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ВЪВЕДЕНИЕ
Битие е книга за началото. В първите глави четем за сът во рението 

на света, за това как Бог направи първия мъж и пър вата жена, за 
влиза нето на греха в света и за наказанието на този грях; за първото 
обещание за Спасител, за възниква нето на музикалните инструменти, 
за първия завет, който Бог направи с Ной и т.н.

Петте урока в тези серии представляват една основа за де тето. Те 
ще му помогнат да разбира по-добре останалата част на Писанията. 
Ние вярваме, че Святият Дух ще използ ва изуча ва нето на Словото, за да 
могат децата да познаят Богът на сътворението, на правдата, на благо-
датта и изкуп ле нието, Който е разкрит в първите осем глави на Битие.

„А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог‚ и 
Исус Христос, Когото си изпратил.“ (Йоан 17:3)

Поучавай и прилагай основната истина във всеки урок
В тези уроци има много истини, които могат да бъдат каза ни, но е 

по-добре да преподавате една основна истина всеки път, отколкото да 
се опитвате да включите всичките. Следните съкра щения са използвани 
в плана на всеки урок, за да ви помог нат да преподавате и прилагате 
основната истина.

ОИ –  преподаване на основната истина в урока
ОИН –  приложение на основната истина за неспасените деца
ОИС –  приложение на основната истина за спасените деца

Добра идея е да напишете основната истина върху картон и да го 
закрепите към фланелното табло. Това ще помогне на деца та да я 
запомнят.

Бъдете на разположение за съветване
В процеса на преподаване, у някои деца може би ще възник нат въпроси 

за това, как да бъдат спасени или относно хрис тиянския живот. Нека 
да разберат, че вие желаете да им помог нете. Казвайте им точно как 
да постъпват, за да имат полза от вашата помощ. Начина, по който  
можете да направите това, ще откриете в някои от уроците.

Бъдете на разположение за съветване и по друго време от прог рамата, 
извън библейския урок. Ето какво можете да кажете: „По-късно днес, 
по време на нашия библейски час, аз ще ви обясня как можете лично да 
се доверите на Христос като на ваш Господ и Спасител. Ако накрая все 
още не сте сигурни как да го направите и искате да ви помогна, моля 
елате и седнете на първия ред, когато другите си тръгнат.“
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БОГ СЪЗДАДЕ
Библейски текст: Битие 1:1 – 2:8
Основна истина: Бог е Създател.
Приложения: 
Неспасени – Довери се на Господ Исус, за да можеш истински да 
хвалиш Бога като твой Създател!
Спасени – Хвали Го!
Начало: „Днес май не се представи добре…“
Развитие на събитията: Земята няма форма;

1 ден – Бог създава светлината ОИ;
2 ден – Бог създава небето и моретата ОИ;
3 ден – Бог създава растенията ОИС;
4 ден – Бог създава слънцето, луната и звездите ОИН;
5 ден – Бог създава рибите и птиците ОИС;
6 ден – Бог създава животните ОИ;

Кулминация: Бог създава човека ОИН;
Заключение: 7 ден: Бог си почива ОИС, ОИН.
Стих за запаметяване: 
„В началото Бог създаде небето и земята.“ (Битие 1:1)
Нагледни материали: Използвайте фигури В2 — В7. За окръжност 
номер 6, изрежете парче от едноцветна хартия достатъчно голямо, 
за да покрие изобразения човек. (Хар тия та може да бъде закрепена 
с кламер или блу-так. Махне те я, когато говорите за сътворението 
на човека.) Зале пете парче бял картон към парче черен картон и из-
режете кръг със същия размер като другите кръгове за този урок.

Ако е възможно‚ донесете цветя‚ плодове‚ листа и т.н. Показ вайте 
ги на децата‚ когато говорите за сътворението.
Подготовка за участие на учениците:

Пригответе по лист хартия за всяко дете. Донесете моли ви‚ пас-
телни бои или флумастери. Предвидете ги така че‚ все ки да може да 
рисува. Всяко дете трябва да нарисува не що‚ което Бог е създал и за 
което то лично иска да Му бла годари.

УРОК
– Днес май не се представи много добре в класа – забе ляза Филип‚ 
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когато той и Румен си отиваха в къщи след учи лище. – Учителят не 
беше много доволен от теб.

– Зная – отговори Румен, – но това е положението.
– Има ли значение как е започнал светът? – попита Филип. – Ако 

е започнал с голяма експлозия, както каза учи телят, добре – съгласен 
съм. Ако пък Бог е направил всич ко – и с това съм съгласен.

– Да, но Библията ни казва, че Бог е създал всичко. Той тряб  ва да по-
лучи похвалата за това. Не можех просто да си седя и да не кажа нищо.

Румен беше прав – Библията ни казва ясно: „В началото Бог съз
даде небето и земята.“ (Битие 1:1) Четем за това в пър ва та книга на 
Библията – Битие. Битие означава „начало“.

Понякога не сте ли се питали кога е започнало всичко? Не знаем 
отговора на този въпрос. Знаем само, че е било много, мно го отдав-
на. Преди много години Бог създаде земята. В началото земята беше 
тъмна и празна. Нямаше облаци, дървета, нито пък хора.

Но Бог беше там. Той винаги е бил там. (Поставeте черния кръг.) 
Божият Дух се носеше над тъмнината и празното прос т ранство… 
щеше да се случи нещо прекрасно!

Бог каза:
– Да бъде светлина – и веднага се появи светлина! Нямаше слънце, 

нито луна, но се появи светлина. (Обърнете кръга от светлата му 
страна.) Бог създаде светлина само като прого вори. След това Бог 
раздели светлината от тъмнината. Той наре че светлината „ден“, тъм-
нината „нощ“. Това беше първият ден от Божието сътворение.

Сега вече имаше светлина, която преминаваше през водите. Бог 
проговори отново и каза, че водите трябва да се разделят. И така ста-
на! Целият свят стана един голям океан, а над него, прос торно небе с 
„купища“ облаци. (Поставете кръг В3.) Това беше вторият ден. Ние 
дори не можем да си представим как Бог е могъл да извърши такива 
прекрасни неща, само чрез гово рене. Но той Го направи. Колко велик 
е нашият Създател! Той притежава цялата сила на този свят.

Бог обаче продължи да изпълнява Своя съвършен план за вселена-
та. Така Той проговори отново: „Нека водите под небе то се съберат на 
едно място и нека се появи суха земя.“ (Битие 1:9) Стана така, както 
Бог каза. Водите се събраха на едно място и така се появи суха земя. 
Бог нарече сушата „земя“, а во да та „море“. В същия ден Той каза: 
„Нека земята да произ ве де растения.“ Това и стана. (Поставете В4.) 
Бог не използва нещо, за да създаде тези растения. Той изговори само 
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думи. Аз донесох нещо със себе си. Направих… (плетен пуловер, 
книж ни цветя, играчки и т.н.) Когато ги правех, имах нужда от… 
(Посочете материалите, от които сте се нуждаели и посо бията, 
които сте използвали.) Ако нямах тези неща, ако нямах нищо, аз 
нямаше да мога да ги измайсторя. Вие също обичате да правите раз-
лични неща, но се нуждаете от хартия, лепило, конци, ножици и др. 
Само Бог може да направи нещо от нищо – Той е много различен от 
нас! Ние не можем да си представим колко е велик!

Ето защо растенията просто започнаха да растат. Бог беше пла
нирал те да имат семена, така че повече растения, треви и дървета да 
израснат от техните семена. Така е и днес. Посейте макови семена и 
ще израснат макове. Поставете житни семена в земята и ще се роди 
жито. Такъв е Божият съвършен план. 

Чудя се дали, когато наблюдавате красиво цвете си мислите за 
Бога, който го е създал. А дали, когато гледате нагоре към голе мия 
дъб си мислите за Бог – Създателя?

Казвали ли сте Му някога: „Боже, ти си толкова чудесен и велик! 
Благодаря Ти, че си направил тези неща.“ Бог иска ти да вярваш в това, 
което е написано в Библията за Него – Съз да теля на света. Той иска 
да Му кажеш, че Го обичаш и да Му благодариш за всичко, което е 
направил. Той желае ти често да Му казваш: „Боже, Ти си много велик. 
Аз те обичам и Те славя за всичко, което Си направил“. Той заслужа-
ва цялата сла ва, която Му отдаваме и даже много повече! Само Бог 
би могъл да направи такива прекрасни дървета и растения от нищо. 
Всичко това се случи на третия чудесен ден от сътворението.

Можеш ли да си спомниш какво направи Бог на 1я, 2я и 3я ден? 
(Направете преговор с децата.) А какво ли се е случило на четвъртия 
ден? Бог проговори отново и създаде слънцето, луната и звездите. 
(Поставете кръг В5.) Слънцето е огромна гореща топка, която излъч-
ва светлина. Луната отразява свет лината на слънцето. Има милиарди 
звезди и галактики. Бог е раз положил всяка една от тях на точно 
определено място и те са стояли съвършено в орбитите си в продъл-
жение на стотици хиляди години (Исая 40:26). Ние дори можем да ги 
изпол зваме, за да определяме правилното време. Не се ли чувствате 
засра мени, че не обичате, не отдавате слава и не се покорявате на този 
велик Създател Бог? Грешно е да не Му се покоряваме. Пог решно и 
лошо е да не Го обичаме и да не Му отдаваме слава за всичко, което 
е създал. Може би днес разбираш, че си виновен. Когато мислиш 
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за Неговото величие, ти дори малко се страхуваш. Бог, Създателят, 
вън ли е от твоя живот? Не искаш ли да се обърнеш към Него днес? 
Библията казва, че Исус Христос, Неговият син умря за грешниците. 
Той е този, кой то може да те върне обратно при Бога. Помоли Го да 
го сто ри за теб сега и Му кажи, че от днес ти искаш да Го обичаш и 
да Го славиш, както Му подобава. 

Библията казва, че Господ Исус може съвършено да спасява тези, 
които идват при Бога чрез Него (Евреи 7:25). Ако си се замислил и 
все още не знаеш как да се върнеш при Бога чрез Исус Христос, ос-
тани на мястото си, когато часът свърши. Така аз ще зная, че искаш 
да говориш с мeн и ще се опитам да отго воря на въпросите ти чрез 
Библията. Много е важно след като дойдеш при Бога, да Го обичаш и 
да Му се покоряваш като на твой Създател. Той е този, който направи 
слънцето, луната и звездите и постави всяка на мястото £.

