8
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ПРОУЧАВАТИ Божју реч и применити је у живот
Истрајно се МОЛИТИ
ПОДРЖАВАТИ друге хришћане
ПОМАГАТИ онима који су у невољи
ДАВАТИ онима којима треба
СВЕДОЧИТИ другима о Исусу
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Питања за размишљање:
 У којем од ових подручја (подручја споменута у укрштеници) имаш
највише проблема?
 На који начин их решаваш?
Једино нам Бог може помоћи да веру претворимо у дела.
16 година и старији
У старијој групи нагласите која је важност социјалног деловања. Према
Матеју 25:31-46 Исус је обећао краљевство онима који су обукли и нахранили
„једног од најмање браће“. Види такође 1. Јован 3:17-18.
6 – Јаков узима Авраама као пример који нам описује живу веру. На који
упечатљив догађај у његовом животу скреће нашу пажњу стих 21?
На жртвовање Исака [радни лист]. Прочитајмо 1. Мојсијеву 22:1-2.
7 – Због чега је Аврааму било изузетно тешко да послуша заповест коју је
тога дана примио од Бога?
Исаак је био једини обећани син [радни лист]. Све што је Бог обећао за
Авраамове наследнике било је центрирано у овом детету. Страшно је
жртвовати људско биће, нарочито ако је то ваше дете. Надаље, Бог је јасно
осудио такав поступак [радни лист]. Због тога је Божја заповест била
несхватљива. Бог је Авраама озбиљно тестирао. Следећи стихови нам
показују запрепаштавајућу и запажања вредну послушност. Хајде да
прочитамо 1. Мојсијеву 22:3-12.
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8 – Господњи анђео је зауставио Авраама и рекао му: „Сада знам да се
бојиш Бога“. Према речима анђела, која је сврха ове пробе?
Показала је Авраамову велику веру у Бога [радни лист]. Ово дело
послушности показало је да Авраамова вера није само теоретска, него
активна, вера која је учинила да Авраам слуша сва Божја упутства, без обзира
колико су била тешка и изгледала необично. Према Јакову 2:21 Авраам је
овим делом добио Божје одобрење. Бог жели да види нашу веру на делу.
16 година и старији
Питајте младе у којој прилици је Авраам још једном показао своју
изванредну веру. Заједно погледајте у Јеврејима 11:8: вером је Авраам
послушао Божји позив да напусти дом. Отишао је а да није знао куда иде. На
тај начин је Авраам кроз послушност и љубав према Богу неколико пута
показао своју веру.
9 – Јаков 2:22 закључује да су вера и дела партнери. На један начин вера
води у дела. На други начин ... шта је Јаков додао на крају стиха?
Дела чине да је вера савршена [радни лист]. На тај начин дела чине да вера
цвета. [Глагол који је овде употребљен означава „савршенство, довести до
зрелости“.] Авраамово искуство је проширило његово познавање Бога и
развило поуздање. На тај начин се савршена вера ствара кроз дела
послушности.
10 – На основу чега Бог оцењује наш живот – стих 24?
Према нашој вери (основа) и нашим делима (спољашњи знак) [радни лист].
Јаков наглашава да се дела која чинимо испитују и мора да сведоче да имамо
живу веру. Можемо да кажемо да Бог гледа на лишће и на плод јер оно
показује у каквом стању се налази дрво. Као што је учинио са Авраамом, Бог
анализира нашу веру и наша дела када доноси суд о животу. [Изгледа да
Јаков не користи реч „оправдати“ да означи легалан статус који добијамо у
тренутку обраћења, него више говори о томе да Бог цени наш живот.]
Док си решавао укрштене речи можда си размишљао о одређеном подручју у
којем још увек ниси довољно искусио веру. Да ли у наредним данима желиш
да се потрудиш у тим подручјима? Да ли желиш да угодиш Богу?
Закључак: Телефонски позив
Након што је размислила Марија је одлучила да позове Каћу:
М: „Зовем да ти кажем да можеш да рачунаш на мене: сутра преподне идем
са тобом да посетимо Стефани. Такође намеравам да дам приоритет
духовном животу.“
К: „Супер, али шта се десило да си променила мишљење?“
М: „Нешто што си рекла запарало ми је уши. Морам да покренем своју веру!“
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Радни лист

Жива вера
Јаков 2:14 - 24


Каква је корист од тога, браћо моја, ако неко говори да има веру, а нема дела? Зар
таква вера може да га спасе?



Ако неки брат или сестра немају шта да обуку или немају да једу сваког дана,



а неко од вас им каже: „Идите у миру, утоплите се и наједите“, а не да им оно што
им је потребно за тело, каква је корист од тога?



Тако је и вера, ако нема дела, сама по себи мртва.



Зар наш праотац Авраам, није био оправдан делима кад је на жртвеник принео
свога сина Исаака?



Видиш да се вера удружила с његовим делима, и да су дела допунила веру?



Видите да се човек оправдава делима, а не самом вером.

Према 14. стиху, које проблеме је Јаков приметио код неких људи у цркви?
__________________________________________________________________________________
Јаков тврди да таква „вера“ не може да спаси. На какву „веру“ мисли?
__________________________________________________________________________________
Предање треба да иде заједно са спасењем и оно укључује наш ум, срце и руке.

Разумем _____________

______________
______________
______________
______________
______________

Искрено ми је жао _____

________________
________________

уверен сам да __________

________________
________________

Престаћу да __________

_______________
и поуздаћу _______
да ће Он _________
_______________
_______________

Каква дела треба хришћани да чине?
____________________________________________
У стиховима 15 и 16 Јаков користи једну илустрацију.
Са којим понашањем пореди веру без дела?

______________________________
______________________________
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Питања за размишљање:
 У којем од ових подручја имаш највише проблема?
 На који начин их решаваш?
Јаков узима Авраама као пример који нам описује живу веру. На који упечатљив догађај у
његовом животу скреће нашу пажњу у стиху 21?
__________________________________________________________________________________
Због чега је Аврааму било изузетно тешко да послуша заповест коју је тога дана примио од
Бога?
__________________________________________________________________________________
Господњи анђео је зауставио Авраама и рекао му:
„Сада знам да се бојиш Бога“. Према речима анђела,
која је сврха ове пробе?

________________________________________________
Јаков 2:22 закључује да су вера и дела партнери. На један
начин вера води у дела. На други начин ... шта је Јаков додао
на крају стиха?
_______________________________________________
_______________________________________________
На основу чега Бог процењује наш живот – стих 24?
_______________________________________________
_______________________________________________
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Језик
Јаков 3:3-12
Циљеви

Млади верници ће

схватити да језик има снагу да чини добро,
али исто тако и зло.
схватити да не могу да га контролишу и да
им је потребна помоћ Господа.
пажљиво говорити и настојати да се лепо опходе према
родитељима, пријатељима и учитељима.

Они који се нису обратили доживеће изазов у Исусовим речима: „Јер уста говоре
оно чега је срце препуно.“ (Матеј 12:34). Схватиће да је потребно да приме Христа
и да се испуне Његовом љубави.

Увод: Питалице

[Нека радни листови буду сакривени како не би погодили која је тема разговора.]
 Иако сам мали могу да постигнем велике ствари!
 Чиним добро, али понекад нанесем и велико зло!
 Ја сам покретан, пљоснат орган од меса и мишића.
Ко сам ја? ... Језик!
У трећем поглављу овога писма Јаков говори о још једном проблему: контроли над
језиком (већ је то споменуо у првом поглављу, стихови 19 и 26). Користи невероватну
илустрацију да нам покаже да морамо да будемо посебно пажљиви са овим малим
делом тела. Једино Бог може да спречи да језик чини лоше. [Сваком дајте радни лист.]

Текст из Библије: Јаков 3:3-12
3 Када коњима у уста ставимо жвале, да би нам се покоравали, управљамо целим
њиховим телом.
4 Па и лађама, иако су онолике и силни ветрови их гоне, управља малено кормило
куда год кормилар хоће.
5 Тако је и језик мали уд, али се хвали многим стварима. Мала ватра запали велику
шуму.
6 А и језик је ватра, свет неправде међу нашим удовима. Он цело тело каља и, од
пакла потпаљен, пали цео ток живота.
7 Човек кроти и укротио је све врсте звери, птица, гмизаваца и морских створења.
8 Али језик – то зло које не мирује, пуно смртног отрова - ниједан човек не може да
укроти .
9 Њиме благосиљамо Господа и Оца, и њиме проклињемо људе, створене по
Божијој слици.
10 Из истих уста излазе и благослов и клетва. А то тако не треба да буде, браћо
моја.
11 Зар на извору из истог отвора извире и слатка и горка вода?
12 Зар може смоква, браћо моја, да рађа маслине, или винова лоза смокве? Тако ни
слан извор не може да да слатку воду.
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16 година и старији
Ако подучавате старију групу, можете да укључите прва два стиха овога
поглавља. Јаков даје подстицај онима који желе да буду учитељи и имају
привилегију да подучавају хришћанску доктрину. Овај положај је доносио
велики углед у време када је само неколико људи знало да чита. Јаков се
забринуо јер је видео да неки хришћани хоће да се укључе у службу из
погрешних мотива. Упозорио их је да ће Господ веома пажљиво
оцењивати учитеље јер су одговорни за раст хришћанске вере. Остали део
поглавља бави се генералним научавањем и није у вези са учитељима.
__________________________________________________________________________________

Моћ
Језика

1 – Са чиме Јаков упоређује језик у стиховима 3 и 4?
Са уздама које се стављају коњима и са кормилом које управља великим
бродом [радни лист]. Коњи су понекад немирни, али мали безазлен предмет
је довољан да их укроти. Ношени јаким ветровима бродови путују великом
брзином, али мало кормило одређује њихов правац. На тај начин мале
ствари спречавају велике невоље.
2 – Шта нам показују прве две илустрације – стих 5а?
Језик је мали, али чини велике ствари [радни лист].
Може да утиче на људе и ток догађаја. [Јаков персонификује језик, као што
персонификује зле жеље, грех и смрт у поглављу 1, стихови 14 и 15].

