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Въведение
Уроците във втория том на „Животът на Давид“ вероятно са по-непознати от някои други уроци
като „Давид и Голиат“ или „Приятелството на Давид и Йонатан“, включени в първия том. Макар и не
така популярни тези уроци имат на какво да научат и спасените, и неспасените деца. Чрез победите
и неуспехите на Давид Бог иска да ни научи на важни неща.
В тази поредица има осем урока. Уроци 76 и 9б открито разглеждат темите за окулта и неморалността. Ако преподавате на по-малки деца, можете да пропуснете тези два урока или да ги адаптирате към възрастта им. За по-големи деца, обаче, темите са важни и е добре да се спрете на тях.
Ние вярваме, че Бог ще благослови работата ви върху тези уроци и децата във вашия клас. Децата
обичат да имат герой, чийто пример да следват. Нашата молитва е Давид да стане техния герой –
един пример за това как той се научи да се доверява на Бога, когато всичко вървеше добре, но също
и когато срещаше трудности.
Преподавайте и прилагайте основната истина във всеки урок
Не се задоволявайте да разказвате на децата само библейски истории. Научете децата на истината, съдържаща се във всеки урок и внимателно я прилагайте към живота на всяко дете. Ние сме ви
осигурили кратък план на всеки урок, който ви показва къде да преподавате и прилагате истината.
ОИ означава преподавайте основната истина; ОИС показва мястото, където истината се прилага за
спасените деца; ОИН показва приложението на истината за неспасените деца. Моля, чувствайте се
свободни да адаптирате тези приложения спрямо вашата ситуация. Например в приложението може
да се използва име на момче, а в групата ви да присъстват само момичета. Също така възможно е
даденото приложение да е за по-големи деца, а вашите да са малки. Направете промените, които
мислите, че са необходими.
Предавайте на неспасените деца вестта за спасението
Поради съдържанието си тези уроци са по-лесно приложими за спасени деца, отколкото за неспасени. Въпреки това в уроците има и приложения за неспасените. Когато стигнете до тях, отделете
време да обясните Евангелието, колкото е възможно по-ясно като се молите за това. В другите части
на програмата можете да включите някои от основните факти на Евангелието, макар че е невъзможно да предадете всички истини само в един урок.
Можете да пеете и обяснявате песни като „Добри новини, Христос умря за мен“, „Моето сърце бе
изпълнено с грях, докато Спасителят не влезе в него“ и други подобни. Можете да избирате евангелизационни стихове, които децата да наизустяват. Такива са Римляни 3:23; 5:8; 6:23.
Ето някои от основните истини, които да представите на неспасените деца:
Бог
Учете децата за Бог, за Неговите атрибути и Неговите дела. Учете ги, че Той е Бог на святостта,
правдата, справедливостта, силата и любовта и че Той се интересува от всяко едно дете поотделно.
Господ Исус Христос
Учете децата за личността и делото на Господ Исус Христос, за Неговата божественост, човешката
Му страна, за Неговото вечно съществуване, за Неговото рождение чрез девица. Учете ги за съвършения Му живот, изкупителната смърт, телесното Му възкресение, Неговото възнесение, застъпничеството Му и Неговото второ идване.
Грях
Учете децата, че те по природа и на дело са грешници и непокорни на Святия Бог; че наказанието
за греха е пълно и вечно отделяне от Бога.
Пътят за спасение
Учете децата, че те могат да бъдат спасени само заради завършеното дело на ИСУС ХРИСТОС на
кръста, че те трябва да се покаят за греховете си и да приемат ХРИСТОС с вяра. Учете ги, че тяхното
новорождение ще доведе до един живот на послушание на Божието Слово.
3

Обучавайте спасените деца, за да растат духовно
Децата християни трябва да бъдат научени как да живеят за Исус Христос. Те трябва да бъдат водени към по-дълбоко разбиране на великите истини от Божието Слово. Обучавайте ги внимателно на
тези истини и им покажете практични неща, които да приложат в ежедневния си живот. „Всичкото
Писание е Боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в
правдата, за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело“ (2
Тимотей 3:16-17).