На петия ден Бог проговори отново:
– „Нека водите да се изпълнят с множество живи същества и пти-

ци да летят в небето.“ (Битие 1:20). (Поставете кръг В6.) Само чрез 
Словото Си, от нищото, Бог създаде множество морски същества 
– от големите китове до малките златни рибки. Той създаде орлите 
и чайките. Можете ли да изброите някои птици, които познавате? 
(Оставете децата да вземат участие.) Да, Бог направи всички тях. 
Той каза, че всяка риба ще „произведе“ според вида си. Това означава, 
че от хайвера на пъстърва ще се родят малки пъстърви, а не акули. 
И птиците снасят яйца. От яйца на врабче ще се родят врабчета, а 
не гар   вани. И днес е същото. Нито един човек, дори найумният, не 
може да направи истинско живо врабче или риба. Само Бог може да 
го направи и ние трябва да Го славим и да Му благо дарим за това. 
Понякога, дори тези от нас, които обичаме Господ Исус, забравяме 
да благодарим на Бога за това, което е направил. Ние не Му казваме, 
че Той е много, много велик и че Го обичаме. Обикновено се молим, 
когато искаме от Него раз лични неща, но Бог иска и да Го славим. 
Това означава, че трябва да размишляваш за Неговото величие, и да 
Му благо дариш от сърце, че Той е вeлик. Можеш да Го прославяш, 
и кaто пееш песни за Неговото величие. Момчета и момичета хрис
тияни, вие които познавате и обичате Господ Исус, Бог иска да Го 
прославяте! Той заслужава твоята хвала. Един стих в Библията казва: 
„О, елате да хвалим, да се поклоним, да коле ничим пред Господа, 
нашия създател.“ (Пс. 95:6). Когато мислиш за това как Той създаде 
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света – поклони Му се!
Настъпи шестият ден и Бог отново каза: „Да произведе земята 

множество живи същества.“ (Поставете кръг В7 с човек, но да е 
покрит, за да не се вижда.) Бог направи живот ните от нищо. Той 
неправи магарета, крави, овце, коне, кози, кучета  и  котки. Създаде 
и пълзящи животинки: гущери, охлю ви, червеи и паяци. Направи 
маймуни – всяка една от тях е прек расно създание. Бог планира вся-
ка овца да има своите агън ца, котките – своите котенца, слоновете 
– своите слон чета, лъвовете – своите лъвчета, маймуните – своите 
май мунки. Така е било преди, така е и до днес. Има толкова много 
видове животни по света и Господ Бог е техният Създател. В Библията 
можем да прочетем какво Бог помисли за своето творение: „…Бог 
видя, че беше добро.“ (Битие 1:21)

Обаче животните не бяха единственото Му творение в шес тия ден. 
Бог направи нещо покрасиво, поспециално – различно от всичко, 
което беше сътворил. Той създаде човека. БогОтец, БогСин и Бог
Святи Дух проговориха заедно за това специално създание: „Нека 
направим човека по наш образ и подобие.“ (Битие 1:26). Библията ни 
казва, че Бог образува тялото на първия човек от пръстта на земята.

Нашите тела са велико творение, но те не ни правят специ ални и 
различни. Библията ни казва, че Бог вдъхна в тялото на първия човек 
жизнено дихание и „…човекът стана жива душа“ (Битие 2:7). (Мах-
нете хартията, покриваща човека от кръг В7.) Бог не беше правил 
това на никое друго създание. Той, по някакъв начин, направи човека 
да бъде подобен на Него. Ето защо ти и аз сме много поразлични 
от животните. По какво се раз личаваме? Ние можем да измисляме 
нови идеи и да изоб ре тяваме нови неща. Животните не могат да 
правят същото. Ние можем да разговаряме един с друг и с Бога, а 
животните не мо гат. Ние можем да избираме – животните не могат 
да нап  равят истински избор. Но найвече, ние можем да познаваме 
и да хвалим Бога. Били сме създадени, за да познаваме нашия Съз 
дател, да Го славим и да бъдем с Него завинаги. Едно жи вот  но не 
може да познае Бога. Когато то умре, това е краят му, но когато човек 
умре, неговата душа продължава да живее. И така, вие виждате, че 
хората са различни. Библията казва, че ние „страшно и чудно сме 
направени“. (Пс. 139:14)

Никога не трябва да забравяш, че Бог те е направил. Той е твоят 
Създател. Един ден Той ще те държи отговорен за всичко, което 
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казваш, вършиш и мислиш. Трябва да обичаш и да се подчиняваш 
на твоя Творец. Може би никога не си се доверявал на Исус Христос 
като на твой Спасител и се страхуваш да Го срещ  неш. Може би не 
Го обичаш и не Го славиш? Но ти имаш нуж да от Него! Желаеш ли 
още днес да се обърнеш от непо кор ния си живот и да се довериш на 
Исус Христос да ти прости? Ако желаеш това, тогава ще бъдеш готов 
да срещнеш  твоя Творец, защото Той няма да те държи отговорен 
за греха ти. Така ще започнеш да Го обичаш и да Му се покоряваш, 
както би трябвало да бъде. Тогава ще можеш да Го славиш – да Му 
каз ваш колко велик и чудесен е Той. Никога не забравяй, че Бог 
е много велик. Той е Творецът. Той постави първия човек в едно 
много красиво кътче от света, наречено Едемската гра дина. „Едем“ 
означава възхищение (наслада) и сигурно е било нещо подобно на 
огромен парк. Бог постави  човека да отговаря за всичко, което Той 
беше направил.

А какво мислите направи Бог на седмия ден? Библията отговаря 
и на този въпрос.  На седмия ден Бог си почина. Той не си почина, 
защото беше уморен. Бог не се уморява (Пс. 40:28). Бог си почина, 
защото беше завършил творението си и беше доволен от него. То 
беше „много добро“.

Ако обичаш Господ Исус като твой Спасител, помни, че трябва 
да Го прославяш всеки ден. Той е великият Творец и зас лу  жава да Го 
славиш, Той иска ти да Му се покланяш. Мис ли за Неговата сила и 
величие и Му кажи колко чудесен е Той. Когато чуеш други истории 
за товa, как е създаден светът, спомни си какво учи Библията. Вярвай 
на това, което Бог е казал.

Ако Исус Христос не е твой Спасител, не можеш истински да се 
покланяш на Бога, защото греховете ти те отделят от Него. Освен 
това ти не си готов да срещнеш Своя Творец. Това е голям проблем 
за теб. Ако обаче в сърцето си искаш истински да обичаш, да се по-
коряваш и да се покланяш на своя Създател Бог, можеш още днес да 
дойдеш при Исус. Ако помолиш Исус Христос да ти прости всички 
лоши неща, които си извършил, Той ще те направи ново създание 
(2ро Êîð. 5:17). Ще бъдеш нова личност, която ще може да обича, да 
се покорява на Бога и истински да Му се покланя.
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ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР ПО УРОК 1

1. Какво означава думата „битие“? (Начала, начало.)
2. Как изглеждаше земята преди Бог да създаде светлината? (Тъмна 

и празна.)
3. Какви материали използва Бог за да направи слънцето, луната, 

планетите и всичко останало? (Никакви материали; Той сътвори 
всичко от нищото.)

4. Какво означава да се „покланяме“ на Бога? (Да Му каз ваме от 
все сърце с думи или песни колко велик е Той.)

5. Какво има прeдвид Библията, когато казва, че Бог създаде 
растенията „всяко според вида си“? (Всяко растение ще произ веде 
по-нататък същия вид растения.)

6. В кой ден Бог сътвори човека? (В шестия ден.)
7. Кои са разликите между човека и животните? (Човекът е създа-

ден по Божий образ: може да измисля нови неща, да пра ви истински 
избор, може да познава Бога и да разговаря с Него; има  душа, която 
продължава да живее вечно и след смъртта.)

8. Защо Бог създаваше само като изговаряше думи? (Защо то Той 
е всемогъщ и всесилен Бог.)

9. Какво направи Бог на седмия ден? (Той си почина.)
10. Повторете първите думи от Библията. („В началото Бог съз-

даде небето и земята.“ Битие 1:1)

Дейност с децата:
Раздайте лист на всяко дете. Кажете им: „Всеки един от вас трябва 

да нарисува картина за нещо, което Бог направи  и за което вие искате 
да Му благодарите“.

В края на урока можете да раздадете лис товете на децата и да ги 
насърчите да нарисуват нещо от красивото Божие тво рение. Могат 
да поставят на листа заглавие: „Благодаря ти Боже, че създаде…“
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ГРЕХЪТ ИДВА В СВЕТА
Библейски текст: Битие 2:9, 2:15 – 3:2; 2ро Êîð. 11:3
Основна истина: Всеки човек е грешник.
Приложения: 
Неспасени – Обърни се от грешния си път към Исус Христос, който 
единствен може да прости греховете ти.
Начало: „Бих искал да няма плевели на този свят.“
Развитие на събитията:

Адам дава имена на животните;
Бог създава жена. Бoжиите наставления към Адам и Ева ОИН;
Сатана изкушава Ева;
Ева опитва плода и го дава на Адам ОИ;
Тe се страхуват от Бога ОИ;
Опитват да се скрият;
Бог разговаря с тях ОИН;
Бог наказва змията, Адам и Ева;
Бог им дава кожени дрехи;

Кулминация: Бог обещава Спасител ОИН;
Заключение: Исус Христос желае да те спаси.
Стих за запаметяване: „…както чрез един човек грехът влезе в света и 
чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, 
понеже всички съгрешиха.“ (Римл. 5:12)
Забележка: Помалките деца могат да научат стиха до думите „всички 
човеци“.
Нагледни материали: Използвайте изглед към градина или сцена с 
фигури В9В16.

УРОК
– Ох, как бих искал да няма плевели на този свят! – измърмори не-

доволно Александър като помагаше на баща си да почистят градината 
в задния двор. Неотдавна те бяха събо ри ли старата къща и градината 
беше пълна с плевели, магареш ки бодили и тръни.

– Едно време не е имало плевели или тръни – каза баща му, – но 
това е било много, много отдавна.

– Кога? – попита Александър.
– Когато Адам и Ева са живеели в Едемската градина. Тогава Адам 
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не е трябвало да се тревожи за плевели.
– Щастливец! – измърмори Александър, като отскубна няколко 

тръна, които одраскаха лицето му.
Сцена 1

Да, светът беше поразлично място, когато Адам живееше в Едем-
ската градина. (Поставете  фиг. В9 - Адам.)

Адам се наслаждаваше на това да се грижи за градината. Бог му 
беше възложил специална задача – Той показа на Адам животните 
едно по едно и…
Сцена 2 
(Поставете и В10 – Адам с овцете.)

Адам даде имена на всички животни. Бог сигурно го беше направил 
много мъдър, за да се справи с тази задача. Адам не тряб ваше да се крие 
от тигрите и лъвовете. Нямаше нито едно опасно животно. Животните 
не се убиваха и не се изяждаха едно друго. Всичко беше спокойно в 
този съвършен свят.

Но Адам беше самотен. Той не можеше да бъде близък прия тел с 
никое животно, защото беше различен. Можете ли да си спомните по 
какво той се различаваше от тях? (Позволете на децата да отговорят.) 
Бог знаеше, че не беше добре за Адам да бъде сам и имаше план как 
да се погрижи и за това.
Сцена 3 
(Махнете фиг. В9-10, поставете В11 – Адам спи.)