Илустрација: Речи млекар

Черил је имала 5 година; живела је у Америци и била је кћерка власника
продавнице. Свакога јутра је седела у углу продавнице и посматрала како
долази млекар. Са жудњом је чекала да јој у пролазу каже: „Како је моја
мала Мис Америке?“ Ове речи су се урезале у њено памћење и постале су
њен циљ. 1980. године Черил Превит је изабрана за лепотицу Америке.
Какав су само утицај имале речи једног обичног млекара!
3 – Наше речи могу много да утичу на друге. У којим условима могу да
учине велико добро?
 Када је неко тужан, речи могу да утеше;
 Када неко погреши, речи могу да га подстакну;
 Када је неко одбачен, речи могу да искажу љубав;
 Када се неко суочава са проблемима, речи могу да донесу охрабрење...
Наше речи могу да обнове људе и могу да буду као балзам (Приче
Соломунове 10:21; 12:18).
_____________________________________________________________________________________

Штета
коју може
да нанесе
језик

4 – Јаков наставља да упоређује језик са ватром у стиху 5б и 6. На који
начин се ова илустрација разликује од претходних?
Показује да сила, коју језик поседује, може да буде погубна [радни лист].
Довољно је да једна шибица падне на земљу, изазове пожар и шуму претвори
у пепео. Сети се призора који лети видиш: крајеви опустошени ватром. [Реч
која се преводи са „шума“ такође може да значи и „жбуње“. У Палестини су
брегови прекривени жбуњем. Када пожар почне, брзо се шири и последице
су катастрофалне.]
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16 година и старији
Младима у овом узрасту можете да објасните да се поређење језика са ватром
користи и у другим деловима Библије. Приче Соломунове 16:27: „Човек
неваљао копа зло, и на уснама му је као огањ који пали“. Приче Соломунове
26:21: „Угаљ је за жеравицу, дрва за огањ, а човек свадљивац да распаљује
свађу“.

Метод: Скривене речи

Стих 6 тврди да је језик „свет неправде“. У табели се налази неколико речи и
оне показују лоше ствари које језик може да учини.
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5 – Шта Јаков мисли када каже да је језик потпаљен од пакла?
Ђаво језику даје силу којом пустоши [радни лист]. Сотона је тај који влада
паклом. Он нашим речима даје разарајућу силу. Историја нам показује
упадљиве примере, као што је Адолф Хитлер. Сотона је употребио његову
елоквенцију (речитост) да изазове пустош међу народима.

Метод: Анализа једног примера

Да видимо један пример у којем реч може да поквари наш однос са другима.
„Сима заостаје са својим учењем. Након неколико лоших оцена, постао је
љубоморан на пријатеља Петра, који је са лакоћом урадио све контролне
задатке. 'Убеђен сам да Петар преписује,' рекао је Сима пријатељима док су
играли фудбал. Сима је раширио вест: 'Изгледа да Петар преписује на
контролним задацима!' Лош глас се ширио по целом разреду. Само неколико
ђака није поверовало у то. Почели су да лоше мисле о Петру. Када га је следећег
дана неко назвао 'прљавом варалицом', Петар се изненадио и покушао да се
одбрани. Неколико другова се удружило против њега. Сима се држао по страни;
било му је жао, али је мислио да је прекасно да порекне оно што је рекао.
1 – Како је почела клевета? На који начин се ширила?
2 – Које су биле последице по Петра, Симу и њихове другове?
3 – Шта практично можеш да урадиш против оваквог начина коришћења језика?
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„Човек влада над свиме, осим над собом.“
Заправо је изненађујуће видети како човек може да лети на месец и да се поново
врати. Али када се ради о нашим речима, не можемо да контролишемо где ће да
заврше, нити да контролишемо њихов утицај.
Исто тако, у стиху 7 и 8 Јаков каже да је човек успео да укроти дивље
животиње, али свој језик не може да контролише. Међутим, оно што је човеку
немогуће Богу је могуће (Лука 18:27). Он жели и може да нам помогне.
_________________________________________________________________________________
6 – Стихови 9 и 10 тврде да користимо своја уста да чинимо две супротне
Језик:
ствари. Шта је то?
и горко
Благосиљамо Бога = славимо Га, величамо [радни лист]
и слатко
Кунемо човека = желимо му нешто лоше [радни лист], желимо да је заувек
одвојен од Бога. Такве речи нису прихватљиве јер је човек створен на Божју
слику.
Тако је језик спреман на најбоље и на најгоре. Најлепше и најружније речи
долазе из истих уста.
7 – Коју илустрацију користи Јаков у стиху 11 да нам покаже да је наш
језик недоследан?
Свежа вода и горка вода не могу да теку из истог извора [радни лист]. У
стара времена становницима Палестине је било важно да имају извор питке
воде. Од тога је зависило да ли ће село преживети. Срећом, вода која долази
директно из извора не може у једном тренутку да буде питка, а у другом
слана!
8 – У 12. стиху Јаков се позива на закон природе: плод је онакав какво је
дрво које га носи. Како се ова илустрација односи на нас?
Наше речи треба да покажу да припадамо Христу [радни лист]. Није
нормално да Божје дете користи ружне речи.
9 – Ово учење Јакова нас подсећа на оно што је Исус рекао у Матеју
12:34: „Јер, уста говоре оно чега је срце препуно“. Чиме је испуњено твоје
и моје срце?
Све док у нама доминира грех, неизбежно је да ће наш језик служити злу.
Наше ружне речи доносе Божју осуду (Матеј 12:37). Замолите Исуса Христа
да вас очисти (1. Јованова 1:7) и испуни ваше срце љубављу. Само добро срце
може да изговори лепе речи.

Предмет: Чаша са водом

Шта ће се десити ако чашу напунимо водом и затим је гурнемо? Неизбежно је
да ће се вода пролити. Често се деси да нас у међуљудским односима неко
„помери“. Шта тада излази из наших уста? Ако је наше срце пуно мржње,
речи ће бити пуне презира. Али ако је срце пуно Божје доброте, речи ће бити
добре.

Закључак

Можеш да се обратиш Богу Давидовом молитвом: „Постави, Господе, стражу
код језика мојега, чувај врата уста мојих.“ (Псалам 141:3) Бог може да настави
своје дело и да учини да будеш сличан Њему. Може да чува твој језик и да ти
да љубазне речи за твоје родитеље, учитеље и пријатеље. Замоли Га да то
учини. [Завршите кратком молитвом.]
«Јер, уста говоре оно чега је срце препуно». (Матеј 12:34)
„Постави, Господине, стражу код језика мојега, чувај врата уста мојих“
(Псалам 141:3).
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Језик
Јаков 3:3 - 12











Када коњима у уста ставимо жвале, да би нам
се покоравали, управљамо целим
њиховим телом.
Па и лађама, иако су онолике и силни
ветрови их гоне, управља малено кормило
куда год кормилар хоће.
Тако је и језик мали уд, али се хвали
многим стварима. Мала ватра запали
велику шуму.
А и језик је ватра, свет неправде међу нашим
удовима. Он цело тело каља и, од пакла потпаљен, пали цео ток живота.
Човек кроти и укротио је све врсте звери, птица, гмизаваца и морских створења.
Али језик – то зло које не мирује, пуно смртног отрова - ниједан човек не може да
укроти.
Њиме благосиљамо Господа и Оца, и њиме проклињемо људе, створене по
Божијој слици.
Из истих уста излазе и благослов и клетва. А то тако не треба да буде, браћо
моја.
Зар на извору из истог отвора извире и слатка и горка вода?
Зар може смоква, браћо моја, да рађа маслине, или винова лоза смокве? Тако ни
слан извор не може да да слатку воду.
Са чиме Јаков упоређује језик у стиховима 3 и 4?

_________________ способан да ____________________________________
_________________ способан да ____________________________________
Шта нам показују прве две илустрације – стих 5а?
____________________________________________________________________________
Наше речи могу много да утичу на друге. У којим условима могу да учине велико
добро?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Јаков наставља да упоређује језик са ватром у стиху 5б и 6. На који начин се ова
илустрација разликује од претходних?
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Шта Јаков мисли када каже да је језик ватра из пакла?
Стихови 9 и 10 тврде да користимо своја уста да чинимо две супротне ствари. Шта је
то?

_________________ што значи_________________________________________
_________________ што значи_________________________________________
Коју илустрацију користи Јаков у стиху 11 да нам покаже да је наш језик недоследан?
____________________________________________________________________________
У 12. стиху Јаков се позива на закон природе: плод је онакав какво је дрво које га носи.
Како се ова илустрација односи на нас?
____________________________________________________________________________
«Јер, уста говоре оно чега је срце препуно». (Матеј 12:34)
„Постави, Господине, стражу код језика мојега, чувај врата уста мојих“ (Псалам
141:3).
41

Сукоби
Циљеви

Јаков 3:17-4:2
Млади верници ће

размишљати о томе шта може да
изазове сукоб.
увидети које су штете које сукоби доносе
и пожелеће да буду миротворци.
настојати да имају добар и умерен став
према свакоме.