Винаги бъдете на разположение да съветвате децата
В резултат на вашето обучение, някои деца могат да имат въпроси относно спасението или християнския живот. Нека те да разберат, че вие желаете да им помогнете. Най-добре е, ако ги информирате
за това в началото на програмата, отделно от библейския урок
Ако го направите по време на урока, крайно необходимо е това указание и Божията покана към
грешниците за спасение чрез идване при Христос, да бъдат отделени. Като направите това, ще избегнете всяко объркване в детския ум между това да дойдат при вас за съвет и да дойдат при Христос
за спасение. Никога не оставяйте у детето впечатлението, че за да бъде спасено то трябва да говори с
някого или че ако говори с вас, ще бъде спасено. Просто му кажете, че какъвто и да е неговия въпрос,
то може да дойде и да го сподели с вас, независимо от това дали е спасено или не. На края на часа
не бъдете прекалено заети или твърде забързани. В края на този наръчник ще намерите списьк от
стъпки за съветване на детето, което иска да дойде при Христос.
Упражнявайте се в поставянето на фланелографните фигури
Преди да започнете да преподавате, упражнете се в използването на нагледните материали и в
сменянето на отделните сцени. Запознайте се добре с всички фигури и запомнете кога се нуждаете
от тях в урока. За отделните сцени в тези уроци можете да използвате сценични фонове. Преди всяка
сцена даваме предложения за фонове, но те в никакъв случай не са най-важното. Можете да преподавате и на обикновен фланелен плат.
Допълнителни нагледни пособия
На парче картон (хартия) напишете основната истина на всеки урок. Подлепете го с фланелен
плат или с парченца мъхеста хартия. (Използвайте печатни букви, за да могат на по-малките деца да
разчитат лесно думите) В началото на часа или по време на библейския урок, когато за първи път
споменавате основната истина, поставете картона на дъската.
Въпроси за преговор
Към всеки урок са дадени по няколко въпроса за преговор. Те могат да бъдат използвани след библейския урок или следващата седмица преди да преподадете новия урок. Причините да правите преговор са:
1. Да откриете доколко децата са запомнили и разбрали урока.
2. Да ви помогне на вас като учител да разберете върху какво трябва да наблегнете повече, за да
могат децата да запомнят по-добре.
3 Да осигури в часа време за разтоварване. Децата обичат със-тезанията и с нетърпение очакват
тази част от програмата. Но времето за преговор е повече от една игра – то е време за учене.
В този наръчник са включени въпроси само върху уроците. Би било полезно, ако включите въпроси и към песните, стиховете и всичко друго, което преподавате. По този начин децата осъзнават, че
всяка част от програмата е важна. А учителят може да види какво са разбрали те.
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Урок 7а

Давид между филистимците
Текст от Библията: 1 Царе 27:1-7; 28:1-4; 29:1-11; 30:1-19
Основна истина: Пази се от лоша компания.
Приложения:
Неспасени: Нека тя не е пречка, за да се довериш на Христос.
Спасени: Нека тя да не ти пречи да живееш за Христос.
Начало: Георги и Румен – ОИ
План на урока:
– В отчаянието си Давид бяга в земята на филистимците
– Той и неговите хора получават град Сиклаг – ОИС
– Филистимците се готвят да нападнат Израил
– Филистимците не одобряват присъствието на Давид и хората му
– Давид напуска филистимската армия
– Той се връща в Сиклаг, опожарен и ограбен от амаличаните – ОИН
– Привържениците му искат да го убият с камъни
Кулминация: : Давид се покайва и се обръща към Бога – ОИС
Заключение: Той преследва амаличаните и възвръща всичко – ОИС, ОИН
Стих за запаметяване:
Преговорете Псалом 23:1-3 (или преподайте Псалом 1:6). Ако не сте преподавали уроци 1-6 от
„Животът на Давид“, том 1, можете да започнете сега да преподавате Псалом 23, стих 1. Този псалом
е красиво онагледен и е на разположение в СЕД).
Когато показвате нагледния материал за този псалом, нека децата да казват стиховете като местят
агънцето на съответните положения. Нека децата да обяснят значението, за да откриете какво са
разбрали.