Бог приспа дълбоко Адам. Познайте какво направи Бог, докато Адам 
спеше? Той извади едно от ребрата му. Но за какво му беше необходимо 
на Бог това ребро?! Той направи нещо много прекрасно, нещо което 
само Бог може. Той направи от реброто друга личност – една жена.
Сцена 4 
(Махнете фиг. В11, поставете фиг. В9 и В12 – Адам и Ева.)

Колко се изненада Адам, когато се събуди! Тя беше там – една пре-
красна жена. Бог му я даде, за да бъде негова съпруга. Какъв чудесен 
подарък за Адам! Той вече не беше сам; имаше с кого да говори и кого 
да обича. Адам нарече своята жена Ева.
Сцена 5

Още преди да създаде Ева, Бог беше казал на Адам, че му дава пло-
довете на дърветата в градината за храна. Можеше да яде от всички 
тях с изключение на едно. Не трябваше да яде от дървото за познаване 
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доброто и злото. Адам и Ева можеха да се наслаждават на много пло-
дове, но трябваше да запомнят пра   вилото: „…не яжте от дървото за 
познаване на доброто и злото – ако ядете от него, вие ще умрете“. Бог 
ги беше създал. Той знаеше кое е найдоброто за тях и имаше пълното 
право да каже на Адам и Ева какво да правят и какво не. Това важи 
за теб и мен. Бог е нашият Създател и Господ. Той ни е запо вядал в 
Своето Слово какво да правим и какво да не правим. Можете ли да 
кажете някои неща, които Бог ни заповядва? (Позволете на децата да 
вземат участие.) (Обичай Бога с цялото си сърце, обичай своя съсед, 
покорявай се на родителите си и т.н.). Можете ли да кажете някои неща, 
които Бог заповядва да не правим? (Не пожелавай, не кради, не лъжи 
и т.н.). Никой между нас, от самото си раждане, не се е покорявал на 
Бога всеки ден. Аз не съм се покорявал/а, нито пък ти. Бог нарича 
непокорството „грях“. Библията казва: „всички съгрешиха…“ (Ðèìë. 
3:23) Чувстваш ли в сърцето си, че това е истина – знаеш ли, че не се 
покоряваш на Бога? По онова време Адам и Ева не знаеха какво е това 
„да съгрешиш“.

Но в създадения от Бога свят имаше един, който беше решил, да 
накара Адам и Ева да съгрешат. Тази личност мразеше Бога и искаше 
да развали Божия свят. Той искаше Адам и Ева да бъдат лоши. Това 
беше Сатана – големият неприятел на Бога. Някога той беше ангел, но 
се разбунтува срещу Бога и за наказание Бог го изгони от небето. Той 
беше силен враг, но не чак толкова силен колкото Бога.

Сатана или Дяволът, както още го наричаме, знаеше, че ако може 
да накара Адам и Ева да не се покорят на своя Творец, те също няма да 
живеят с Бога. Това беше неговото желание и за това реши да ги изма-
ми. Той имаше много хитър план. Използва едно от найпрекрасните 
животни – змията, за да говори на Ева, докато тя се разхождаше между 
дърветата в градината. (Махнете фиг. В9 – Адам и поставете В12 и 
В13 – Ева и змията.)

– Бог наистина ли каза да не ядете от плодовете на тези дървета?! 
– попита змията. Това ли беше казал Бог? Не. Сатана се опитваше да 
измами Ева, че Бог им беше забранил да ядат от всички дървета. Но 
Бог им беше разрешил да ядат плода на всяко дърво, с изключение на 
едно. Той беше добър и щедър към тях.

– Можем да ядем от плодовете на всяко дърво, с изключение на това 
в средата на градината. Бог ни каза: „да не ядете от него, нито да го 
докоснете защото ще умрете…“ – отвърна Ева.
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Чрез змията Сатана, искаше да накара Ева да се усъмни в това, което 
Бог беше казал. 

– Не, няма да умрете, но Бог знае, че когато ядете от това дърво, ще 
станете като Него, ще познавате доброто и злото – каза змията.

 Дяволът искаше Ева да мисли, че Бог се опитва да я мами като не 
£ дава найдоброто в живота. Глупаво беше, че Ева го послуша. Тя се 
доближи до дървото и погледна плода. Изглеждаше толкова красив… и 
много вкусен. Искаше £ се да бъде мъдра и да познава злото, така както 
и доброто. Протегна ръка та си, докосна плода и го откъсна. (Поставете 
фиг. В14 в ръка та на Ева.) Опита го, а след това извика мъжа си (Махне-
те змията и поставете фиг. В9 – Адам) и даде на него да яде.

Колко лошо постъпиха Адам и Ева като не се покориха на Бога, Който 
ги създаде, Който ги обичаше и Който направи тол кова чудесни неща 
за тях. Сега вече те знаеха за злото, за греха. Страхуваха се да срещнат 
Бога и вече не Гo обичаха истински. Чувстваха се много виновни. Сега 
те бяха грешници. Поради това, че Адам и Ева послушаха Сатана и 
не се покориха на Бога, днес всеки човек също е грешник. Техният 
грях промени моето и твоето положение. Това означава, че ти и аз сме 
родени грешници. (Ðèìë. 3:23; 5:18) Ние се раждаме с желанието да 
не се покоряваме на Бога. Представете си, че сме във футболен отбор 
и някой бие дуспа. Ако успее, прави го за целия отбор, ако се провали 
– целият отбор губи. (Приспособете го в при мер, близък за вашата 
група.) Адам е нещо като водач на нашия отбор. Той „пропусна целта“ 
като не се покори на Бога, ето защо всички ние губим. Всички ние сме 
непокорни и виновни, защото Адам беше такъв. Библията казва: „…чрез 
един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта; и по тоя начин 
смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха“. (Ðèìë. 
5:12) С греха на Адам настъпи голяма промяна в света.
Сцена 6 
(Махнете фиг. В12 – Ева, В14 – плода, В9 – Адам, като поста вите В15 
– Адам и Ева в смокинени листа.)

Адам и Ева се почувстваха засрамени. Внезапно разбраха, че са голи 
и побързаха да си направят дрехи от смокинови листа. 

Бог ги беше предупредил, че непременно ще умрат, ако не се поко-
рят на Неговата заповед. Така ли стана? Телата им не умряха веднага 
– това стана чак след години, но в този момент Адам и Ева умряха по 
един ужасен начин. Преди непокорството си, те познаваха Бога и Го 
обичаха. Привечер Бог идваше в Едем с  ката градина. Те винаги чакаха 
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с нетърпение това време. Но сега... те се страхуваха от Него. Тяхното 
приятелство с Бога беше унищожено. Библията нарича „смърт“ отде-
лянето ни от Бога, а точно това се случи на Адам и Ева. Случи се и на 
все ки един от нас. Библията казва: „в Адам всички умряха“  (1во Êîð. 
15:22).

Това означава, че ти и аз също сме отделени от Бога. Ако продъл-
жаваш да следваш твоя грешен път, никога няма да живееш с Бога, но 
ще бъдеш завинаги отделен от Него. Това е найлошото нещо, което 
би могло да се случи на някого. Колко е тъжно, че грехът влезе в света!

Адам и Ева се страхуваха; те се опитаха да се скрият от Бога – но 
никой не може да стори това! Бог знаеше точно какво се бе случило и 
къде бяха те. Той дойде да разговаря с тях. 

– Адам, къде си? – попита Той.
Адам отвърна:
– Чух гласа Ти в градината, но се уплаших, защото съм гол и се 

скрих.
Тогава Бог каза:
– Как узна, че си гол? Да не би да си ял от плода на дървото, от което 

ти заповядах да не ядеш?
Адам, който вече беше лош, започна да обвинява жена си:
– Жената, която си ми дал, тя ми даде от плода на дървото и аз ядох.
Тогава Бог каза на Ева:
– Какво е това, което си направила?
Ева се опита да обвини змията:
– Змията ме измами и аз взех от плода.
Ние сме същите като тях, нали? Лесно е да обвиняваме някой друг 

за нашия грях. Ти казваш например: „Сестра ми започна пър ва да се 
разправя с мен!“ или „Не исках да наругая, просто се случи!“ или „Аз 
не излъгах наистина, а просто се прест рувах“.

Бог знае кой е виновният. Когато не Му се покоряваш, ти си виновен. 
Той иска ти да си готов да кажеш: „Боже, съгреших – виновен съм!“

Адам и Ева не искаха да си признаят пред Бога, но Той знаеше 
всичко, което те извършиха. Тогава Той им каза това, което щеше  да 
им се случи поради техния грях.

Найнапред Бог каза на змията:
– Понеже си сторила това, ще бъдеш найпроклетото жи вотно на 

земята. Винаги ще пълзиш по корем и ще ядеш пръст през всичките 
дни на живота си.
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Това прекрасно, блестящо животно нямаше да бъде вече прив
лекателно, а вместо това хората щяха да се страхуват от него и да го 
мразят. Оттогава всички змии пълзят по земята. След това Бог каза на 
Ева: 

– Ти ще страдаш много и особено, когато раждаш деца. Твоят съпруг 
ще владее над тебе.

 И така, болестта, слабостта и болката за първи път влязоха в света. 
Бог каза на Адам, че от сега нататък ще трябва да работи усилено, за 
да получава достатъчно храна.

– Плевели, бодили и тръни ще растат – каза Той – които ще пречат 
на растенията да се развиват добре.

Адам беше наказан да работи много, често с пот на челото. Накрая 
щеше да умре и тялото му да се превърне на пръст.

След това Бог изгони Адам и Ева от краси вата градина. Той постави 
едно небесно същество – херувим и огнен меч, който да се върти във 
всички посоки пред входа, така че два мата никога да не могат да се 
върнат обратно. Свършиха спо кой  ните и щастливи дни, тъй като Адам 
и Ева не се покориха на своя Творец и Господар.

Дрехите им от смокинови листа не бяха подходящи. Бог им даде по
добро облекло, направено от кожата на животни. (Махнете фиг. В15. 
Поставете фиг. В16 – Адам и Eва.) Животните трябваше да бъдат уби-
ти, за да имат Адам и Ева дрехи. Вероятно, дори с това, Бог показваше, 
че би могло да има прощение само чрез смърт и проливане на кръв.