Они који нису спасени схватиће да изнад свега морају да се помире са
Богом.

Увод: Разговор о предметима

[Поставите различите предмете на средину стола, на пример:
ластиш
шибице
сат
шаховску фигуру

компас
завој
маску
ексер

свећу
селотејп
марамицу
чигру

гумицу за брисање
звиждаљку
лењир

Замолите да неки размисле о односу који имају са својим родитељима. Други
нека размисле о односу са пријатељима. Трећа група нека размисли о односу са
професорима. Свако треба да одабере предмет са стола који га асоцира на тај
однос, а затим да објасни разлог због чега се за то одлучио - без објашњавања
непријатних детаља. На пример: „Када родитеље питам да ли могу суботом увече
да изађем, то је као да упалим шибицу: разговор постане веома ватрен!“
Неколико особа може да употреби исти предмет.]
Наши односи могу брзо да се промене. Може да дође до свађе, а последице тога
остају. У тексту који ћемо данас проучавати, Јаков објашњава порекло сукоба и
начин на који можемо да их избегнемо. [Поделите радне листове.]
Текст из Библије: Јаков 4:1-2 и 3:17-18
[Предлажемо да прво обрадите други део текста како бисте текст могли јасније
да објасните.]
4:1 Откуд ратови и борбе међу вама? Зар не долазе од ваших пожуда које војују у
вашим удовима?
4:2 Жудите а немате; убијате и завидите а не можете да остварите; борите се и
ратујете. Немате, јер не молите.
3:17 Али мудрост која долази са неба пре свега је чиста, затим мирољубива, блага,
попустљива, пуна милосрђа и добрих плодова, непристрасна и нелицемерна.
3:18 Миротворци, који сеју у миру, беру плод праведности.
_________________________________________________________________________________________

Узрок

1 – О каквим сукобима Јаков овде говори?
О супарништву међу верницима у оквиру локалне цркве [радни лист]. Имамо
мало информација, али речи које Јаков употребљава могу да нам нешто
открију. Неки људи су хтели да имају доминантан положај у заједници,
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завидели су другима због њиховог положаја и покушали су да наметну своје
схватање.
Црква је била позорница где се водила несрећна борба за власт. (Павле
говори о истој причи. Несугласице су се дешавале у погледу доктрине и
хришћанске праксе – 2. Коринћанима 12:20; Титу 3:9).
Реч „ратови“ и „борбе“ у првом стиху не значи да су се хришћани физички
тукли. Њихова борба је највероватније била вербална. Међутим, као што смо
то видели у претходној лекцији, вербално насиље може да нанесе велику
штету.
2 – Јаков жели да размотримо који је разлог тог сукоба. Шта каже
преостали део првог стиха?
Потиче од пожуде за задовољством [радни лист], која је дубоко укорењена
у нашем срцу. Презир одређених хришћана јавио се због њихове личне
амбиције како би задовољили своју жеђ за моћ. Размишљали су само о
властитом интересу, а не о интересу цркве. [Јаков у грчком језику користи
реч „задовољство“ што је неутрално, али у контексту се ради о нездравом
задовољству. Овај стих нас подсећа на Јакова 1:14 о пореклу искушења.]

Метод: Анализа једног примера
Сукоби који се данас дешавају такође потичу из страсти и жеље која нас
тера. Које лоше жеље су узрок свађе у следећим примерима?

Након што су изгубили утакмицу два играча су се потукла у
свлачионици.

Младић расправља са родитељима о њиховој одлуци да му забране
одлазак у дискотеку суботом увече.

Након што је добио исправљен контролни, ђак је изашао из разреда и
залупио вратима.

Младић на бициклу добацио је увредљиве речи комшији који се возио
на скупом скутеру.
[Одговори зависе од тога на који начин оцењујемо ситуацију: амбиција,
понос, љубомора, жудња]. Уместо да дозволимо да бес експлодира, треба да
размислимо који се мотив крије иза.
3 – Да ли су твоје жеље задовољене?
Не можемо поседовати све што желимо [радни лист]. Постоји толико
ствари које бисмо хтели да имамо! Неизбежно је да се нека наша очекивања
не испуне. Често смо фрустрирани, незадовољни оним што имамо,
незадовољни својим положајем у друштву.
__________________________________________________________________________________

Последице

4 – Јаков наставља да прича о последицама. Куда нас воде наше
фрустриране жеље, према стиху 2?
У убиства, борбе, ратове [радни лист]. Завист расте и изазива непријатељске
поступке – као што пукне балон у којега дувамо више ваздуха него што може
да стане.
5 – Да ли су хришћани заиста били „убице“?
Не треба ово дословно да схватимо. Јаков нарочито мисли на морални
криминал [радни лист]. У ствари, наш став и наше речи могу дубоко да
повреде и „униште“ особу, а да при томе не употребимо физичко насиље. (У
Матеју 5:21-26 Исус наглашава како је бес опасан. Заповеда да се људи без
одлагања помире са својом браћом.)
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6 – Да ли можете да се сетите библијске приче у којој је љубомора довела
до стварног убиства?
Прича о Кајину и Авељу [радни лист] у 1. Мојсијевој 4:1-6. Кајин није могао да
поднесе чињеницу да је Бог благонаклоно погледао на жртву његовог брата.
Упркос божанској опомени није покушао да задржи свој бес. Убио је брата
док су били на пољу. Ова драма се понављала много пута кроз векове.

Илустрација: Статистика

Постоји само један корак између вербалног и физичког насиља. Многи млади
у школи су прешли ту границу. Према извештају Министарства у Француској
пријављено је 72.057 случајева насиља у школској 2002/2003 години. Од тога
је 70% случајева било међу децом у узрасту 12-15 година. Постоје извештаји о:
 21.003 случајева физичког насиља,
 7.844 крађе или покушаја крађе,
 1.952 бацања камења или других предмета
 1.757 уцена или покушај уцене.
Да ли си нешто од овога доживео у својој школи? Како си одреаговао? Шта
можемо да учинимо да бисмо обуздали насиље?

___________________________________________________________________________________________

Исправно
понашање

7 – Ако желимо да постанемо миротворци, са ким треба прво да се
помиримо?
Са Богом [радни лист]. Тиме што је учинио зло, човек се поставио као
непријатељ Бога (Колошанима 1:21). Кад је препуштен себи, роб је својих
страсти (Титу 3:3) и није у стању да са другима живи у миру. Али због љубави
коју је имао према нама Бог нас је помирио са собом кроз жртву свога Сина на
крсту (Колошанима 1:22). Исус је уклонио грех који је стајао као препрека
између нас и Бога. Грешан човек само треба да вером прихвати помирење које
му Бог нуди. Мора да прихвати руку која му је испружена. Да ли си се
помирио са Богом? Да ли између тебе и Њега влада мир?
8 – Шта је „мудрост одозго“ о којој Јаков говори у поглављу 3:17?
Реч „мудрост“ се често користи у смислу исправног знања или речи. Али код
Јакова означава исправно понашање. „Мудрост која долази са неба“ је начин
живота који је надахнут Богом [радни лист]. У овом стиху, Јаков описује
како треба да се човек понаша према Божјим захтевима.

Метод

[Поделите младе у групе по двоје или троје; особине мудрости, које се налазе
на левој страни, треба да споје са одговарајућим нашим ставом који се налази
на десној страни.]
Мудрост одозго
Чиста
Доноси мир
Блага
Попустљива
(друго значење: флексибилна,
блага, послушна)
Пуна милости
Доноси добар род
Није пристрасна
(без дискриминације)
Није лицемерна

Реагујем на одмерен начин и не губим
стрпљење
Прихватим да урадим оно што ме
замоле,уместо да се увек одупирем
Покушавам да сам у добрим односима са
свима који су око мене
Искрен, знам како да кажем истину у љубави
Покушавам да се понашам на исправан начин
Чиним добра дела онима којима је потребна
помоћ
Волим свакога без пристрасности
Чиним многе ствари за друге
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[Након што исправите табелу, замолите их да прочитају у себи и да подвуку два
подручја у којима треба да се поправе.] Ове особине изванредно се показују у
Исусу Христу. Он је Добри пастир, благ и кротак (2. Коринћанима 10:1). Потпуно
је чист. Он је „истина“. Доноси мир и тражи од ученика да шире мир (упореди
Матеј 5,9).
9 - Да ли хришћани понекад треба да се супротставе? У којим ситуацијама?
Замисли да видиш како тројица младића малтретирају дете. Узимају му бицикл,
празне ранац и ударају га. Да ли треба да интервенишеш?
Замисли да за време одмора твоји другари почну да причају о духовним стварима
и један од њих почне да псује и вређа Бога. Зар не би требало да га у томе
зауставиш?
Понекад је потребно да станемо у одбрану Бога или за добро. То су битке у
којима мораш да учествујеш. Али пази да у таквим изузетним ситуацијама не
заборавиш на правило хришћанске вере. Ништа не оправдава свађалачки дух.

16 година и старији

Интересантни текстови за разматрање:
Матеј 21:12-13 и 22:15-21: Господ Исус Христос је истерао трговце из храма и
окренуо њихове столове јер су Божји дом претворили у «јазбину разбојничку». У
другој ситуацији изричито се супротставио фарисејима који су покушали да
изокрену истину.
Дела 4:15-20: Апостоли су били у конфликту са властима које су им забраниле да
проповедају Јеванђеље.
10 – На крају, коју слику Јаков користи у 18. стиху да нас опомене да ширимо
мир?
Да сејемо и да на уму имамо жетву [радни лист]. Није лако стварати мир. Али оно
што посејете ће родити исправне ствари и ствараће односе који су Богу угодни.
[Стих 18 представља проблем за преводиоце. Није јасно да ли плод правде сеју
миротворци или се сеје за њих.]