УРОК
Георги и Румен имаха малко кученце на име Рекси. То беше много послушно и добре възпитано.
Когато семейството се хранеше то винаги ги изчакваше да свършат и след това отиваше да види
дали няма нещо, останало за него. Не лаеше, не се молеше и не се опитваше да се качва на столовете, докато те се хранеха. Но през ваканцията Георги, Румен и родителите им трябваше да заминат
със самолет. Те не можеха да вземат Рекси със себе си. Техните съседи, които също имаха куче, се
съгласиха да се грижат за него.
Когато ваканцията свърши Георги и Румен очакваха с нетърпение момента, когато щяха да видят
Рекси. Но каква изненада! Той беше станал толкова шумен, непослушен и невъзпитан. Трудно можеха да повярват, че това е същото куче! Знаете ли защо поведението на Рекси беше станало толкова
лошо? Защото, две седмици беше живял с едно невъзпитано, шумно и непослушно куче! Лошата
компания го беше научила на лоши маниери!
Това се случва понякога и на вас, нали, момчета и момичета? Ако влезете в лоша компания, влизате
в беда.
Първа сцена – Навън
Това се случи дори на Давид (фигура 81) – човекът, на когото Бог беше казал, че ще стане цар на
Израил.
Спомняте ли си как Давид трябваше да избяга от злия цар Саул? Саул се опита да го убие и го преследваше. Спомняте ли си как Бог помогна на Давид и му даде възможност да бъде добър към Саул?
Един ден, обаче, Давид се уплаши страшно много. Той спря да вярва на обещанието, което Бог му
даде, че ще стане цар. Той забрави по колко чуден начин го пазеше Бог и си помисли: „Един ден ще
загина от Сауловата ръка“ (1 Царе 27:1). И Давид взе едно много глупаво решение.
Той реши да отиде и да живее при филистимците. Те бяха жестоки врагове на израилтяните. Но
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Давид намисли и нещо по-лошо – да вземе със себе си своите 600 войника и семействата им. И така,
те напуснаха тайно Израил и отидоха в земята на филистимците.
(Прибавете фигури 82 и 83; по избор фигури 38а и 65 от том 1).
Втора сцена – Давид и цар Анхус (палат)
Давид и неговите хора отидоха при един от филистимските царе, наречен Анхус. (Прибавете фиг.
84). Анхус сигурно е бил много радостен да приеме такъв велик войн и неговите хора. Те щяха да са
му истински полезни в битките, които водеше. И така, цар Анхус даде на Давид един град, на име
Сиклаг, където да живее.
Колко глупаво беше постъпил Давид! Представете си един Божий човек между враговете на Божиите хора. На много места в Библията Бог ни предупреждава да се пазим от лоша компания (Притчи
1:10, 11, 14, 15; Ефесяни 5:6, 7, 11). Ако ти принадлежиш на Господ Исус Христос, бъди много
внимателен, когато избираш приятелите си. Ако твоите приятели не се интересуват от Бога, говорят
лоши думи, не се подчиняват на родителите си и учителите си, ти скоро ще откриеш, че правиш същите неща. И като Давид ти също ще водиш и други хора в лошата компания. Колкото по-дълго си
техен близък приятел, толкова по-трудно ще ти е да скъсаш с тях и толкова по-трудно ще ти бъде да
живееш за Господ Исус Христос.
Трета сцена – Давид и войниците му, Анхус и филистимските военачалници (Фигури 81, 82, 84,
89, 90)
Един ден филистимците решиха да тръгнат на война. Можете ли да предположите срещу кого
щяха да се бият? Срещу израилтяните, Божия народ, народа на Давид и хората му. Горкият Давид!
Какво можеше да направи той сега? Но още преди да беше помислил как да избегне битката срещу
неговия собствен народ, цар Анхус дойде и му каза:
– Ти и твоите хора ще дойдете с мен на война. Назначавам ви като мои специални пазачи (1 Царе
28:1, 2). И така армията потегли на дълъг път, за да се бие с израилтяните.
Давид имаше истински проблем. Бог е толкова мъдър, когато ни предупреждава за лошата компания. Тя може да ни донесе сериозни проблеми.