Хубаво е, че Бог се смили и даде едно чудесно обещание. Той обеща, 
че един ден ще изпрати някой, който ще унищожи силата на Сатана и 
ще избави грешниците. Щеше да дойде ня кой, който да ни върне об-
ратно при Бога. Ти и аз много се нуж даем от този „някой“, нали? Бог 
удържа обещанието си и хиляди години покъсно, Той изпрати тази 
личност – Своя единствен син, Господ Исус Христос. Исус Христос 
беше пос лушен във всичко на Бога. Той не съгреши, но въпреки това 
Бог Го наказа заради нашето непокорство. Божият Син беше при кован 
на кръста и там понесе наказанието, което ние заслу жа вахме. Той проля 
кръвта си и умря за греховете ни, но след това възкръсна от мъртвите, 
показвайки че е унищожил силата на Сатана. Той е единственият, който 
може да те върне обратно при Бога, за да не бъдеш вече отделен от Него. 
Исус Христос е единственият, който може да те спаси от наказанието 
за твоето непокорство. Ако сега повярваш Той може да ти помогне да 
се покориш на Бога. Библията казва: „…който вярва… е пре минал от 
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смъртта в живота“ (Йоан 5:24). Ако истински съжа ляваш за непокор-
ството си и не искаш да си отделен от Бога, ела сега при Исус Христос. 
Кажи Му, точно там където седиш, (не е нужно да бъде непременно на 
глас) че съжаляваш. Благо дари Му, че е бил наказан за твоя грях. Кажи 
Му, че ис каш Той да бъде твоят Спасител. Помоли Го да ти помогне 
да се по ко риш на Бога. Толкова е чудесно, когато Исус Христос спа си 
някое момче или момиче. Той иска да направи това за теб.

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР ПО УРОК 2
1. Кога на земята не е имало тръни, плевели и бодили? (Когато Адам 

и Ева живееха в Едемската градина и нямаше грях.)
2. Как Бог направи първата жена? (От едното ребро на Адам.)
3. Какво се случваше всяка вечер в Едемската градина. (Бог идваше 

всяка вечер в градината, за да разговаря с тях.)
4. Защо Бог даде на Адам и Ева правила, които да спазват? (Защото 

Той ги беше създал.)
5. Кой иска да развали това, което Бог е създал? (Сатана или дя-

вола.)
6. Кое животно използва Сатана? (Змията.)
7. Как грехът на Адам повлия на мен и теб? (Поради това ние се 

раждаме грешници.)
8. Защо грехът е нещо лошо за всички нас? (Защото ни отде ля от 

Бога, нашия Създател.)
9. Какво беше чудесното обещание, което Бог даде на Адам и Ева? 

(Той обеща, че един ден ще изпрати Един, който ще уни  щожи силата 
на Сатана; Един, който ще избави греш ни ците от техния грях; Един, 
който ще ни върне обратно при Бога.)

10. Какво се опитаха да направят Адам и Ева, след като не се под-
чиниха на Бога? (Опитаха се да се скрият от Бога.)

11. Изброй някои от промените, които настъпиха в резултат на греха. 
(Отделяне от Бога; обвинение на другите за нашия собствен грях; 
змията да пълзи по земята; болест, слабост и болка дойдоха в света; 
смъртта дойде на света; животните започнаха да се изяждат едно 
друго; тръни, плевели и бодили започнаха да растат; Адам и Ева не 
можеха повече да живеят в Едемската градина.)

12. Защо Адам и Ева не можеха да се върнат в Едемската градина? 
(Херувимът и пламтящият меч пазеха входа.)



18

       ПЪРВИТЕ ДЕЦА  
Библейски текст: Битие 4:116 а; Евреи 11:4
Основна истина: Бог определя начина, по който да отидем при Него.
Приложения: 
Неспасени – Трябва да се довериш на Исус Христос като на  твой 
Спасител, Той е единственият път към Бога.
Спасени – Благодари на Бога, че си се доверил на Христос, който е 
пътят към Бога.
Начало: Раждането на първото бебе;
Развитие на събитията: 

Ражда се Авел;
Момчетата растат ОИ;
Каин става земеделец;
Авел става овчар;
Авел принася жертва на Бога ОИН, ОИС;
Каин принася жертва на Бога ОИН;
Бог приема Авел и неговата жертва ОИН;
Бог отхвърля Каин и неговата жертва ОИН;
Каин ревнува и се сърди;
Бог дава още един шанс на Каин;
Кулминация: Каин убива Авел;
Бог разговаря с Каин;

Заключение:
Каин напуска Божието присъствие ОИН.

Стих за запаметяване:
Повторете отново Ðèìë. 5:12.
Ако използвате това като отделен урок, ви предлагаме Йоан 

14:6б, където Господ Исус казва: „Никой не дохожда при Отца, 
освен чрез Мен“.
Нагледни материали:

Използвайте фигури В1, В9, В17–В26 (на фиг. В1 трябва да зале-
пите думичката „Бог“, вместо „GOD”.)

УРОК
Сцена 1 
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(Поставете фиг. В9 – Адам и фиг. В17 – Ева)
Адам и Ева наблюдаваха с радост своето малко бебе. Това беше 

първото бебе родено някога в нашия свят. Адам и Ева сигурно с го-
лям интерес докосваха мъничките пръсти на ръцете и краката му и 
нежните му ушички.

– Ще го наречем Каин – каза Ева на Адам и той се съгласи. 
След известно време им се роди и второ бебе. Те го нарекоха Авел. 

Адам и Ева се забавляваха, като наблюдаваха как рас тат Каин и Авел, 
как се учат да прохождат и да говорят. Когато пораснаха те сигурно 
са попитаха: „Разкажете ни за Едемската градина…“ (Помолете 
децата да си представят, че са Адам и Ева и да споделят какво те 
биха разказали на двете момчета Каин и Авел. Те могат да включат 
в своя разказ красотата на мяс тото, тяхното приятелство с Бога, 
лесния им начин на живот, това че не е имало плевели, нито смърт, 
херувима пред входа...)

– А сега Бог не ни ли обича? – вероятно питаха момчетата. Може 
би Адам и Ева са обяснили: „Да, обича ни! Бог е много добър към 
нас, въпреки че не го заслужаваме. Той ни показа как може да ни 
прости. Когато съжаляваме за сторен грях, тряб ва да убием животно. 
Кръвта му ни изчиства и Бог ни прощава. Това е нещо важно, което 
вие трябва да помните.“ 

 Даже хиляди години преди Господ Исус да дойде, Бог беше дал 
картина за единствения начин да отидем при Него. Умира щото жи-
вотно беше преобраз на това, което Божият син щеше да направи. Ние 
не можем да се приближим до Бога поради греха си. Но Исус Хрис-
тос, Божият Син нямаше грях. Той дойде от небето, живя съвършен 
живот и след това умря на кръста вместо грешниците като теб и мен. 
Неговата скъпоценна кръв беше пролята, за да очисти нашия грях. 
Днес обаче Исус не е мър тъв, защото възкръсна. Само Той може да 
те върне обратно при Бога. Това е Божият начин и няма друг път, по 
който да дойдем при Него. Много е важно да запомните това, както 
беше важно за Каин и Авел да запомнят за жертването на животно.

Каин и Авел никога не бяха ходили на училище – родите лите им 
ги учеха. Учеха ги как да се трудят и да обработ ват земя та. Помагаха 
и при скубенето на плевелите. Много пъти им ставаше горещо и се 
уморяваха още преди работата да беше свършила. Нямаше смисъл 
обаче  Адам и Ева да учат мом  четата  как да се карат или как да не се 
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подчиняват. Те вър шеха лоши неща без да бъдат учени на това, защото 
се бяха родили грешници, които не желаеха да се покоряват на Бога.

Същото е с теб и мен. Лесно е да излъжеш, за да се измъкнеш от 
беда  или да си помислиш лоши неща за учителя, нали?! Мо жеш бързо 
да изгубиш търпение и да закрещиш. Тези погре шни неща Библията 
нарича грях, който те държи далече от Бога. Този грях трябва да ти 
бъде простен или никога няма да можеш да живееш с Бога. Бог е 
този, който решава как един грешник може да дойде при Него. Ти и 
аз трябва да отидем при Бога, по начи на, по които Той е определил. 
Това се отнасяше и за Каин и Авел.
Сцена 2
(Поставете фиг. В21 – Каин.) 

Колкото поголям ставаше Каин, толкова повече му харес ваше да 
учи за растенията – зеленчуци, цветя, плодове. Той скубеше плеве-
лите и работеше усилено, за да получи добра реколта. Обичаше да 
чувства меката почва под краката си, кога то копаеше, изравняваше и 
засаждаше. Той беше горд с ху ба вите си растения и дървета, а също 
и с вкусната храна, коя  то отглеждаше. Библията казва: „Каин обра-
ботваше земя та“, което означава, че той беше земеделец. (Добавете 
фиг. В19, 20 Авел.) 

Авел пък обичаше повече животните, отколкото растенията и 
дърветата. Той особено се радваше на овцете и агнетата. Пазеше ги 
от опасности; водеше ги на паша и водопой. Библията казва: „Авел 
беше пазач на овцете“ т.е овчар. Но както видях ме, двете момчета 
бяха грешници. Те се замислиха за отноше нията си с Бога. Техният 
грях ги държеше настрана от Него. Нещо трябваше да се направи. 
От Адам и Ева те бяха научили единс твения път до Бога и как могат 
да бъдат простени. Трябва ше да се пролее кръвта на едно животно, 
защото „без пролива нето на кръв няма прощение“. (Евр. 9:22 б) Това 
беше Божият начин.

Щяха ли те да се подчинят на Божието условие? Авел отиде при 
овцете си и ги огледа много внимателно. Той избра найдобрата, уби 
я и остави кръвта £ да изтече. (Поставете олтар без огън – фиг. 
В23). Той вярваше, че  като направи това Бог ще му прости греха. 
Библията ни казва, че Авел имаше вяра в Бога. (Евр. 11:4) Той отиде 
при Бога, по правилния начин, и според божието изискване. Колко 
мъдро постъпи Авел! Бог иска и ти да знаеш, че трябва да отидеш 
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при Него по Неговия начин. Днес това не е чрез убиване на животно. 
Сега Божият начин за теб е да дойдеш при Него чрез Исус Христос. 
В Библията Той е наречен – „Агнец Божий“. Бог даде Своя собствен 
Син да бъде последната жертва за грях. Исус Христос умря на кръста 
за греха. Неговата скъпоценна кръв беше дадена за нашето про щение. 
Ти трябва да се отречеш от греха и да повярваш, че Исус Христос 
беше жертвата за твоя грях и да Го помолиш да ти прости. Това е 
единственият път към Бога. Ако си дошъл при Бога чрез Господ Исус, 
ти трябва да Му благодариш всеки ден, че грехът ти е бил простен и 
че Му принадлежиш. Ако не избереш Божия начин – ти не можеш да 
дойдеш при Бога. Авел дойде при Бога като избра Божия път.

Дали неговият брат направи същото? Каин разгледа нещата, които 
бе отгледал, плодовете и зеленчуците, с които беше така горд и веро-
ятно си помисли: „Нищо не може да бъде подобро от тях. Сигурен 
съм, че Бог ще бъде доволен. Той ще ме приеме. Това, което аз правя, 
е много добро.“ (Махнете фиг. В21 – Каин, като я заместите с Каин 
– фиг. В24, поставете фиг. В22 – олтара.) Но това не беше начинът, 
определен от Бога. 

Вероятно вие сте като Каин – имате свои идеи за това как да бъдете 
приети от Бога и простени.

Може би си мислиш: „Аз се опитвам да бъда добър и наис тина 
съм подобър от всички в моя клас“. Няма значение обаче колко си 
добър – ти все още си грешник. Колкото и добър да се опитваш да 
бъдеш, това никога няма да оправи отно ше нията ти с Бога, защото 
Негoвият начин е чрез Исус Христос. 