Метод: Драма

Ако имате времена, можете да одглумите једну конфликтну ситуацију:
Отац се запрепастио када је нашао кутију цигарета у џепу свог сина тинејџера.
Када је син одговорио да цигарете припадају његовом пријатељу, отац се
разљутио. Мајка се умешала.
Након часова Давид је замолио Марка да му позајми мобилни. Овај је одбио јер је
то било већ трећи пут у том дану. Избила је свађа. Трећи дечак Лука, покушао је да
их помири.
[Циљ је да размишљају на који начин може да се реши сукоб. Након што одглуме
сцену одвојите време да поразговарате шта се догодило: Шта је Лука рекао да би
помирио своје пријатеље? Са којим проблемима се срео? Које друге начине је
могао да употреби да би их помирио? Да ли је требао да каже шта мисли, да стане
на нечију страну? Након дискусије поново одглумите сцену, али са новим
глумцима и исправним закључком до којег сте дошли током дискусије.]

Закључак

Можда сте схватили да неки ваши односи нису здрави – било са вашим
родитељима, учитељима, пријатељима или другима. Да ли желите да од сада сејете
мир?

„Бежи од младалачких жеља, а иди за праведношћу, вером, љубављу, миром,
заједно са онима који из чиста срца призивају Господа.“ (2. Тимотеју 2:22)
45

Радни лист

Сукоби
Јаков 3:17 –4: 2






4:1 Откуд ратови и борбе међу вама? Зар не долазе од ваших пожуда које војују у
вашим удовима?
4:2 Жудите а немате; убијате и завидите а не можете да остварите; борите се и
ратујете. Немате, јер не молите.
3:17 Али мудрост која долази са неба пре
свега је чиста, затим мирољубива,
блага, попустљива, пуна милосрђа и
добрих плодова, непристрасна и
нелицемерна.
3:18 Миротворци, који сеју у миру,
беру плод праведности.

Узрок

О каквим сукобима Јаков овде говори?
___________________________________________________________________________________
Јаков жели да размотримо који је разлог тих сукоба. Шта каже преостали део првог стиха?
___________________________________________________________________________________________

Након што су
изгубили утакмицу
два играча су се
потукла у
свлачионици.

Младић расправља
са родитељима о
њиховој одлуци да
му забране одлазак у
дискотеку суботом
увече.

Након што је добио
исправљен
контролни, ђак је
изашао из разреда и
залупио вратима.

Младић на
бициклу добацио
је увредљиве речи
комшији који се
возио на скупом
скутеру.

Шта први део другог стиха јасно говори о пожуди и жељама које су у нама?
__________________________________________________________________________________

Последице
Јаков наставља да прича о последицама. Куда нас воде наше фрустриране жеље, према остатку
стиха 2?
__________________________________________________________________________________
Да ли су хришћани заиста били „убице“?
__________________________________________________________________________________
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Да ли можете да се сетите библијске приче у којој је љубомора довела до стварног убиства?
_________________________________________________________________________________________

Исправно понашање
Ако желимо да постанемо миротворци, са ким треба прво да се помиримо?
__________________________________________________________________________________
Шта је „мудрост која долази са неба“ о којој Јаков говори у поглављу 3:17?
__________________________________________________________________________________
Мудрост одозго
Чиста

 Реагујем на одмерен начин и не губим стрпљење

Доноси мир
Блага
Попустљива
(друго значење: флексибилна,
блага, послушна)
Пуна милости
Доноси добар род

 Прихватим да урадим оно што ме замоле,уместо
да се увек одупирем

Није пристрасна
(без дискриминације)
Није лицемерна

 Покушавам да сам у добрим односима са свима
који су око мене
 Искрен, знам како да кажем истину у љубави
 Покушавам да се понашам на исправан начин
 Чиним добра дела онима којима је потребна
помоћ
 Волим свакога без пристрасности
 Чиним многе ствари за друге

Да ли хришћани понекад треба да се супротставе? У којим ситуацијама?
__________________________________________
__________________________________________
На крају, коју слику Јаков користи у 18. стиху
да нас опомене да ширимо мир?
__________________________________________
_________________________________________
„Бежи од младалачких жеља, а иди за праведношћу,
вером, љубављу, миром, заједно са
онима који из чиста срца призивају Господа.“ (2. Тимотеју 2:22)
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Планови за будућност
Јаков 4:13-16
Циљеви

Млади верници ће

схватити да је њихова будућност у рукама
сувереног Бога.
увидети као грешку то што су понекад
унапред правили самоуверене планове.
у молитви потчинити своје планове Божјој вољи.

Они који се нису обратили размишљаће о краткоћи живота и охрабриће се
да верују у Бога како би примили вечни живот.

Увод: Говор сликама

[Пре часа исеците око 50 различитих слика из новина и ставите их на сто.
Замолићете младе да одговоре на питање: Какви су твоји планови? Односи се на
краткорочне или дугорочне планове. Треба да одаберу једну или две слике које
илуструју одговор. Неколико особа може да употреби исте слике.]
Да ли ћемо моћи да остваримо ове планове? Нисмо у то сигурни. У тексту који
данас проучавамо Јаков нас подсећа да наша будућност зависи од Бога и да не
знамо шта нам сутрашњи дан спрема. [Поделите радне листове.]

Текст из Библије: Јаков 4:13-16
13 Чујте сада, ви који говорите: „Данас или сутра отпутоваћемо у тај и тај град, па
ћемо онде провести годину дана, трговаћемо и зарадићемо!“
14 Па ви не знате ни шта ће бити сутра! Јер, шта је ваш живот? Ви сте измаглица
која се начас појави, а онда ишчезне.
15 Уместо да говорите: „Ако Бог буде хтео, поживећемо и учинићемо ово или оно“,
16 ви се хвалишете и правите важни. Свако такво хвалисање је зло.
__________________________________________________________________________________

Понекад
правимо
смеле
планове

1 – Којој професији се Јаков обраћа у стиху 13?
Богатим трговцима који очекују нову зараду [радни лист]. У Јаковљево доба
трговина је већ била развијена. Многи Јевреји су из пословних разлога
отишли у градове Медитерана. [То што се не спомиње израз „браћо моја“
доказ је да Јаков говори пословним људима уопштено, а не само онима који
верују.]
Читајући ове стихове можемо да видимо сцену која је слична овој у
савременом свету: пословни људи који отварају своје канцеларије у великим
градовима како би развили бизнис, стекли што већи део тржишта и
остварили профит.
2 – Хајде да прво пређемо на стих 16. Шта је лоше код ових људи и
њихових планова?
Арогантни су [радни лист]. Сигурни у себе, одлучују о томе куда ће ићи, када
ће отићи и колико дуго ће бити, као да сами могу савршено контролисати
околности. Јаков не критикује што планирају, него осуђује охолост којом ови
пословни људи наступају. Верују да господаре временом. „Провешћемо
годину дана да бисмо развили бизнис у овом новом граду и добро ћемо
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напунити своје џепове. Успех је загарантован!“ Јаков жели да исправи овај
хвалисави начин размишљања. Зар и ми нисмо склони да будемо сигурни у
себе?
_____________________________________________________________________________________

Наши
планови
су веома
несигурни

3 – Прво питање Јаков поставља у 14. стиху. На шта хоће да подсети
своје читаоце?
Не знамо шта нам сутрашњи дан доноси [радни лист].
Пословни људи који планирају једну годину унапред, не знају шта ће се већ
сутра десити. Илузија је да имамо контролу над временом.
4 – Шта све може да се појави у животу и да угрози наше планове?
Болест, незгода, терористички напад, финансијски проблеми, почетак нове
љубави, долазак Господа … [радни лист]. Господ може да се врати сваког
тренутка; о томе ћемо говорити у следећој лекцији. Свесни смо да
неочекиване околности могу да промене ток нашег живота. Савремена
технологија нам не дозвољава да избегнемо неизвесност. Не знамо када ће се
наш земаљски живот завршити.
5 – Због чега се у другој половини 14. стиха живот упоређује са
измаглицом - паром?
Зато што је кратак и крхки [радни лист]. Сетите се јутарње магле која
покрива језеро или се надвија над селом на обали реке. Када сунце сине,
брзо растера маглу, која нестане за неколико тренутака. [Напомена: грчка реч
која се овде користи може да се преведе и са „дим“. Наш живот је као дим,
који ветар брзо растера.] Не смемо да заборавимо чињеницу да је наш живот
кратак и несигуран.

16 година и старији

Мудросна литература у Библији често говори о пролазности живота. Има
неколико текстова које можете да проучавате са старијом групом: Јов 7:7
живот упоређује са ветром; Псалам 90:3-6 са травом која ујутро процвета и
увече вене; Псалам 102:3 са димом који нестаје; Псалам 144:4 са сенком која
пролази. Види такође Псалам 39:5-8 и Приче Соломунове 27:1.

Илустрација: Доживети стоту!