Стефка обичаше Господ Исус Христос. Но тя беше много добра приятелка с едно съседско момиче, което беше непослушно и невъзпитано. Често те и някои други се събираха в „бърлогата“ си.
Понякога разговорите караха Стефка да се чувства неудобно. Един или два пъти те четоха списания,
които Стефка знаеше, че Исус Христос не би харесал. Но не каза нищо. Тя трудно намираше време
да чете Библията и да разговаря с Бога, но прекарваше все повече и повече време в „бърлогата“. Нейната любов към Господ Исус отслабна и тя не искаше да говори на другите в „бърлогата“ за Него.
Пази се от лошата компания. Тя ще те отдалечи от Бога.
Когато филистимските военачалници видяха Давид в армията на Анхус, те му казаха:
– Ние не можем да оставим този мъж и войниците му в нашата армия. Не си ли спомняш, че това
е войнът, за който хората пееха: „Саул порази хилядите си, а Давид десетките си хиляди“? Той е
войникът, който уби нашия филистимски исполин – Голиат! Този мъж може да се обърне срещу нас
в битката и да застане на страната на израилтяните, неговия народ. Не можем да поемем този риск!
Изпрати го обратно у дома му!
Анхус искаше тези смели мъже да бъдат на негова страна, но филистимските военачалници настояха и Давид и хората му бяха изпратени обратно в Сиклаг.
(Махнете 84, 89, 90).
Четвърта сцена – Давид и хората му се връщат в Сиклаг (Прибавете фиг. 81, 82.)
Когато Давид и хората му се доближиха до Сиклаг, забелязаха дим, който покриваше града. Какво
се бе случило? Когато те се приближиха още повече, видяха, че димът се издигаше от развалините
на града, който беше техния дом! (Прибавете фигура 91). Докато бяха далеч от града амаличаните
бяха нападнали тази част от страната.
Те бяха изгорили града и бяха взели със себе си всичко, даже и животните. Но най-ужасното нещо
беше, че жените и децата също бяха изчезнали! Те бяха или убити, или отведени в плен от амаличаните. Давид и войниците му бяха обзети от ужас. В Библията четем, че те плакаха докато вече не им
останаха сълзи (1 Царе 30:4).
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Но за Давид нещата ставаха по-лоши! Неговите войници си помислиха: „Всичко това е по вина на
Давид. Той ни доведе тук, в земята на филистимците. Той ни взе на похода с Анхус и не остави мъже,
които да защитават града. Амаличаните са открили, че градът е незащитен. Убили са семействата
ни или са ги взели със себе си и са откраднали всичко, което притежаваме“. Те бяха толкова тъжни и
ядосани, че казаха: „Хайде да убием Давид с камъни!“ Не направиха това, но искаха да го направят.
В каква ужасна ситуация попадна Давид! Не можеше да бъде по-зле, нали?
И всичко това се случи, защото Давид отиде на територията на врага. Пази се от лошата компания!
Може би ти още не си се доверил на Исус като Спасител и едно от нещата, които те спират е това
какво ще кажат приятелите ти. Ако те ти пречат да дойдеш при Него, ти си в лоша компания! Или
може би твоята лоша компания изглежда така (изрежете хора, на всеки от които са написани тези
думи лъжи, непокорство, клюки, завист, омраза). Това ли е твоята компания? Ако ти продължаваш
да бъдеш в тази компания, тя винаги ще те държи далеч от Бога.
Бог мрази греха, който те отдалечава от Него. Но Той обича теб! Той те обича толкова много, че
изпрати своя единствен Син да умре на кръста за твоите грехове Ти заслужаваш да бъдеш наказан,
но Той взе твоето наказание. И сега Бог може да ти прости.
Ти трябва да се обърнеш от греха си, защото той не може да бъде там, където е Бог. Ти трябва да
се обърнеш към Господ Исус Христос, да Му се довериш, за да вземе греха ти и да те спаси от него.