Може би пък си повтаряш: „Моля се, ходя на църква…“ Но тези 
неща, не довеждат до Бога; пътят към Бога е чрез Исус Хрис тос. А 
може би някой ти е казал: „Ти си още млад, Бог ни  кога няма да те 
отхвърли и ще те пусне в небесното царство“. Биб лията казва, че от-
както си се родил, ти си вървял срещу Бога. (Ðèìë. 3:23; 5:18.) Може 
да не си в напреднала възраст, но трябва да дойдеш по Божия начин 
– чрез Исус Христос. Опит  ваш ли се да дойдеш при Бога поскоро 
по твоя начин, отколкото по Божия – както направи Каин?

Какво ли си  помисли Бог за различните жертви на Каин и Авел? 
Това става ясно от Библията – Бог прие Авел и неговата жертва на 
животно. Авел беше простен от Бога. Колко благо дарен и щастлив 
беше той! Ти можеш да бъдеш точно като него – простен и привет-
стван от Бога като добре дошъл. Трябва да вярваш, че Исус Христос 
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страда и умря като жертва за твоя грях, и да се довериш на Него да 
ти прости. Тогава Бог ще те прие ме. Може би си казваш: „Да, искам 
да приличам на Авел, но не зная как“. Ако е така, в края на нашето 
събиране, аз с радост ще ти обясня повече за това. Остани на мястото 
си (или посочете друго място), когато другите си тръгват. Така аз ще 
зная, че искаш да разговаряш с мен за това как, като Авел, да бъдеш 
в добри взаимоотношения с Бога.

Каин обаче не беше нито щастлив, нито блaгодарен. Бог ясно пока-
за, че не е приел неговия принос. Жертвата му не беше такава, каквато 
беше заповядал Бог. Сърцето и живота на Каин бяха пълни с грях и 
той не желаеше да се отрече от този грях. Той не искаше да дойде 
при Бога по Божия начин. Тъжно е ако, ти си като Каин. Опитваш се 
да бъдеш добър, мо лиш се и ходиш на църква, но не разчиташ само 
на Исус Хрис  тос да ти прости греха. Трябва да знаеш със сигу рност, 
че Бог няма да те приеме, докато не дойдеш по Неговия начин. Бог 
няма да промени изискванията си. Той винаги знае какво казва. Бог 
отхвърли Каин и неговия принос. Каин завиждаше на брат си и беше 
ядосан на Бога. На лицето му се изписа гняв и яд.

– Защо си сърдит, Каин? – попита Бог. – Защо изглеждаш толкова 
ядосан? Ако вършиш това, което е право, Аз ще те прие ма. Точно 
сега грехът се спотайва като диво животно, гото во да те нападне. По 
кой път ще тръгнеш?

 Бог искаше да даде още един шанс на Каин. Колко нежен е Той! 
По кой път ще тръгне Каин, по Божия или по своя собствен?

Тъжно е, но Каин запази намръщеното изражение на лицето си 
и завистливите мисли в сърцето си. Той отказа да принесе жерт ва 
от животно и не повярва на Бога. Има ли тук момче или момиче, на 
които Бог отново говори?

Може би си спомняш как преди време, Бог те е приканвал да дой-
деш при Исус Христос и да Му се довериш, за да отнеме греховете 
ти, но ти не си го направил. Днес е същото. Дълбоко в сърцето си 
ти знаеш, че трябва да се довериш на Исус Хрис тос, защото Той е 
единственият път към Бога. Бог е мил и добър към теб, въпреки че не 
си го заслужавал. Довери се днес на Исус Христос. Библията казва: 
„…ето, сега е спасителен ден“. (2ро Êîð. 6:2)

Не бъдете като Каин, който отхвърли Божията благост.
Сцена 3 
(Махнете всички фигури, поставете фиг. В21 – Каин и фиг. В19 
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– Авел.)
Дните минаваха. Братята продължаваха да работят, но Каин беше 

решил да отмъсти на брат си. Един ден, когато бяха заедно на полето, 
Каин извърши ужасно нещо – уби брат си. Авел падна и кръвта му 
оцвети земята в червено. (Махнете фиг. В19 – Авел и поставте фиг. 
В25 само за момент.)

Сигурно Каин си помисли: „Ние сме сами и никой не видя какво 
направих“. Но той грешеше. Бог беше видял и проговори.
Сцена 4 
(Поставете фиг. В26 – Каин и фиг. В1 – думата „Бог“.)

– Каин, къде е брат ти  Авел? – попита Бог.
– Не зная къде е – отвърна Каин. – Пазач ли съм на брат си?
Разбира се, Бог знаеше всичко, което се беше случило, но Той още 

веднъж даваше шанс на Каин да изповяда греха си и да се отрече от 
него. Каин не искаше да приеме Божията бла гост и да дойде при Бога 
по Неговия начин. Бог проговори отново:

– Каин, какво си направил? Кръвта на брат ти вика към мене от 
земята. Земята, която погълна неговата кръв няма да ти бъде вече при-
ятел. Ти никога повече няма да можеш да отг леж  даш вкусни плодове 
и зеленчуци. От сега нататък твоя упорит труд ще ти донася малка 
реколта. Няма да имаш място за живеене и ще бъдеш скитник.

Заслужи ли Каин това наказание? Да, напълно. Божието наказание 
винаги е справедливо. Ако откажеш да дойдеш при Бога по Неговия 
начин, тогава ще бъдеш наказан за греха си. Бог трябва завинаги да 
те отхвърли от себе си. Виждаш ли кол  ко е важно да бъдеш простен 
по начина, по който Бог казва?!

Каин постъпи много глупаво. Когато чу какво щеше да му се случи, 
той се уплаши и започна да се самосъжалява.

– Наказанието ми е твърде голямо – изхленчи той. – Като обикалям  
по земята и хората разберат кой съм, ще ме убият.

– Ще те предпазя от това – каза Бог. – Ще ти поставя белег, който 
ще показва на хората, че ти си Каин. Аз ще им известя, че ако те убият, 
ще бъдат многократно наказани.

Бог все още показваше благост към Каин. Но следващите думи в 
Библията са много тъжни: „И Каин избяга от присъс т вието на Гос-
пода“. (Махнете фиг. В26 – Каин.) Той напусна ба ща си и майка си 
и отиде в една далечна страна наречена Нод. Там Каин заживя много 
самотен живот. Беше ли направил добър избор? Не! Той отказа да 
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дойде при Бога по Неговия начин. Ето защо сега беше далеч от Бога, 
а сърцето му бе изпъл нено с грях.

Не бъди като него! Ако се опитваш да дойдеш при Бога по друг 
начин – откажи се! Довери се на Исус Христос. Там, къ дето седиш, 
дори без да говориш на глас, кажи Му: „Господи Исусе, Ти си пътят 
към Бога. Аз зная, че пожертва себе си на кръс та за моя грях. Моля 
те, прости ми и ми помогни да оправя отноше нията си с теб“. Това 
е Божият начин. Ти ще бъдеш простен и приет от Бога, точно като 
Авел.

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР ПО УРОК 3

1. Кое беше първото бебе родено на света? (Каин.)
2. Кой син стана овчар и кой земеделец? (Авел беше овчар, а Каин 

– земеделец.)
3. Защо Каин и Авел трябваше да принасят жертви? (Защото те 

бяха грешници и имаха грях в сърцата си.)
4. Какво символизира смъртта на агнето? (Смъртта на Господ 

Исус.)
5. По какво приличаме на Каин? (Когато се опитваме да дой-

дем при Бога по собствен начин, например опитвайки се да бъдем 
добри.)

6. А как можем да сме като Авел? (Като дойдем при Бога според 
Неговия начин, вярвайки, че Исус Христос умря за моя грях и като 
го помоля да ми прости.)

7. Кой син беше приет от Бога? (Авел. Той вярваше на Бога.)
8. Как се почувства Каин? (Той беше много сърдит и гневен.)
9. Какво направи Каин със своя брат? (Уби го.)
10. Как Бог наказа Каин? (Усилената работа да му принася малка 

реколта и да бъде скитник.)
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ХОДЕНЕ С БОГА (ЕНОХ)
Библейски текст: Битие 4:1622; 2526; 5:129; Евреи 11:5
Основна истина: Можеш да познаеш Бога.
Приложение: 
Неспасени – Познай Бога чрез Исус Христос.
Спасени – Опознай Го подобре.
Начало: Филип и телевизионната звезда;
Развитие на събитията:

Потомците на Каин са умни;
Те не познават Бога ОИ;
Раждането на Сит;
Раждането на Енох; 
Енох познава Бога ОИН;
– познаване на Бога чрез говорене ОИС;
– познаване на Бога чрез слушане ОИС;
– познаване на Бога чрез прекарване на време с Него ОИС;
– познаване на Бога чрез послушание ОИС;

Кулминация и заключение: Енох е взет на небето ОИС, ОИН.
Стих за запаметяване: „А това е вечен живот, да познаят Теб, един-
ствения истинен Бог и Исус Христос, Когото си изпратил.“ (Йоан 17:3)
Нагледни материали: За този урок не са нужни специални посо бия. 
Можете да използвате зеления фон на фланелното табло за послед-
ните сцени.

Можете да направите историята поатрактивна за децата като 
направите облаци, за да ги ползвате в различните сцени. На хар-
тиени ленти напишете: Говорене; Слу шане; Прекарване на време; 
Послушание. Подлепете думите с фланел. Те ще ви трябват при 
преподаването на урока.
Подготовка за участие на учениците:

Изберете две деца, които са близки приятели и няколко дни преди 
събирането подгответе с тях диалог. Няма да се получи точно както е 
в текста, но го приспособете така, че да опишете тяхното приятелство.

УРОК
Филип наистина искаше неговия автограф, защото той участваше 
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в любимата му телевизионна програма. (Дайте име на „звездата“, 
което да подхожда на вашата ситуация.) Теле визионната звезда 
„Х“ щеше да дойде, за да открие ново отде  ление в болницата. Този 
ден Филип излезе много рано, за да може да наблюдава всичко добре. 
Накрая звездата пристиг на. Филип едва изчака момента, когато имаше 
възможност да помоли звездата за автограф. „Той не говори с никого в 
мо мента, сега е моят шанс!“ – помисли си Филип. Сърцето му тупкаше 
от въодушев ление, когато приближи до този попу лярен мъж. 

– Моля ви, господине, дайте ми вашия авто граф! – помоли учтиво 
той.