Господин М. Ј. Родал је био главни издавач једног америчког часописа и
заступник здраве хране. Када је имао 72 године са сигурношћу је тврдио да
ће доживети 100 година. Његова изјава се појавила у новинама (у The New
York Times) и телевизији баш када је умро од инфаркта.
6 – Да ли због тога треба да се бојимо сутрашњице?
Схватајући крхкост наше егзистенције, они који живе далеко од Бога почну
да се брину. Јован 3:36 каже: „Ко верује у Сина, има вечни живот; а ко неће
да се покори Сину, неће видети живота, него на њему остаје Божји гнев.“
Важно је да своје поверење ставимо у Исуса Христа који је за наше грехе
умро на крсту и поново васкрснуо. Иако смо можда несигурни у животу на
земљи, наша судбина је сигурна. Уживамо у вечном животу са Богом. Да ли
си и ти сигуран у ово?
Многи млади људи сматрају да ће имати времена да се обрате. „Видећу
касније, имам довољно времена!“ Али сутра ће можда бити прекасно. Зато
немој да одлажеш.
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___________________________________________________________________________________

Наше
планове
треба да
потчинимо
Богу

7 – Шта треба, према 15. стиху, да урадимо када планирамо?
Треба да кажемо „Ако Бог да!“ [радни лист].
Ова изјава није нека врста магичне формуле коју треба понављати да би се
постигао успех!
8 – Какав став треба да одражавају ове речи?
Ради се о искреном признању да наши планови зависе од Бога [радни лист].
За разлику од нас, Бог већ зна шта ће се сутра десити. У својој величини, Он
контролише ток догађаја. Он је господар времена и историје. Уместо да код
планирања рачунамо на себе, са понизношћу треба да признамо Његов
суверенитет над нашим животом. Успеси и пропусти зависе од Њега. У
поверењу своје планове предајмо Њему.

Илустрација: „ДВ“

Можда сте приметили скраћеница „ДВ“ на рекламама и писмима која пишу
хришћани. То значи „Ако буде воља Божја“ од латинског језика „домино
воленте“. Ова два слова се често користе када се говори о будућим
плановима. Након информације напише се „ДВ“. Таква пракса треба да
подсети људе да сви планови зависе од Божје воље.

Метод: Попунити табелу

Бог се не супротставља томе да правимо планове за будућност, али тражи да
их ставимо под Његову вољу. Да видимо како је Апостол Павле развио
бројне пројекте, али је допустио Богу да каже последњу реч [Замолите
четири добровољца да пронађу текстове у Библији и да их прочитају. Нека
сви попуне табеле у радним листовима.]
Апостол Павле
Дела 18:21

Његов план
Да поново посети Ефес

Како се покорио?
Нека буде воља Божја

Римљанима 1:10

Да се укаже прилика да
посети Рим
Да извесно време
остане са Коринћанима
Да пошаље Тимотеја у
Филипе

Нека буде воља Божја

1. Коринћанима 16:7
Филипљанима 2:19

Ако Господ дозволи
Поуздао се у Господа Исуса

Није довољно само рећи „ако Господ буде дозволио“, него треба тражити да
зависимо од Божје воље. Ако наши планови успеју, даћемо Богу славу. Ако
не, понизно ћемо прихватити да то није део Његовог плана.
9 – Према стиху 16, због чега смо склони да изоставимо Бога из својих
планова?
Због хвалисања и охолости [радни лист]. Понос нас храбри да унапред
правимо планове. Тврдимо да можемо сами да водимо свој живот. Убеђени
смо да смо сами себи довољни и размишљамо хоризонтално. Понос чини
да занемаримо Божју сувереност. Изостављамо Га из својих планова. Ово је
сулудо, јер је Он тај који влада над свиме!

Метод: Фиктивно писмо

[Поделите младе у групе од четири или пет и сваком дајте лист, оловку и
следећа упутства:]
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Претпоставимо да сте примили писмо од једног пријатеља:
„Драги … Морам да одлучим шта да студирам! Одувек сам сањарио да
постанем професор физичког, али такође волим компјутере. Моја мајка ме
замишља као инжењера, али пошто су моје оцене из математике лоше не
могу ни да помишљам на то. Не знам шта да урадим и бојим се да не
направим грешку. Како да донесем одлуку? Да ли можеш да ми помогнеш?
Да ли ћеш се молити за мене?“
Заједно смислите одговор, користећи следеће савете из Библије: Јаков 4:15;
(покорити се Божјој вољи); Приче Соломунове 3:5-6 (поуздати се у Његово
водство); Приче Соломунове 15:22 (тражити добар савет од других).

Закључак

Сви имамо планове и снове. Треба да пазимо да не постанемо охоли као
трговци којима се Јаков обратио. Не смемо да заборавимо да су наша
егзистенција и активности несигурни. Не знамо шта нас сутра чека. Али у
молитви можемо своје планове да ставимо у руке сувереног Бога и
тражимо од Њега да нас води у својим савршеним плановима.
Да ли би хтео да вечерас одвојиш време да своје планове и снове предаш
Господу:
„Покажи ми, Господе, путеве своје, научи ме ходити стазама својим! ...А
ја се, Господе, у тебе уздам и велим: Ти си Бог мој! У твојој су руци дани
моји.“ (Псалам 25:4; 31:14-15)
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Радни лист

Планови за будућност
Јаков 4:13 –16




Чујте сада, ви који говорите: „Данас или сутра отпутоваћемо у тај и тај град, па
ћемо онде провести годину дана, трговаћемо и зарадићемо!“
Па ви не знате ни шта ће бити сутра! Јер, шта је ваш живот? Ви сте измаглица
која се начас појави, а онда ишчезне.
Уместо да говорите: „Ако Бог буде хтео, поживећемо и учинићемо ово или оно“,
ви се хвалишете и правите важни. Свако такво хвалисање је зло.

Понекад правимо
смеле планове
Којој професији се Јаков обраћа у стиху 13?
________________________________________
_____________________________________________
Хајде да прво пређемо на стих 16. Шта је лоше код
ових људи и њихових планова?
_________________________________________________________________

Наши планови су веома несигурни
Прво питање Јаков поставља у 14. стиху. На шта хоће да подсети своје
читаоце?
_________________________________________________________________
Шта све може да се појави у животу и да угрози наше планове?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Због чега Јаков у другој половини 14. стиха живот упоређује са измаглицом - паром?
_______________________________________________________________________________________

Јован 3:36: « Ко верује у Сина, ____________________________________________________;
а ко неће да се покори Сину, неће видети живот, него на њему остаје Божији гнев.»
52

Своје планове треба да
потчинимо Богу
Шта треба, према 15. стиху, да урадимо када планирамо?
___________________________________________________
____________________________________________________
Који став одражавају ове речи?
________________________________________________
________________________________________________

Апостол Павле
Дела 18:21

Његов план

Како се покорио?

Римљанима 1:10

1. Коринћанима 16:7

Филипљанима 2:19

Није довољно само рећи „ако Господ буде дозволио“, него треба тражити да зависимо од
Божје воље.
Према стиху 16, због чега смо склони да изоставимо Бога из својих планова?
_________________________________________________________________________________
„Покажи ми, Господе, путеве своје, научи ме ходити стазама својим! ...А ја се, Господе,
у тебе уздам и велим: Ти си Бог мој! У твојој су руци дани моји.“ (Псалам 25:4; 31:14-15)

53

Христов поновни долазак
Jаков 5:1-8
Циљеви

Млади верници ће

схватити да ће се Господ вратити и осудити
неправедне, а указати част вернима.
схватити да се Христос може вратити у било
које време и пожелеће да буду спремни.
спремити се за Христов повратак тако што ће
другима говорити Јеванђеље.

Они који се нису обратили биће охрабрени да верују у Христа да и они буду
са онима које ће Исус узети к себи и које ће прославити.

Увод: Олуја

Да ли се некада догодило да си погледао кроз прозор и видео да се спрема
олуја? Ветар је почео да дува, подизао је лишће са тротоара. Велики црни
облаци су се накупили и небо је постало мрачно. Ласте су ниско летеле. Људи
на улицама су потражили склониште. Сви су затворили врата и прозоре. Без
грешке си препознао знаке упозорења: ускоро ће почети олуја!
У овом тексту који данас проучавамо Јаков говори о Христовом повратку. Сви
знаци упозорења показују да је на дохват руке, али не знамо када ће се то
догодити. Овај велики дан ће бити дан ужаса за неке, а дан радости за друге.
Хајде да учинимо све да будемо спремни. [Поделите радне листове.]

Текст из Библије: Јаков 5:1-4; 7-8
1 Чујте сада ви богаташи. Заплачите и закукајте због беде која ће вас снаћи.
2 Иструну ваше богатство, а одећу вам изједоше мољци.
3 Зарђаше вам злато и сребро - њихова рђа ће сведочити против вас и прождераће
вам тела као огањ. Згрнусте благо у последње дане.
4 Ево виче надница што сте је ускратили радницима који су пожњели ваше њиве
и вика жетелаца допрла је до ушију Господа Саваота (над Војскама).
7 Дакле, стрпљиво истрајте, браћо, до Господњег доласка. Ево и ратар ишчекује
драгоцени род земље и стрпљиво чека док не добије рану и касну кишу.
8 И ви стрпљиво чекајте и учврстите своја срца, јер се приближио
Господњи долазак.
________________________________________________________________________________________

1 – У четвртом поглављу Јаков говори богатим трговцима. Коме се
Осуда
неправедних сада обраћа?
Богатим власницима земље [радни лист]. Текст описује веома богате људе
који поседују земљу и имају запослене раднике. Власници су зли и
окрутни. [Као и у претходном поглављу, Јаков не говори специфично о
хришћанима који су власници; говори уопштено.]