Давид изживяваше един от най-тъжните моменти в своя живот. Той беше далеч от дома си сред
един езически народ. Семейството му беше изчезнало или беше мъртво; градът, където живееше
беше изгорен, а собствените му последователи искаха да го убият с камъни. В този толкова тъжен
ден Давид направи нещо много важно. Той се покая и се обърна отново към Бога (1 Царе 30:6). (Прибавете фигура 92 - Давид. коленичил). При кой друг той би могъл да потърси помощ? Бог беше готов
да го чуе. Давид каза на Бога, че съжалява за това гдето беше спрял да Му се доверява, че Той може
да го пази и че отиде в земята на враговете си. Животът между тези небогоугодни хора донесе много
неприятности и истинска мъка в живота на Давид.
Бог говорил ли ти е за лошата компания, в която си ти? Разбира се, това не значи, че ти не трябва
да се държиш приятелски с хората, които не са християни. Иначе как би ги довел при Исус Христос?
Бог иска да си внимате¬лен с приятелствата, които завързваш. Попитай Бога за момчетата и момичетата, които са около теб.
Има ли такива, които използват лоши думи?
Има ли такива с лошо поведение, груби и непокорни?
Има ли такива, които са непокорни в училище? Стой далеч от тях! Или ще станеш като тях! Ако
Бог сега ти говори за лошото приятелство, бъди като Давид. Кажи Му, че съжаляваш за това и Го
помоли да ти даде добри приятели.
Когато пораснеш ще започнеш да мислиш за един по-специален приятел или приятелка, с когото
да излизаш. Внимавай да избереш човек, който също обича Господ Исус. Ако завържеш приятелство
с някой, който не е истински християнин, това ще има ужасен ефект в твоя християнски живот.
Едно момиче на име Марина, което обичаше Господ Исус, започна да излиза с момче, наречено
Милен. Тя знаеше, че Милен не е християнин, но го харесваше и те се сприятеляваха все повече и
повече. Марина знаеше, че не трябва да излиза с неспасено момче, но продължаваше да си казва, че
ще свидетелства на Милен и той ще стане християнин. Марина и Милен се влюбиха. Милен я попита
дали е съгласна да се омъжи за него. Тя се съгласи като беше сигурна, че един ден той щеше да бъде
спасен. Но нещата не тръгнаха така! Милен не искаше и да знае за Бога. Той не ходеше на църква.
Искаше Марина да ходи по барове и на други места, които не са добри за християните. Най-накрая
Марина спря да ходи на църква. „Мога да чета Библията и да се моля и в къщи“ – мислеше си тя.
Но скоро спря да прави и това! Милен не стана християнин Но вместо това любовта на Марина към
Господ Исус отслабна. Ако само беше послушала Божиите предупреждения за лошата компания!
Бъди много внимателен, когато избираш добри приятели. Особено когато пораснеш и започнеш да
мислиш за този специален приятел или приятелка, за който един ден може да поискаш да се ожениш.
Давид попита Бог:
– Да преследвам ли амаличаните? Да се опитам ли да върна жените и децата, ако са живи?
Бог му отговори:
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– Да, преследвай ги, защото със сигурност ще надделееш над тях и ще вземеш всичко (1 Царе
30:8). Тази вест от Бога трябва истински да е насърчила Давид. Той разбра, че семействата им са още
живи и че могат да си ги върнат обратно.
Те тръгнаха да преследват амаличаните и Бог ги доведе до мястото, където враговете им бяха разположили лагера си. Те не очакваха Давид и хората му да се върнат от войната толкова скоро Тук
бяха всичките отвлечени жени И деца. (Поставете фигура 83). Войниците на Давид се подготвиха
за сражението. Те щяха да се бият за своите жени и домове. Битката беше трудна и дълга (ден и половина без спиране). Но Бог им даде чудна победа и те взеха обратно близките си.
Семействата сигурно са били много щастливи, че са отново заедно и че опасните, тревожни дни
вече бяха отминали. Много скоро Давид напусна филистимската земя. Със сигурност той е бил
много радостен да направи това. Решението да живее сред хора, които не обичаха Бога не му беше
донесло нищо друго, освен нещастие и трудности.