– Разбира се – отвърна телевизионната звезда. – А как се казваш? 
Филип му отговори и звездата си поговори с него.
Той разказа на Филип за своето семейство и за това, че обича 

малки рибки. След това предложи:
– Знаеш ли какво, Филип, следващата сряда ще показвам на група 

момчета студиото. Искаш ли да дойдеш?
Филип не можеше да повярва, че мъжът му даде и покана за това 

специално посещение. Едва заспа през нощта! Беше хуба во, че получи 
авто граф, но да разговаря с него и да го слуша е още похубаво! Освен 
това щеше да го види и следващата сряда! Да, вълнуващо е да успееш 
да се срещнеш с някой известен човек, още почудесно е, обаче, ако 
успееш да се запознаеш с ня кой много повелик от една телевизионна 
звезда. Господ Бог иска ти да Го познаеш. Той, Творецът на всичко, 
те създаде, за да можеш да Го познаваш. Адам и Ева познаваха Бога 
в Едемската градина по един много специален начин. Той разговаря-
ше с тях, беше техният Бог и приятел. Въпреки, че Бог е Дух и няма 
тяло, ти можеш да Го познаеш. Тъжно беше, че Адам и Ева изгубиха 
своето специално приятелство с Бога. Днес в света има много тъжни 
неща. Колко тъжни бяха Адам и Ева, когато техният син Авел беше 
убит, а сърдитият Каин и жена му напуснаха дома.
Сцена 1 
(Поставете фиг. В27 – Каин.)

В земята Нод, Каин и жена му им се родиха деца. Техните деца като 
пораснаха също си родиха деца и така историята продъл жи. Вероятно 
много от тези хора бяха като Каин и отказаха да обичат Бога и да Му 
се доверяват. Но много от тях бяха умни и способни хора. Един от 
тях беше първият човек, който направи музи кални инструменти. Той 
изобрети флейтата и арфата и така за първи път бяха чути музикални 
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звуци. Друг откри как да изработват ножове, мечове и плугове. Наго-
рещяваха до червено желязо и мед и ги обработваха, докато са меки. 
Кол ко се промениха нещата чрез тези изобретения! Но тези умни хора 
не познаваха Бога. За да познаеш Бога няма значение дали си умен 
– Библията ни казва, че „...светът с мъдростта си не позна Бога...“. (1во 

Êîð. 1:21) Бог открива Себе си на хората. Той им помага да разберат 
какво е написано за Него в Библията и така да Го познаят. Важно е 
да запомниш, че не е нужно човек да чака, докато натрупа знания от 
училище. Всъщ ност, Биб лията ни казва, че Бог често открива Себе си 
на деца та. Той иска да Го познаеш и истински да присъства в живота 
ти. Точно както продължаваше да иска семейството на Адам да Го 
познава. (Махнете фиг. В27 – Каин.)
Сцена 2

Бог даде на Адам и Ева друго бебе на мястото на Авел. (Поставете 
фиг. В28 – бебето Сит.) Те го нарекоха Сит. Когато Сит порасна, той 
и семейството му искаха да познават Гос под Бог и да Му се поко-
ряват. Бог беше много радостен и им помагаше за това. Адам и Ева 
разказваха на своите внуци това, което бяха научили за Бога, а техните 
внуци на техните правнуци и правнуците на техните праправнуци. 
Само като си помис лите – това са толкова много хора.

И така, чуйте това – преди Адам да умре той имаше прапра
прапрапраправнуци. (Избройте 6 на пръсти.) Адам беше на 930 
години, когато умря. По това време хората живееха много подълго 
отколкото днес. Не сме сигурни защо. Може би, защото земята беше 
много почиста, а хората много поздрави. Може би Бог е позволил 
това, за да могат повъзрас тните хора да учат помладите. Това е бил 
единственият начин, защото, тогава не е имало книги.
Сценa 3

Адам имаше един прапрапраправнук, който се казваше Енох. 
Сигурен съм, че той е учел Енох на много неща. В Биб лия та написа-
ното за Енох не е много, но за него четем само добри неща.

Енох сигурно е учел за Бога и от другите хора, защото тога ва няма-
ше Библия. Той научи за греха, за това, че той самият е греш ник и че се 
нуждае да бъде простен. Научи също, че Бог беше обещал да изпрати 
Спасител – Един, който ще отнеме гре ха и ще унищожи силата на 
Сатана. Енох не само знаеше тези неща, но той отиде при Бога и Му 
се довери. Той повярва, че един ден Бог ще изпрати Спасител. Енох 
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не само знаеше за Бога – той Го позна. Има голяма разлика между 
това да знаеш за някого и това да познаваш самата личност. Филип, 
за когото спо менахме в началото, знаеше много за телевизионната 
звезда. Но колко поразлично беше лично да го срещне и да разговаря 
с него. Само така той успя да го опознае. Може би и ти знаеш мно-
го за Бога и можеш да отговориш на всички въп роси от преговора. 
Но дали си се отрекъл от своя грях, който те държи далече от Него. 
Ето защо Бог не е реален за теб – знаеш за Него, но не Го познаваш 
лично. Имаш нужда да дойдеш при Исус Христос, Спасителя, който 
дойде на земята според Божието обещание. Той умря за греховете 
ни и разчупи силата на Сатана. Днес Той може да ги прости. Тогава 
ще започнеш да опознаваш Бога. Исус каза: „никой не дохожда при 
Отец‚ освен чрез Мен“ (Йоан 14:6). Чрез Исус Христос ти можеш 
да познаеш Бога. Може би много неща не са ти ясни, но искаш да 
Го познаеш. Ако това е така, когато събирането свърши, ще се рад-
вам да поговоря с теб. Ела и седни на едно от предните места (или 
определете друго подходящо място) – така ще разбера, че искаш да 
разговаряш с мен. Чудесно е, когато Бог е реален в твоя живот и ти 
истински Го познаваш като Енох.
Сцена 4 
(Поставете Енох – фиг. В30.)

Енох порасна и се ожени. Когато стана на 65 години, жена му 
роди малко бебе – момченце, което нарекоха Матусал. Когато на-
блюдаваха как малкото им момче расте, сигурен съм, че те дори не 
са предполагали, че то ще бъде споменато в Биб лията като човека, 
живял найдълго на земята! Матусал умря чак на 969 години, но все 
пак умря преди своя баща – Енох. Това е загадка. Как може Матусал 
да се споменава в Библията като човекът живял найдълго на земята 
и все пак да е умрял преди баща си?! Отговорът на този въпрос ще 
открием в края на урока. Ако знаете отговора, просто го запазете в 
тайна до тогава!

Матусал беше различен, защото живя толкова дълго. Неговият 
баща Енох, обаче беше специален по друга причина. Библията казва, 
че Енох „ходеше с Бога“. Какво означава това? (Позволете на деца-
та да вземат участие.) Когато отиваш да се разходиш с някого, ти 
разговаряш, слушаш го и стоиш близо до него. По същия начин беше 
с Бог и Енох. Енох позна ваше Бога много добре.
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Бог иска и ти да Го познаваш. Ако си повярвал в Господ Исус като 
в твой Спасител, това е като начало на запознанс твото ти с Бога. С 
времето ти ще Го опознаваш все повече и повече.

Диалог: Подготвен предварително с по-големи деца. (Не е нужно 
да се цитират репликите съвсем точно; направете ги така, че да 
се покаже на другите как тези две деца се опознават.)

Всички знаем, че Катя и Ваня са добри приятелки. Те ще ни раз-
кажат как дружат и се опознават взаимно.

Ваня: Ние ходим в едно и също училище. Първия ден ни пос тавиха 
да седнем на един чин. Така започнахме да си говорим.

Катя: Ваня ми каза къде живее.
Ваня: Катя ми каза, че обича котки и има свой любимец на име Мър. 
Катя: Ваня ми каза‚ че има помалко братче, още бебе.
Ваня: Катя ми каза, че иска да стане медицинска сестра, когато 

порасне.
Учител: Вие сте разговаряли много. Това е начин да опоз наеш една 

личност. Ако познаваш Господ Исус като свой Спа сител, тогава говори 
почесто с Бога. (Поставете думата „разговаряй“.) Това е начин, по 
който можеш да Го опознаваш подобре. Прекарвай известно време 
всеки ден, като Му раз каз ваш различни неща. Можеш да казваш на 
Бога, че Го обичаш; че Го смяташ за велик или че съжаляваш за греш
ните неща, които си извършил. Можеш да му благодариш за нещо, 
което ти е дал, или пък да споделяш с Него проблемите си. Ако не 
разговаряш с Него, няма да Го опознаеш добре.

Сега, Катя, да предположим, че Ваня е говорила през цялото време, 
но въобще не е слушала това, което ти си искала да £ кажеш. Как би 
се почувствала?

Катя: Няма да ми хареса. Ако не ме слуша, тя не може да ме опоз-
нае. Но тя не говореше през цялото време, а ме и изслуш ваше.

Учител: Това е добре. По същия начин е с Бога – ако си хрис тиянин 
и слушаш какво ти говори Той, можеш да Го опоз наеш. (Поставе-
те думата „слушай“.) Найдобрият начин да слушаш Бога е като 
четеш по малко от Библията всеки ден. Опитвай се да запомняш и 
размишлявай върху проче теното. Когато идваш тук и слушаш какво 
учи Библията, Бог ще ти говори. Катя и Ваня, вие прекарвате ли 
много време заедно?

Ваня: Да, ние играем заедно в училище.
Катя: Ходим си и на гости. Понякога дори стоим до късно вечерта 
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заедно.
Ваня: Освен това постоянно си звъним по телефона.
Учител: Ако не прекарвахте толкова време заедно, нямаше да 

бъдете толкова добри приятелки, нали?      
Бог иска всеки християнин да прекарва време (Поставете думите 

„прекарвай време“) с  Него. Всеки ден трябва да се опитваш да отде-
ляш специално тихо време, за да четеш Биб лията и да говориш с Бога. 
Някои християни правят това преди да тръгнат на училище; други, 
когато се върнат вкъщи преди да започнат да гледат телевизия или 
преди да си пишат домаш ните; трети пък имат време насаме с Бога 
преди да си легнат да спят. Ти знаеш кое време е найподходящото 
за теб. Бог иска ти да Го опознаваш подобре, така че не забравяй да 
пре кар ваш време с Него.

Енох прекарваше много време с Бога. Ето защо Библията казва, 
че той „ходеше с Бога“. Енох правеше това, което Бог му казвaше. 
Важно е да се покоряваш на Бога, (Поставете думата „покорявай 
се“) ако искаш да Го опознаеш повече. Hе можеш да бъдеш близо до 
Бога, ако си непокорен. Ето защо, ко гато четеш за нещо в Библията, 
което трябва да изпълниш – направи го, а ако е нещо, което Бог не 
желае да вършиш, тога ва не го върши. Покори се на Бога!

Можеш ли да си спомниш четирите неща, които трябва да правиш 
ако си християнин? (Да говориш с Бога, да Го слушаш, да прекар-
ваш време с Него и да Му се покоряваш.) Енох вър ше ше тези неща 
в продължение на около 300 години. Един ден неговото семейство и 
приятели не можеха да го намерят.
Сцена 5 
(Махнете думите.)

Вероятно те са се питали:
– Видя ли Енох?
– Знаеш ли случайно къде е Енох?
Търсеха го навсякъде, но не можеха да го открият. Той бе изчезнал. 