2 – Због чега ови богати треба да плачу и закукају – 1. стих?
Због невоље која ће их стићи [радни лист]. Када се Господ Исус буде
вратио њима ће строже судити.
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Начин на који је први стих написан подсећа нас на Стари завет. Пророци су
неправедне позивали на заједничко туговање јер им је претио Божји гнев –
Исаија 13:6.
3 – У 2. и 3. стиху, када говори о богатству, Јаков користи језик метафоре.
Да ли можете да протумачите стихове? Допуните следеће реченице.
 Њихово богатство је искварено, наједају га мољци, зарђало је … немају
никакву будућност гледано из перспективе вечности.
 Њихово богатство ће бити сведок против њих и појешће их као огањ ... биће
осуђени због тога што своје богатство користе на погрешан начин.
4 – Јаков даје два разлога да се осуде богати земљопоседници. Који је први,
према 3. стиху?
Себично згрћу своје богатство [радни лист]. Ови људи гомилају богатство и не
мисле на друге. Запостављају потребе људи око себе. Како су неразумни, а суд
је близу.
5 – Који је други разлог да им се суди и због чега је њихов положај много
тежи – стих 4?
Радницима не дају плату [радни лист]. Не само да запостављају потребе других,
него чак и доводе у опасност живот оних који економски зависе од њих и
искориштавају их. Јаковљева осуда се заснива на упутствима која је Бог дао
Израелу у погледу друштвеног живота (5. Мојсијева 24:14-15; 3. Мојсијева
19:13; Јеремија 22:13). Када су радника узели у најам да оре или да коси,
требали су да му плате истог дана, пре него што сунце зађе. Сиромашнима је
требао новац да купе храну за своју породицу. Тиме што су задржали надницу
или је умањили, доводили су у опасност живот радника и његове породице.
6 – Шта Јаков наговештава на крају 4. стиха када каже да је вапај радника
дошао до ушију Господа?
Бог зна које зло чине земљопоседници и биће због тога осуђени [радни лист].
Дела богатих земљопоседника нису сакривена пред Господом. Бог је свезнајући,
свет и свемогућ. Неће дозволити да зло остане некажњено.
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Вапај који је дошао до Бога спомиње се и на другим местима у Библији: 1.
Мојсијева 4:10 (Авељева крв); 1. Мојсијева 18:20-21 (оптужба Содоме и
Гоморе); 2. Мојсијева 2:23 (јецај Израелског народа у Египту).
7 – Да ли и данас постоје богати људи који зарађују на тај начин што
искориштавају друге?
[Нека млади дају неколико примера из живота.] Можда постоје директори или
политичари који су проневерили велике своте новца. У данашње време су
обмане лукаво и дискретно сакривене. Међутим, неће промаћи Божјој правди.
[Можете да донесете новине у којима постоје извештаји о таквим случајевима.]

Метод: Анализа једног примера

[Поделите младе у две групе. Нека прочитају о животу Гејта и одговоре на
питања која треба да их покрену на размишљање.]
Вилијам Гејтс је председник Миркософт корпорације. Родио се у Сијетлу 1955.
године. Када је имао 13 година схватио је да му програмирање причињава
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задовољство. На Универзитету у Харварду развио је верзију програмског језика
„Бејзик“ и 1975. основао је микрософт компанију. Ускоро је постала водећа
компанија компјутера и софтвера. Тако је Гејтс постао најбогатији човек на
свету. Његово богатство се процењује на око 50 билиона долара. Он и његова
жена власници су фондације која инвестира милионе долара у образовање и
хуманитарне пројекте као што је кампања против сиде. Између осталог настоји
да омогући сиромашним земљама да набаве компјутере и успоставе интернет.
Шта мислиш о овом богатом човеку савременог доба? Да ли би волео да имаш
његово богатство? Шта би биле предности, а шта недостаци? Према Псалму
37:7 шта треба да радимо, а шта не треба да радимо када се сретнемо са човеком
који „просперира у сваком погледу“?
_________________________________________________________________________________

Награда
за
верност

8 – Затим Јаков говори верницима. На који начин их је охрабрио у
последња два стиха?
Треба да буду стрпљиви [радни лист]. У та времена хришћани су често били
злостављани и лоше се према њима опходило. Због тога их Јаков охрабрује
да наставе, да не одустану и да буду верни нади коју имају - знају да ће се
Господ вратити!

Метод: Попуни табелу

У стиху 7, Јаков упоређује хришћане који чекају Христов повратак са
ратарима. Испуните табелу у радном листу да бисте схватили поређење.
[Напомена: реч коју Јаков користи означава да се ради о особи која ради на
земљи; то може да буде сељак, виноградар или баштован.]
Сељак
… мора да ради и сеје.
… гледа у небо и чека кишу.
… ужива у богатој жетви.

Хришћанин
… мора да служи Богу и шири
јеванђење.
… своју наду полаже у повратак
Господа.
… од Бога ће добити част и награду.

У Палестини киша пада у првој половини јесени и на почетку пролећа. Ови
пљускови су ретки али су од животне важности и јако очекивани (Јеремија
5:24). На исти начин очекујемо повратак Господа.
9 – На који начин верник може да се припреми за долазак Господа?
Између осталог тако што ће другима говорити јеванђеље [радни лист]. Бог се
брине за свако људско биће и не жели да ико страда (2. Петрова 3:9). Ако си
међу онима који очекују повратак Спаситеља, запамти да то не сме да буде
пасивно ишчекивање. Господар жетве жели да радиш. Да ли у твојој породици
има оних који не познају Господа? Можда се можеш сетити пријатеља коме ћеш
рећи шта је Господ учинио за тебе? Очекуј прилику коју ће ти Господ дати да
другима испричаш о својој вери. Учини све да би, када се Христос врати, и они
могли да се радују! Сеј Реч живота и чекај „јесењу и пролећну кишу“!
10 – Која је „награда“ коју ће верници добити када се Господ врати?
Постоје бројни аспекти и не можемо све да их данас размотримо. Али ево
неких:
2. Тимотејева 4:8: добићемо венац праведности.
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2. Солуњанима 1:7: добићемо олакшање (мир).
2. Тимотејева 2:12: с Њим ћемо владати
Данијел 12:3: сјаћемо као звезде довека.
Све ове ствари ћеш примити ако будеш спреман када Христос поново дође.
11 – У последњој врсти Јаков каже да је долазак Господа „на дохват руке“.
Чекали смо више од 2000 година! Како можемо да објаснимо Јаковљеву
тврдњу?
Долазак Господа је на дохват руке, и може да се деси сваког тренутка [радни
лист]. Запамтите пример олује о чему смо говорили на почетку овог часа. Рекли
смо да знамо да је олуја близу зато што смо видели многе знаке и атмосферске
промене које наговештавају њен долазак. Међутим, може да прође и неколико
сати пре него што олуја крене и тешки пљусак почне да пада. Први удар грома
може да нас уплаши. На исти начин не знамо дан нити час када ће Господ доћи.
Најважније је да будемо спремни и заштићени. [Други интересантни текстови
које треба да проучите су: 2. Петрова 3:4-10; Марко 13:32-33; Лука 12:40.]
12 – Да ли си спреман за Христов повратак?
Добро размисли о овом питању. Можда си као они о којима смо причали на
почетку и рекли да воле новац, који су фасцинирани изгледом и који не схватају
куда ће их одвести њихов избор.
Римљанима 3:23-24: „Сви су згрешили и лишени су Божије славе, али су
бесплатно оправдани његовом милошћу на основу откупљења у Христу Исусу.“
-Да ли би хтео да примиш Божји дар? Да ли хоћеш да будеш спреман за велики
дан и да ти буде дозвољено да уђеш у Божје присуство? Окрени се од греха и
живи за Христа од сада па надаље. Тада ћеш бити сигуран да ће Исус доћи по
тебе!

Закључак: Земљотрес

У Калифорнији се земљотреси често дешавају. Због тога је један отац својој
деци рекао да пре спавања испод кревета ставе батеријску лампу и ципеле. Када
је дошло до земљотреса, прозори су се затресли и нестала је струја. Захваљујући
ципелама деца су могла да иду преко поломљеног стакла, а уз помоћ лампе су
пронашла пут у мраку. Свако дете је било спремно! И ти треба да си спреман за
Христов долазак!

57

Радни лист

Христов поновни долазак
Јаков 5:1–8
1 Чујте сада ви богаташи. Заплачите и закукајте због беде која ће вас снаћи.
2 Иструну ваше богатство, а одећу вам изједоше мољци.
3 Зарђаше вам злато и сребро - њихова рђа ће сведочити против вас и прождераће
вам тела као огањ. Згрнусте благо у последње дане.
 4 Ево виче надница што сте је ускратили радницима који су пожњели ваше њиве
и вика жетелаца допрла је до ушију Господа Саваота (над Војскама).
 7 Дакле, стрпљиво истрајте, браћо, до Господњег доласка. Ево и ратар ишчекује
драгоцени род земље и стрпљиво чека док не добије рану и касну кишу.
 8 И ви стрпљиво чекајте и учврстите своја срца, јер се приближио
Господњи долазак.