Запомнете днешното предупреждение от Бога – да се пазите от лоша компания! Ако ти обичаш
Господ Исус, внимавай кого избираш за приятел. Ако не си спасен, не позволявай страха от твоите
приятели да те отделя от Господ Исус. Остави тези „приятели“ – лошите неща, които правиш като
лъжи, клюки или каквото и да е то. Ела и се довери на Господ Исус. Някои от приятелите ти може
би ще ти се смеят. Може би няма да искат да ти бъдат повече приятели. Но когато се довериш на
Господ Исус да те спаси, Той ще стане твой приятел завинаги.
Допълнителна дейност
Нека децата да изиграят една от двете сценки.
След първата сценка можете да дискутирате с децата как можеше да постъпи Стефка или как можеше да си избере по-добра компания. След втората сценка попитайте децата какво е можел да каже
Йордан, когато приятелите му са го карали да хвърля камъни.
А. СТЕФКА (историята е свързана с 3 сцена)
Сцена 1: Момичето, което живее до къщата на Стефка (която е спасена) я кани в „бърлогата“.
Сцена 2: В „бърлогата“ – четат списания, които не би трябвало да четат, викат, обиждат се.
Сцена 3. Стефка си ляга много късно, много уморена, без настроение, без желание да чете Библията
и да се моли.
Б. ЙОРДАН който би желал да повярва в Исус, но лошата компания му пречи да го направи.
Сцена 1: Йордан е в клуба на Добрата вест. (Ролята на учителя може да бъде изиграна от вас, истинския учител или от някое дете).
Сцена 2: Йордан се прибира и играе с приятели, които са лоша компания – невъзпитани и шумни.
Той им казва, че му харесва да посещава клуба на Добрата вест, да слуша за Исус и че иска да Го
приеме като Спасител.
Приятелите му се смеят и му се подиграват. Те го карат да хвърля камъни по едно дърво в градината на възрастен човек.
Сцена 3: Йордан тръгва с приятелите си по лошите пътища.
Дейност за по-големи деца
Направете „състезание с мечове“ като използвате стиховете от Притчи и Ефесяни, дадени в урок 1,
сцена 2. Децата трябва да търсят стиховете, всеки един по отделно. Който пръв намери съответния
стих, го прочита и получава една точка. Това дете трябва да обясни накратко стиха, който е прочело.
Който има най-много точки, печели състезанието.

Въпроси за преговор
1. Кое беше погрешното решение, което взе Давид? (Той отиде да живее в земята на филистимците.)
2. Защо той отиде там? (Страхуваше се и вече не се доверяваше на Божията защита.)
3. Какво иска Бог да научим аз и ти от грешката на Давид? (Отговорът е в думите, които са на
дъската – Пази се от лоша компания.)
4. Защо трябва да се пазим от лоша компания? (Тя пречи на християните да живеят за Христос.)
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5. Можете ли да си спомните името на филистимския цар или името на града, който той даде на
Давид? (Цар Анхус; град Сиклаг.)
6. Анхус каза на Давид да направи нещо много погрешно. Какво беше то? Да се бие срещу израилтяните – Божия народ.)
7. Той не трябваше да се бие срещу народа си, но когато се върна в Сиклаг какво откри? (Враговете
им бяха опожарили града, отвели семействата им и бяха взели всичко, което притежаваха.)
8. Когато хората на Давид видяха какво се беше случило, какво искаха да направят с Давид? (Искаха
да го убият с камъни.)
9. В този труден момент Давид направи нещо много мъдро. Какво беше то? (Обърна се към Бога и
говори с Него.)
10. След като Давид отново се обърна към Бога, какво обещание му беше дадено? (Че той ще си
върне всичко, което беше заграбено.)
11. Стефка изпадна в беда заради съседката си. Какво трябваше да направи тя вместо това, което
чухте в историята? (Тъй като тя знаеше какво правят момичета в „бърлогата“, можеше да не отива там. Или можеше да каже: Ще дойда, но ако започнете да четете онези лоши списания или да
разказвате лоши истории, ще си тръгна“.)
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Урок 7б

Саул иска съвет от медиум
Текст от Библията: 1 Царе 28:1-25; 31:1-7; 2 Царе 1:12, 17-27.
Основна истина:БОпасно е вслушването в зли духове.
Приложения:
Неспасени: Не слушай злите духове. Това ще ти попречи да чуеш Божия глас.