Библията казва: „Нямаше го вече, защото Бог го взе“ (Битие 5:24). 
(Поставете фиг. В31 – Енох добавете и малко облаци.) Това озна-
чава, че Бог го премести да живее от земята на небето. Той не умря. 
Ето защо можем да кажем, че Матусал умря преди баща си, защото 
Енох всъщност никога не умря! Това се случи само на двама човека 
от Библията – другият беше Илия.
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Сега на небето Енох познава Бога така добре, както никога преди 
това. Ако ти обичаш Господ Исус, също ще отидеш на небето. Там 
ще опознаеш Бога много подобре отколкото сега. Ще има живи 
християни, когато Исус се върне, но дори и да умреш преди Той да 
дойде отново, душата ти ще отиде на небе то, където завинаги ще 
бъдеш с Бога. Чудесно е нали!

Това обаче се отнася само за тези, които са приели Исус Христос 
за свой Спасител. Какво ще направиш ти? Можеш още днес да се 
довериш на Господ Исус да ти прости всичките гре хове и да те доведе 
при Бога. Още днес можеш да започнеш истински да опознаваш Бога 
– Той иска това от теб!

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР КЪМ УРОК 4:

1. Коя е найважната личност, която можеш да опознаеш? (Бог.)
2. Какви изобретения направиха някои от семейството на Каин? 

(Музикални инструменти като флейта и арфа; инст рументи от 
мед и желязо като ножове и много други неща.)

3. Защо не трябва да чакаш, докато натрупаш много знания и чак 
тогава да познаеш Бога? (Защото Бог помага на хората да Го раз-
берат, чрез това, което е изявил за Себе си в Биб лията. Често Той 
открива Себе си на децата.)

4. Кой „ходеше с Бога“ от последния урок? (Енох.)
5. Как истински можеш да започнеш да познаваш Бога в твоя 

живот? (Като се молиш Господ Исус да ти прости греха.)
6. Можете ли да си припомните четирите начина, чрез които един 

християнин може да опознае подобре Бога? (Чрез говорене – мо-
литва; чрез слушане – четене на Библията; прекарване на време 
– отделяне специално време всеки ден; покорство – да вършим или 
да не вършим неща, за които Той говори в Библията.)

7. От какво много се изненадаха приятелите на Енох един ден? 
(Енох вече го нямаше, защото Бог го взе.)

8. Къде отиде Енох? (На небето.)
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БОГ ЩЕ НАКАЖЕ ГРЕХА 
(НОЙ)

Библейски текст:
Битие 6:1  9:17; Евреи 11:7; 2ро Петрово 2:5
Основна истина: Бог ще накаже греха.
Приложения: 
Неспасени – Ела при Христос и ще бъдеш спасен/а от осъждение.
Спасени – Можеш да бъдеш сигурен, че си спасен от осъждение.
Начало: Червеното знаме;  
Развитие на събитията:

Хората не се покоряват на Бога;
Ной живее праведно;
Бог говори на Ной ОИ;
Ной проповядва ОИ;
Ной построява ковчега;
Xората се подиграват;
Ковчегът е завършен;
Животните влизат в него;
Ной и семейството му влизат в него;
Кулминация: Настава потопът;
Всички извън ковчега умират ОИН;
Всички вътре в ковчега са спасени ОИС‚ ОИН;
Ковчегът засяда на планината Арарат;
Ной и семейството му излизат от ковчега и се покланят на  

     Бога ОИС;
Заключение: Бог поставя дъга на небето.
Стих за запаметяване: Направете преглед на Йoан 17:3 (ако използ-
вате това като отделен урок, ви предлагаме Ðèìë. 8:1а „Сега прочее 
няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус“).
Нагледни материали:

Използвайте фиг. В23, 3242. Направете дъга за последната сцена. 
Използвайте водна сцена и обстановка на открито за фон.

УРОК
Когато видите червено знаме (Учителю, ако имате червено знаме, 
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покажете го на децата) знаете ли, за какво сигнализира то? (Оста-
вете децата да отговорят.) Можете да го видите окачено край пътя 
– това означава, че има ремонт по пътя, или пък на морския бряг, за 
да показва, че не трябва да се плува, или пък окачено на товарна кола, 
за да покаже, че има нещо, което стърчи навън. С други думи това е 
знак за предупреж дение. Ако не обръщате внимание на предупреж-
дението, ще попаднете в беда.   
Сцена 1

Преди много, много години хората бяха изпаднали в голяма беда. 
По времето на Енох, а и след това, хората се обърнаха срещу Бога и 
не се покоряваха на Неговите правила. Започнаха да вървят по свой 
собствен път. Всичко, което тези хора мис леха и правеха не беше 
угодно на Бoга. Всъщност, хората бяха толкова лоши, че Бог съжали, 
че ги е създал.

Имаше един човек, (Поставете Ной, фиг. В32), който обичаше 
Бога и му се покоряваше. Това беше правнукът на Енох – Ной. Библи-
ята казва за него същото, което казва и за Енох: той ходеше с Бога.

Бог каза на Ной какво ще направи заради нечестието и греха в 
света: „Не мога да позволя това нечестие да продължава. Ще унищожа 
човека, който съм създал…“ Бог каза на Ной, че ще изпрати ужасен 
потоп по цялата земя като наказание за греховете на хората. Бог е 
толкова добър и чист, че никога не може да каже: „Няма значение, 
че хората не Ми се покоряват“. Тoй е свят и мрази греха. Човекът, 
който е съг ре шил винаги получава наказанието, което заслужава. 
Това каза Ной на хората след като Бог му говори. Тогава той беше на 
480 г. Ной каза на хората, че Бог мрази тяхното непокорство. Той им 
проповядваше, че трябва да се обърнат от своите грехове към Бога. 
Предупреждаваше ги за ужасното наказание, което ги чака. Те обаче 
отказаха да се вслушат в думите му. Единствено жената на Ной и 
тримата му сина – Сим, Хам и Яфет, го послушаха (Поставете фиг. 
В 41). Лелите, чичов ците, братовчедите му и всички останали не 
обърнаха внимание на Божието предупреждение.

Може би днес Бог предупреждава и теб. Сигурно има пог реш ни 
неща в живота ти, които Той не харесва: може би си бил егоистичен. 
Брат ти е поискал назаем твоя книга, но ти не си му я дал. Така не 
си угодил на Бога, който казва, че трябва да Го обичате и да обичате 
другите както себе си (Матей 22: 37-39). Бог не е доволен, когато ти 
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обичаш най-много себе си. А може би си разваляш настроението, 
когато ти е било казано да изк лючиш телевизора; или пък си излъ-
гал, за да се избавиш от беда?! Тези и много други погрешни неща, 
които вършиш, показ ват греха в твоя живот. Бог те предупреждава! 
Той трябва, и ще накаже греха ти. Наказанието няма да бъде голям 
потоп, но ще бъде вечно отхвърляне от Неговото присъствие. Това 
е най-ужас ното нещо, което може да се случи на някого. Помисли 
внимателно за Божиите предупреждения и не бъди като хората, които 
отказаха да послушат Ной.
Сцена 2

Проповядването не беше единственото нещо, което Ной правеше. 
Бог му беше казал да направи нещо много, много нео бикновено. Той 
строеше кораб, който Библията нарича ковчег. (Поставете ковчега, 
фиг. В33, 34.)

Ковчегът беше много голям. Ной имаше трима сина и сигур но им 
е обяснил, още когато са били съвсем млади:

– Бог ми каза да построя ковчег, тъй като ще изпрати потоп. Той 
ще унищожи всички по цялата земя поради тяхното нечес тие. Аз 
предупреждавам хората да се отрекат от грехо вете си. Ние искаме 
много хора да дойдат с нас в кораба и да бъдат спа  сени от ужасния 
потоп.

Когато Сим, Хам и Яфет станаха мъже, всеки един от тях намери 
млада жена, която желаеше да стане негова съпруга и снаха на Ной. 
Приятелките на тези млади жени вероятно им се прис миваха, (По-
ставете фиг. В41 синовете и жените им) но те пожелаха да стоят 
твърдо за Бога, въпреки че другите около тях им се подиграваха и 
вървяха по своя нечестив път. 

Всеки ден Ной и неговото семейство работеха за построява нето 
на кораба. Режеха дървета, влачеха трупи, които изряз ваха и оформя-
ха. Хората (Поставете подиграващите се хора фиг. В 35.) сигурно 
стояха наоколо и се присмиваха. Те никога не бяха виждали дъжд, а 
Ной им разказваше как ще пада вода от небето. Казваше им, че Бог 
ще ги накаже, но те се сме  еха и про дължаваха да вървят по лошите 
си пътища. Нищо не се случваше. Сигурен съм, че се присмиваха на 
Ной и семейството му: 

– Хей, строителите на кораба, ще е по-добре ако побързате! Може 
и да не успеете да построите вашия кораб до времето, ко гато ще 
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започне да вали!
– Не се ли чувствате глупаво да седите в кораб, когато няма 

вода?
В продължение на много, много години хората се присмиваха на 

Ной. Те не промениха начина си на живот. Струваше им се, че Бог 
няма да накаже никого, въпреки обещанието си, че ще го направи.

Така е и днес. Много хора не се покоряват на Бога и нищо не им 
се случва. Преписваш в училище и Бог не те наказва. Лоши мисли 
минават през ума ти и нищо ужасно не ти се случ ва. Но Библията 
казва, че Бог ще накаже греха. „и тъй като е определено на човеците 
веднъж да умрат, а след това настава съд“. (Евр. 9:27) Това означава, 
че в края на твоя живот, когато се срещнеш с Бога, Той ще те накаже 
за греховете ти  и ще те отх върли завинаги от Себе Си в мястото на 
наказание наречено „ад“. 

Не бъдете като тези хора, които се смееха и мислеха, че това няма 
да се случи никога. (Махнете всички фигури.)
Сцена 3

Един ден работата по кораба престана. 120 години след деня, ко-
гато Ной започна, ковчегът беше завършен… (Поставете ковчега, 
фиг. В36.) Той беше на три етажа и беше разделен на множество 
стаи. Ковчегът беше покрит с катран отвън и от вътре. Така той стана 
твърд като смола и непромокаем. Но има ше още много работа да се 
свърши преди да започне да вали. Ной и синовете му трябваше да 
внесат храна в ковчега. О, колко много храна! Не само за хора, но 
също и храна за жи    вот ни, защото Бог беше казал на Ной, че в ковчега 
трябва да се доведат чифт от всяко животно и птица. Освен тях, вътре 
тряб  ваше да има по седем двойки от птиците и животните, които бяха 
използвани за жертвоприношения. Пренасянето на хра ната в кораба 
вероятно предизвика най-много смях и подиг рав ки сред хората, ко-
ито стояха наоколо и наблюдаваха. (Поста вете подиграващите се 
хора, фиг. В35.)
Сцена 4

Библията не ни казва как всичките животни бяха доведени в 
кораба. Вероятно това беше Божие дело. (Поставете живот ните, 
фиг.38.) Два слона, два жирафа, две кенгура, лъвове, тигри, маймуни, 
кучета, котки, крави, коне, мишки, всички жи вотни, които можете да 
си представите. Накрая бяха доведе ни седем двойки овце и други, 
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които щяха да бъдат използвани за жертвоприношение. Бог, който 
беше сътворил живот ните, може ше да направи така, че да ги накара 
да се придвижат към кораба, когато Той пожелаеше. (Махнете жи-
вотните, фиг. В38.)