Осуда
У 4. поглављу Јаков говори о богатим
трговцима. Коме се сада обраћа?
______________________________________________
Због чега ови богати треба да плачу и кукају – 1. стих?
______________________________________________
Њихово богатство је иструнуло,изједоше га мољци,
зарђало је, то значи_______________________ _____
______________________________________________
Њихово богатство ће бити сведок против њих и
појешће их као огањ, то значи
______________________________________________
______________________________________________
Јаков даје два разлога да се осуде богати земљопоседници. Који је први, према 3. стиху?
_________________________________________________________________________________
Који је други разлог да им се суди и због чега је њихов положај много тежи – стих 4?
_________________________________________________________________________________
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Шта Јаков наговештава на крају 4. стиха када каже да је вапај радника дошао до ушију
Господа?
_________________________________________________________________________________
Вилијам Гејтс је председник Мajкрософт корпорације. Родио се у Сијетлу 1955. године. Када
је имао 13 година схватио је да му програмирање причињава задовољство. На Универзитету у
Харварду развио је верзију програмског језика „Бејзик“ и 1975. основа је микрософт
компанију. Ускоро је постала водећа компанија компјутера и софтвера. Тако је Гејтс постао
најбогатији човек на свету. Његово богатство се процењује на око 50 билиона долара. Он и
његова жена власници су фондације која инвестира милионе долара у образовање и
хуманитарне пројекте као што је кампања против сиде. Између осталог настоји да омогући
сиромашним земљама да набаве компјутере и успоставе интернет.
Шта мислиш о овом богатом човеку савременог доба? Да ли би волео да имаш његово
богатство? Које би биле предности, а који недостаци? Према Псалму 37:7 шта треба да
радимо, а шта не треба да радимо када се сретнемо са човеком који „напредује у сваком
погледу“?

Награда

Јаков говори верницима. На који начин их је охрабрио у последња два стиха?

Сељак

Хришћанин

… мора да ради и сеје
… гледа у небо и чека кишу.
… ужива у богатој жетви.

На који начин верник може да се припреми за долазак Господа?
_________________________________________________________________________________
Која је „награда“ коју ће верници добити када се Господ врати?
2. Тимотејева 4:8: ___________________________________________________________
2. Солуњанима 1:7: _________________________________________________________
2. Тимотејева 2:12: __________________________________________________________
Данијел 12:3: _______________________________________________________________
У последњем стиху Јаков каже да је долазак Господа „на дохват руке“. Чекали смо више од
2000 година! Како можемо да објаснимо Јаковљеву тврдњу?
______________________________________________________________________________________

Да ли си спреман за Христов повратак?

59

Молитва
Јаков 5:13-18
Циљеви

Млади верници ће

схватити да им молитва омогућава блиски
однос са Богом.
схватити да је молитва делотворна када се
изговори у вери.
покушати да се у наредним данима више моле.

Они који се нису обратили схватиће да морају да се поуздају у Господа
Исуса
и да постану Божја деца ако желе да уживају у привилегији молитве.

Увод

[Поделите радне листове и замолите младе да вам одговоре на ова два питања:]


Како реагујеш када се суочиш са проблемима? Стави знак испред твог
одговора.
- Покушавам да сам решим проблем.
- Молим Бога да ми помогне.
- Тражим савет од родитеља.
- Телефонирам пријатељу и са њим разговарам о томе.



Како реагујеш када ти се догоди нешто добро? Поново стави знак испред
одговора.
- Сам уживам у лепим вестима.
- Радујем се са пријатељима.
- Брзо кажем родитељима.
- Кажем Богу колико сам захвалан.

Понекад када имамо проблем склони смо да чекамо пре него што од Бога
тражимо помоћ. Исто тако, када постоји разлог због којег смо срећни, понекад
заборавимо да Богу захвалимо за благослов. Текст који данас проучавамо
охрабриће Божју децу да молитви дају приоритет!

Текст из Библије: Јаков 5:13-18
13 Ако се неко од вас злопати, нека се моли. Ако је неко радостан нека пева
хвалоспеве.
14 Ако је неко од вас болестан, нека позове к себи црквене старешине, а они нека
се помоле над њим и помажу га уљем у име Господа,
15 и молитва вере излечиће болесника – Господ ће га подићи. Ако је згрешио, биће
му опроштено.
16 Стога, признајте своје грехе један другом и молите се један за другога да будете
излечени. Много може делотворна молитва праведника.
17 Илија је био човек као и ми. Свесрдно се помолио да не падне киша, и киша три
и по године није пала на земљу.
18 А онда се опет помолио, и небо је дало кишу, а земља донела род.
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_________________________________________________________________________________

Моли се
у свакој
ситуацији

1 – Пре него што проучимо овај текст, да ли можете да ми кажете
дефиницију молитве?
Молитва је разговор са Богом [радни лист]. Молитва нам помаже да свакога
дана останемо у блиском односу са Њим. Велика привилегија верника је да
слободно разговарају са Богом. Његове уши су окренуте према сваком
Његовом детету.
Да ли припадаш Божјој породици? Према Јовану 1:12 онима који Га приме и
верују у Његово име, Господ даје привилегију да постану Божја деца. Ако си
то искусио, уклоњена је препрека греха која те је одвајала од Бога и можеш
да уживаш у личном односу са Богом, својим Оцем.
2 – У којим ситуацијама нас Јаков охрабрује да се молимо – стихови 13
и 14?
Када трпимо, када смо расположени или болесни [радни лист]. У свакој
ситуацији треба да се обратимо Господу. Не устежи се да све своје проблеме
и потребе поделиш са Њим. Ниједан проблем није превише мали да не
интересује Бога, или превише велик да Бог не може да га реши. Али обрати
Му се и онда када си срећан. Наша молитва може да буде слављење и
захваљивање – као што то Јаков предлаже у тексту. (Други текст у којем су
слављење и молитва блиско повезани јесте 1. Коринћанима 14:15.)

16 година и старији

Јаков подстиче да се молимо у свакој ситуацији и то се појављује и на
другим местима у Библији: Псалам 50:14-15, 23; 1. Солуњанима 5:17;
Ефесцима 6:18-20.
3 – Да ли разговараш са Богом када ти је тешко, али и онда када си
срећан?
Неки хришћани се моле једино када су у кризи. У праву су када се обраћају
Господу, али морају да запамте да молитва није само SOS служба која се
зове само у случају несреће. Она је почетак блиског односа са нашим Оцем.
Можемо да живимо са Њим и делимо радост и тугу. Кроз молитву тражимо
да зависимо од Њега и дозвољавамо да нас Он води.
_____________________________________________________________________________________

Молитва
за
болесне

[Након што нас је охрабрио да се појединачно молимо у свакој ситуацији,
Јаков наглашава вредност заједничке молитве, нарочито за болесне.
Спомиње спорно питање у стиховима 15 и 16. Нећемо ићи у детаље.]
4 – Према стиху 14, шта треба да уради болесна особа?
Да замоли старешине да се моле [радни лист]. Старешине треба да се брину
о члановима локалне цркве. Када би болесник тражио њихову помоћ, било је
нормално да се окупе и моле за ту особу. (У оригиналном тексту стих 14
каже да су се молили над болесним. Док су се молили вероватно су ставили
руке на болесника.)

Метод: Обележи тачан одговор

Према другом делу стиха 14, старешине су уљем помазале болесну особу
пре него што би се молиле. Покушајмо да схватимо које је значење.
Прочитај следећа објашњења и обележи објашњење које ти се чини најбоље.
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-

Коришћење уља за помазање се не спомиње и не објашњава нигде
даље у Библији. [Марко 6:13 спомиње помазање уљем оних који су
болесни да би се исцелили. Помазање уљем је била честа пракса у
Старом завету.]

-

Уље се користило као лек. [Текстови као што су Исаија 1:6 и Лука
10:34 подсећају нас да се уље често користило да залечи ране.
Међутим, то би урадио сам болесник или његови пријатељи. Зато је
оваква употреба уља сасвим другачија ако га користе старешине које
су симболично просули уље на болесника.]

-

Старешине су помазале болесника да би га одвојили - посветили и
предали Богу на бригу. [Према 2. Мојсијевој 40:15, 1. Самуиловој
10:1 и многим другим текстовима у Старом завету помазати уљем је
значило особу посветити Богу у посебне сврхе. Можемо тако да
претпоставимо да су у новозаветној цркви старешине чиниле исто са
болесницима и посветили болесника Богу, замолили Га да обрати
посебну пажњу на њега. У многим црквама ово се и данас практикује.
Веома је користан додатак уз молитву исцељења.]

-

Уље има „магични ефекат“ који може да донесе исцељење. [Наравно,
ово није истина. Не смемо да дозволимо да се уље издвоји из
контекста у којем га Јаков спомиње: реакција локалне цркве на
болест. Црква је послала представнике који су се бринули за
болесника, помазали га уљем и молили се за њега. Нагласак је на
молитви. Једино Бог може да исцели.]

5 – Шта може Бог да учини за болесну особу као одговор на молитву,
стих 15?
Да спаси и подигне [радни лист]. Бог савршено познаје сваки молекул нашег
тела. Он може да уђе и исцели болести. [Обично се реч „спасити“ односи на
духовно избављење, али Јаков вероватно овде говори о физичком
исцелењу.]
6 – Јаков каже да наша молитва треба да је молитва вере. Шта то
значи?
Треба да верујемо да је Бог свемогућ, али и да се поуздамо у Његову
мудрост [радни лист]. У првом поглављу Јаков нас охрабрује да се одлучно
молимо, не сумњајући да Бог неће учинити. Међутим, морамо да знамо да
Бог поседује безграничну мудрост. Понекад наши захтеви нису у складу са
Његовом вољом (2. Коринћанима 12:7-9). Он сам зна шта је најбоље.