Спасени: Не слушай злите духове. Бог мрази това.
Бележка за учителя: Тъй като този урок разглежда специално темата за опасността от окулта, предлагаме ви през тази седмица да не преподавате Псалом 23. Но нека децата да научат стиха от Левит.
Ако вашите деца са много малки или не са изложени на опасността от окулт (не предполагайте това,
защото те могат да знаят много повече, отколкото си мислимо, можете да пропуснете този урок. Но
помнете, че магьосничеството, викането на гласове на мъртъвци чрез медиуми, предсказването на
бъдещето, спиритически сеанси и т.н. нарастват застрашително.
Децата, които обучаваме трябва да разберат, че Бог съвсем ясно ни предупреждава в Словото Си
да нямаме нищо общо с тези практики.
Начало: Историята за Деси и Николай – ОИ
План на урока:
–
Саул е изплашен от филистимската армия (1 Царе 28:5)
–
Той пита Бога за съвет (28:6)
–
Бог не му отговаря заради неподчинението му (28:16-18)
–
Саул иска съвет от медиум (28:8) – ОИН
–
Тя установява контакт между него и Самуил (28:14)
–
Самуил предсказва, че Израил ще бъде победен (28:19) – ОИС
–
Израил е победен
Кулминация: Саул, Йонатан и другите синове на Саул са убити (31:2-6)
Заключение: Като чува тези новини, Давид потъва в скръб (2 Царе 1:12) – ОИС и ОИН.
Стих за запаметяване: Левит 19:31 „Да се не отнесете към запитвачите на зли духове, нито към
врачовете; не ги издиряйте та да се оскверните чрез тях.“

УРОК
(Бихте могли да използвате картина с две деца на около 9 годишна възраст, изрязана от списание.)
Николай и Деси връхлетяха в кухнята, където майка им приготвяше палачинки за вечеря. И двамата изглеждаха уплашени. Майка им бързо ги погледна, когато видя странния израз на лицата им.
– Какво ви забави толкова? – попита тя. – Очаквах да се приберете много по-рано.
Двете деца се спогледаха виновно и Николай каза:
– Бяхме на едно събиране у Мария. Имаше още няколко деца. Родителите на Мария още не се бяха
прибрали. Правихме странни неща.
– Какви например? – попита майката, вече истински загрижена.
– Ами, седнахме около масата и хванахме ръцете си – каза Деси – Мария ни каза, че можем да
задаваме трудни въпроси и че нещо ще отговаря на въпросите ни с „да“ или „не“. Ако отговорът е
„да“, ще има едно почукване по масата. Ако е „не“ – две почуквания.
– А кой чукаше по масата? – попита майката.
– Не знаем, мамо – отговори Николай много тихо – Трябваше да загасим лампата, да седим много
тихо и да се концентрираме. Сякаш имаше призраци. Не може да е чукал някой от нас, защото ние
си държахме ръцете. Мария попита: „Винаги ли ще живея тук?“. Тогава последваха две силни почуквания. След това тя попита дали ще живее в друга страна и се чу едно силно почукване. Ние се
изплашихме и казахме, че трябва да си тръгваме.
Двете деца погледнаха майка си в лицето и видяха, че тя беше стиснала здраво устните си и изглеждаше много сериозна.
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– Толкова се радвам, че сте си тръгнали – каза тя – Не искам повече да правите това. Вие не сте
разбрали какво се е случило, но може би зъл дух е почуквал по масата.
– Зъл дух! – възкликнаха двете деца с разширени от учудване очи.
– Да, деца. Има зли духове, които не можем да видим. Трябва да сме много внимателни да нямаме
нищо общо с тях, нито да искаме известия от тях.
(Поставете основната истина).
Цар Саул направи това Спомняте ли си за него? Нека да ви разкажа какво се случи. Но преди да
започна искам да ви кажа нещо. Може би някой от вас днес е без Господ Исус в живота си. Може би
си участвал в нещо, свързано със зли духове. Ако искащ Господ Исус да те спаси от греха ти, но не
знаеш какво точно да направиш, аз съм тук, за да ти помогна. Просто, когато другите деца си тръгнат
след урока, ти остани. Така ще разбера, че искаш да дойда при теб и да ти покажа това, което Библията казва, че трябва да направиш.