Тогава Бог каза на Ной:
– Влез в кораба!
Ной и жена му, Сим и жена му, Хам и жена му, Яфет и жена му 

– всички влязоха вътре. Колко хора имаше в кораба? Да, само осем. 
Останалите отказаха да влязат. В продължение на се дем дълги дни 
не се случи нищо. Никакъв дъжд. Всичко беше както преди. Със 
сигурност хората отвън се смееха и наричаха сино вете на Ной с 
всякакви лоши думи. 

– Толкова глупаво постъпихте като послушахте вашия побъркан 
стар баща!

– Кога най-после ще признаете, че сте сгрешили?! Не виждаме 
никакъв дъжд!

– Побъркано семейство!
Скръц-скръц. Какво беше това? Вратата се затвори – не не от 

Ной, а от Бога. 
Тогава нещото се случи. Дъждът заваля. Заваля много по-бързо, 

отколкото някога сме виждали – сякаш по цялото небе се бяха поя-
вили дупки, от които се изливаше вода. Тя не идваше само от небето, 
но и изпод земята. Библията казва, че изпод зе мя  та излезе вода на 
фонтани. Толкова много вода струеше от небето и от земята, че не 
след дълго корабът започна да плува. (Махнете подиграващите се 
хора, фиг. В35.)
Сцена 5 
(Водна сцена с кораба, фиг. В36, 39.)

Нямаше повече смях и подигравки. Вместо това се чуваха викове 
за помощ и милост. Вероятно някои хора тропаха по ко раба. Някои 
хора сигурно потърсиха спасение по планините, а други вероятно се 
катереха по дърветата. Но водата продъл жа ваше да се покачва. Беше 
твърде късно. Всички хора изм ряха. Бог им беше дал 120 години да 
се отвърнат от греховете си, но те отказаха да го направят – отказаха 
да се вслушат в Не го вото предупреждение. Бог ги наказа така, както 
заслужа ваха. Всички бяха наказани – млади и стари, умни и глу пави, 
бедни и богати. Тъй като Бог е честен съдия, Той винаги ще на казва 
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греха и ще бъде справедлив във всичко. Той каза, че ще дойде потоп, 
и това стана. В Библията Бог казва, че след смър тта всеки един, който 
не се е доверил на Исус Христос за свой Спасител, ще бъде наказан 
завинаги. Никой няма да може да каже, че не е честно, защото всеки 
ще заслужава това. А ти какво ще кажеш? Ще бъдеш ли между тези, 
които ще останат завинаги отделени от Бога? Не продължавай да жи-
вееш в непокорство; отречи се от греха и се довери на Исус Христос. 
Не бъдете като глупавите хора, които се присмиваха на Ной.

От вътрешността на ковчега Ной и семейството му можеха да 
чуват дъжда чувстваха прииждането на водата и знаеха, че ков чегът 
се издига. Но те бяха на сигурно място. Имаше само едно сигурно 
място сега и те бяха там. Колко щастливи и благо дарни бяха за това, 
че корабът можеше да издържи на силата на дъжда.

Може би когато чу за Божието наказание ти се натъжи и се замисли 
за това, което знаеш, че заслужаваш. Задаваш ли си въп роса дали има 
начин да се спасиш от наказанието, което заслу жаваш?! Отговорът 
на твоя въпрос е в Библията, и той е да. Има една личност, която 
може да те пази на сигурно място. Когато мисля за ковчега, мисля за 
тази личност. Ковчегът из дър жа на големите вълни и многото вода, 
запазвайки Ной. Исус Христос, Божият син, беше единственият човек, 
който не заслу жаваше да бъде наказан за извършен грях. Той никога 
не съгре ши, но въпреки това Божият план беше да накаже скъпия 
си Син за грешните неща, които ние сме извършили. Исус Хрис тос 
беше прикован на кръста, понесе ужасното наказание на Бога за на-
шия грях и умря. Но Той възкръсна и днес е жив. Ной и семейството 
му трябваше да влязат в ковчега, за да бъдат спа сени. Бог желае да 
дойдеш при Исус Христос, да Го помолиш да ти прости и да упова-
еш на Него, за да те запази на сигурно мяс то от наказанието, което 
заслужаваш. Библията казва: „…няма… осъждение на тия, които са 
в Христос Исус…“. (Римл. 8:1) Когато дойдеш при Исус Христос, 
можеш да бъдеш сигурен, че си на сигурно място, защото Той понесе 
наказанието ти и Бог няма да те накаже. Чудесно е да уповаваш на 
Него и да знаеш, че си на сигурно място, точно както Ной и семейст
вото му знаеха това.

В продължение на 40 дни и 40 нощи от небето и от земята бли каше 
вода. И най-високите планини бяха потопени под водата. Всички 
живи същества, с изключение на рибите и дру гите морски създания, 
измряха. Тогава дъждът спря. Изгря слънце, задуха вятър. Ковчегът 
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се носеше по водата, която пос  те  пенно започна да спада. Един ден 
Ной и семейството му почув стваха как дъното на кораба от време на 
време докосва твърда земя. Разбира се те все още трябваше да стоят 
вътре. Слънцето грееше и продължаваше да духа вятър. Водите спа
даха и ето че се виждаха върховете на планините. Ной почака 40 дни. 
Тогава отвори прозореца и изпрати навън един гарван. Гарванът е 
силна птица, той полетя надалеч и не се върна в ковчега. Тогава Ной 
изпрати  един гълъб, който не можа да намери място за почивка. За-
щото не можеше да лети дълго вре ме, той се върна при ковчега и Ной 
го внесе вътре. Една сед  мица по-късно Ной отново изпрати гълъба 
навън. Той се върна с маслинов лист в човката. Сега Ной знаеше, че 
водите са спаднали. Седмица по-късно Ной изпрати гълъба отново 
и той не се върна. 

Около шест месеца след като ковчега беше заседнал на земя, Ной и 
синовете му махнаха част от покрива на ковчега. Земята изглеждаше 
изсъхнала, но Бог все още не им беше казал да напуснат ковчега. Ной 
мъдро чакаше за Божиите заповеди.

Изминаха около два месеца. Колко ли дълго изглеждаше това 
време за семейството на Ной. Те бяха в продължение на цяла година 
в ковчега! Ето‚ че накрая Бог проговори: 

– Ной, излез от ковчега! Изведи навън всяко живо създание, което 
доведе в ковчега, животни и птици. Пусни ги да се разм ножават и да 
се разпространят по цялата земя.
(Поставете фиг. 40.)

Сигурно е било много вълнуващо да ходят отново навън по изчис-
тената земя. Те бяха опазени!

Ако си се доверил на Исус Христос да те опази от Божието нака 
зание, ако си християнин, тогава си на сигурно място. Никога няма да 
бъдеш наказан от Бога за твоя грях, защото Той наказа своя скъп Син 
вместо теб. Не трябва да се стра ху ваш, че ще умреш, защото тогава 
ще живееш завинаги с Бога. Божието обещание е: „…няма никакво 
осъждение на тия, които са в Христос Исус…“. (Римл. 8:1)

Не сте ли благодарни за това, момчета и момичета хрис тияни?!
Сцена 6 
(Поставете олтара, Ной и семейството му, фиг. В23, В32, В41.)

Ной и семейството му бяха много благодарни. Първото нещо, което 
Ной направи бе да изгради олтар и да принесе жертва на Господа. Те 
се помолиха и Му благодариха за Него вата грижа към тях. Бог даде 
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едно прекрасно обещание – че никога повече няма да изпрати потоп 
на земята. Той направи прек  расна дъга, нещо, което да напомня на тях 
и нас за това обе  щание. (Поставете фиг.42 в обла ците.) Вие също 
сте виж дали дъга. Тя трябва да ви напомня за Божиите обещания 
– обещания, които Той винаги  спазва.

Ной и семейството му бяха толкова благодарни за Божията добрина 
към тях. Те бяха радостни, че са били на сигурно място. Ти като тях 
ли си? Знаеш ли, че ако си повярвал в Исус, си на сигурно място? 
Или си като всички останали хора? Те чуха Божи  ето предупреждение, 
но не се вслушаха в него. Знаеха, че има едно сигурно място, но не 
отидоха там. Продължиха да ходят по непокорните си пътища и Бог 
трябваше да ги накаже.

Вслушай се в Божиите предупреждения. Ела при Исус Христос, 
Единствения, който може да те опази от наказанието, което заслу-
жаваш. Ако наистина копнееш да бъдеш опазен, ела при Него сега. 
Там където стоиш, тихо Му говори в сърцето си. Можеш да му кажеш 
нещо такова: „Скъпи Господи Исусе, зная‚ че заслужавам Божието 
наказание. Съжалявам, че съм бил непокорен и искам да бъда раз-
личен. Аз съм радостен, че Ти беше наказан вместо мен и те моля 
сега да ме спасиш“.

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГЛЕД ПО УРОК 5

1. Защо Бог изпрати голям потоп на земята? (Поради греха на 
хората, които вървяха по своите нечестиви пътища без Бога.) 

2. Какво правеше Ной, докато строеше ковчега? (Той пре дуп-
реждаваше хората за наказанието, което щеше да дойде.)

3. В продължение на колко години Ной строеше ковчега и пропо-
вядваше на хората? (В продължение на 120 години.)

4. Защо Бог винаги ще наказва греха? (Защото Той е чист, свят 
и справедлив. Затова Той трябва винаги да наказва греха.)

5. Колко животни от всеки вид имаше в ковчега? (Седем двойки 
от животните, които щяха да бъдат принесени в жертва, а от 
останалите по една двойка.)

6. Кой затвори вратата на ковчега? (Бог.) 
7. Какво се случи на всички хора извън ковчега? (Всички те бяха 

наказани и измряха.)



40

8. По какво ковчегът ни напомня за Господ Исус Христос? (Исус 
Христос може да ни опази от наказание, така както ков чегът запази 
Ной и семейството му непокътнати.)

9. Какво направиха Ной и семейството му, когато излязоха от ков-
чега? (Ной построи олтар и принесе жертви на Гос пода.)

10. Защо Бог постави дъга в облаците? (Това щеше да им на пом-
ня за Неговото обещание, че Той никога вече няма да залее земята 
с потоп.)

11. Какво ще стане с тези, които откажат да се доверят на Господ 
Исус Христос за свой Спасител? (Те ще бъдат отде лени от Бога 
завинаги.)

12. По какъв начин Ной прилича на Енох? (Той ходеше (жи вееше) 
с Бога.)
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