Илустрација: Слагалица

Да ли волите слагалице? Понекад не знамо шта даље. Тражимо одређени део
међу безброј других. Морамо да пробамо сваки део, један по један, док не
нађемо онај који одговара. На крају ипак пронађемо део који савршено
одговара. Уклапа се у лепу слику и можемо да наставимо игру.
Исто тако, понекад се у молитвеном животу обесхрабримо. Схватимо да не
добијамо одговор на молитву. Али Бог жели да наставимо и да рачунамо на
Његову помоћ. „Молитва вере“, како је Јаков назива, је по Божјој вољи и Бог
ће на њу одговорити.
7 – Јаков спомиње препреке у исцелењу. Које су то препреке и како се
могу превазићи?
62

Грех – морамо да га исповедимо [радни лист]. Библија нас учи да се болест
може појавити због греха [види нарочито 1. Коринћанима 11:27-30].
Међутим, није увек тако [Јован 9:3]. Изгледа да, на крају стиха 15, Јаков
говори о посебној ситуацији. Ако је болесник учинио грех, може да се у
молитви обрати Господу и да добије опроштење. Ово нам показује да када
смо болесни треба да испитамо свој духовни живот и ако схватимо да смо
сагрешили, треба да замолимо Господа да нам опрости грехе.
Стих 16 наставља и наглашава потребу да исповедамо грехе једни другима.
Ако смо сагрешили против брата, треба да признамо да смо криви и да га
замолимо да нам опрости. (Напомена: исповедити се „један другом“ није
била само приватна ствар. У раној цркви хришћани су јавно, током службе,
исповедали своје грехе, нарочито када су последице греха утицале на целу
заједницу.)

Метод: Анализа једног примера

(Поделите младе по групама. Прочитаће кратку причу о животу Џони и
одговорити на два питања.)
Џони Ериксон је била млада хришћанка. Волела је спорт и била је добар ђак
у школи. Често се молила да јој Господ помогне да боље упозна Његову
вољу и да Му боље служи. Једнога дана заронила је у језеро. Вратом је
ударила о стену и остала парализована. Људским очима гледано, изгледало
је немогуће да оздрави. Хришћани су дошли и помазали је уљем, молили
Бога да учини да поново хода, али је остала непокретна. Током тих година
искушења њен однос са Богом је постајао све дубљи и пружиле су јој се
многе могућности да Му служи. Звали су је да сведочи на скуповима и
писала је књиге које су постале познате широм света.
-

На коју Џонину молитву је Бог одговорио и на који начин?
Какав став треба да заузмемо када пролазимо кроз искушења као што
је болест?

_____________________________________________________________________________________

Моли се
као пророк
Илија

8 – Да би показао колико је молитва делотворна, Јаков је у стиху 17 и 18
навео пример пророка Илије. Шта знаш о њему?
Књига о царевима нам каже да је Илија био Божји гласник који је осудио
грех Израела и учинио је предивна чуда. Његов живот на земљи завршио се
на неуобичајени начин: вазнесен је на небо у огњеним кочијама. Осим тога
био је велики човек молитве.
9 – Јаков каже да се Илија молио да буде суша, а затим да киша падне.
Због чега је такве ствари тражио од Бога? 1. Царевима 17:1; 18:1.
Знао је да је то начин на који Бог може да Израел научи дисциплини [радни
лист]. Краљ Ахав је „чинио што је зло пред Господом, више од свих који су
били пре њега.“ (1. Царевима 16:30). Због тога је Бог одлучио да га казни
тако што ће три и по године ускратити кишу. Илија је знао да је то Божја
воља. Његова молитва је била по Божјој речи и Богу на славу. [Други
текстови који говоре у истом правцу: Матеј 26:39; 1. Јованова 5:14]. Када се
молимо треба да своје молитве ускладимо са оним што знамо о Богу и што
знамо да Он очекује од нас. Божја реч је калуп према којем треба да
обликујемо своје молитве.
63

10 – Како се Илија молио и који су били резултати? Види такође 1.
Царевима 18:41-46.
Непрекидно се молио и одговор је био спектакуларан [радни лист]. Према 1.
Царевима 18, Илија је ставио своје лице међу колена да ништа не одвуче
његову пажњу од Бога. Осам пута је слао свог слугу да са планине погледа
на море и види прве знаке Божјег одговора на његову молитву. Слуга је
коначно видео мали облак у даљини. Крај приче је веома упечатљив: након
три године суше, велика киша се спустила на земљу. Морамо да научимо да
се истрајно молимо у вери. Тада ће живот нас, и оних који су око нас, бити
веома благословен.
11 – О којим детаљима Јаков говори у 17. стиху да нам покаже да и ми
можемо да имамо силу молитве?
Илија је био човек као и ми [радни лист]. И ти можеш да искусиш силу
молитве. То није искуство које су стекли само хероји вере. Важно је да
желиш да чиниш Божју вољу и да му даш славу. Открићеш како молитва
може да буде моћна и ефективна.

Закључак

Ово проучавање је била прилика за тебе и мене да испитамо свој молитвени
живот. Да ли живиш у блиском односу са Господом? Да ли се молиш за
болесне? Да ли си схватио да молитва има велики утицај? Хајде да неколико
минута проведемо у тишини и да кажемо Богу да желимо да Га боље
упознамо и да живимо ближе Њему. [Време за тишину.]

Додатак: Приближавање космичких бродова
Замисли да радиш у Међународном космичком центру. Радар је забележио
армију свемирских бродова који се крећу према земљи. Ови изузетно
префињени бродови потичу из цивилизације која је развијенија од наше.
Забринут си и одлучио си да им пошаљеш поруку. Али како ће они
реаговати?
1 – На који начин ова замишљена ситуација личи на молитву?
2 – Да ли је сасвим супротна?
Када се молимо ми у ствари говоримо особи која је много већа и мудрија
него што смо ми. Међутим, знамо да нас Бог чује, да нас разуме и да нам
жели најбоље. Своје радости и проблеме можемо да делимо са Њим.
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Радни лист

Молитва
Јаков 5:13–18


Како прво реагујеш када се суочиш са
проблемима? Стави знак у квадрат.
-

Покушавам да сам решим проблем.

-

Молим Бога да ми помогне.

-

Тражим савет од родитеља.

-

Телефонирам пријатељу и са њим
разговарам о томе.



Како прво реагујеш када ти се догоди
нешто добро? Поново стави знак у
квадрат.
- Сам уживам у лепим вестима.
-

Радујем се са пријатељима.

-

Брзо кажем родитељима.

-

Кажем Богу колико сам захвалан.

13 Ако се неко од вас злопати, нека се моли. Ако је неко радостан нека пева
хвалоспеве.
14 Ако је неко од вас болестан, нека позове к себи црквене старешине, а они нека
се помоле над њим и помажу га уљем у име Господа,
15 и молитва вере излечиће болесника – Господ ће га подићи. Ако је згрешио, биће
му опроштено.
16 Стога, признајте своје грехе један другом и молите се један за другога да будете
излечени. Много може делотворна молитва праведника.
17 Илија је био човек као и ми. Свесрдно се помолио да не падне киша, и киша три
и по године није пала на земљу.
18 А онда се опет помолио, и небо је дало кишу, а земља донела род.

Моли се у свакој ситуацији

Пре него што проучимо овај текст, да ли можете да ми кажете дафиницију молитве?
_________________________________________________________________________________
У којим ситуацијама нас Јаков охрабрује да се молимо – стихови 13 и 14?
_________________________________________________________________________________

Моли за болесне
Према стиху 14, шта треба да уради болесна особа?
_________________________________________________________________________________
Због чега су старешине сипале уље на болесног пре него што су се молили за њега – други део 14.
стиха?
-

Уље помазања се не спомиње ни
на којим другим местима у
Библији.

-

Старешине су помазале болесника да
би га посветили и предали Богу на
бригу.

-

Уље се користило као лек

-

Уље има „магични ефекат“ који може
да донесе исцељење.
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Шта може Бог да учини за болесну особу као одговор на молитву, стих 15?
_________________________________________________________________________________
Јаков каже да наша молитва треба да је молитва вере. Шта то значи?
_________________________________________________________________________________
Јаков спомиње препреке у исцелењу. Које су то препреке и како се могу превазићи?
_________________________________________________________________________________
Џони Ериксон је била млада хришћанка. Волела је спорт и била је добар ђак у школи. Често се
молила да јој Господ помогне да боље упозна Његову вољу и да Му боље служи. Једнога дана
заронила је у језеро. Вратом је ударила о стену и остала парализована. Људским
очима гледано, изгледало је немогуће да оздрави. Хришћани су дошли и
помазали је уљем, молили Бога да учини да поново хода, али је остала
непокретна. Током тих година искушења њен однос са Богом је
постајао све дубљи и пружиле су јој се многе могућности да Му
служи. Звали су је да сведочи на скуповима и
писала је књиге које су постале
познате широм света.
-

На коју Џонину молитву је
Бог одговорио и на који
начин?
Какав став треба да
заузмемо када пролазимо
кроз искушења као што је
болест?

Моли се као пророк Илија
Јаков каже да се Илија молио да буде суша, а затим се молио да киша падне. Због чега је такве
ствари тражио од Бога? 1. Царевима 17:1; 18:1.
_________________________________________________________________________________
Како се Илија молио и који су били резултати? Види такође 1. Царевима 18:41-46.
_________________________________________________________________________________
О којим детаљима Јаков говори у 17. стиху да нам покаже да и ми можемо да имамо силу
молитве?
_________________________________________________________________________________
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