Спомняте ли си, че когато Давид отиде да живее в земята на филистимците, те се приготвяха да
нападнат израилтяните, Божия народ?
Първа сцена – Саул се страхува (Сцена на открито, ако използвате фонове.)
Когато Саул научи, че хиляди филистимски войни се приближават, за да се бият с него и армията
му, той много се изплаши. Библията казва: „И Саул като видя стана на филистимците, уплаши се и
сърцето му се разтрепера твърде много“ (1 Царе 28:5).
(Сложете фигура 85 – Саул и 86 – армията на Саул).
Защо мислите, че Саул се страхуваше толкова много? Той беше живял в неподчинение на Бога. А
сега искаше да разбере какво щеше да се случи в битката. Но Бог не му каза. В миналото Бог толкова
често му беше говорил. Но Саул нито беше слушал, нито се подчиняваше И Бог вече нямаше какво
да му каже. И така Саул реши да направи нещо много странно и много погрешно. Той знаеше, че
ще разочарова Бога, но въпреки това направи каквото искаше. Чудно ли е, че Бог вече не му даваше
нови заповеди?
Може би понякога се чудиш защо Библията ти се струва скучна и защо Бог не ти говори чрез нея.
Дали защото и ти като Саул не слушаш това, което Бог ти казва? Ти трябва да оставиш греха и да
кажеш на Бога, че си готов да Го слушаш и да Му се покоряваш.
Втора сцена – Саул и медиума
Саул реши да получи известие от мъртъв човек! Той си мислеше за пророк Самуил, който вече
беше мъртъв. Когато Самуил беше жив, той даваше на Саул известия от Бога. Но Саул често не беше
се покорявал. И сега, въпреки че Самуил беше мъртъв, Саул искаше той по някакъв начин да му каже
какво да прави в битката. Затова цар Саул изпрати слугите си да потърсят човек, който предсказва
бъдещето или медиум с помощта, на който да разговаря със Самуил.
Слугите посочиха мястото, където живееше една жена, която можеше да направи това. Саул се
предреши така че жената да не разбере кой е мъжът, който искаше от нея да направи „това зло нещо“.
(Поставете фигури 87 и 88).
В началото тя се страхуваше да направи това, което Саул искаше от нея. Но той я убеди.
– С кого искаш да говориш? – попита жената.
– Със Самуил – отговори Саул. След малко тя му каза, че вижда стар човек, който излиза от земята
и носи мантия или шал на главата си.
„Това е Самуил“ – помисли си Саул.
В Библията Бог съвсем ясно казва, че не трябва да имаме нищо общо с хора, които получават известия от мъртвите. Много често те имат странна сила, но тази сила не идва от Бога, а от зли духове.
Човек, който се опитва да получава известия от мъртви хора се нарича медиум или магьосник. Не
като тези магьосници, които можете да видите в анимационните филми, които летят, яхнали метли.
Има истински магьосници, които получават силата си от дявола Те може би изглеждат като всички
други. Но когато говорят за гласове на мъртвите, които могат да чуят, те работят за Сатана. Гласовете
не идват от мъртви хора, а от зли духове. Вие трябва да стоите далеч от такива неща.
В Левит 19:31 Бог ни казва, че ако се обръщаме към медиуми, ще се оскверним (ще бъдем омърсени) от тях. (На това място можете да научите стиха. Можете да направите това и в края на
историята).
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Затова, ако някой те покани да научиш нещо за бъдещето си или ако някой ти каже, че получава
отговори на въпроси за неща, които ще се случат в бъдещето чрез някой, който чука по масата, стой
далеч от тези неща. Те са опасни.
Ако ти не си Божие дете, ако още не си помолил Христос да бъде твой Спасител, никога не слушай
медиуми или предсказвачи, които ще ти попречат да чуеш Божия глас. Бог ни говори чрез Библията
и това е гласът, който ти трябва да слушаш. Бог ти казва да се обърнеш от всички лоши неща и да
дойдеш при Него. Той може да ти прости и да те направи чист. Медиумите ще те въвлекат дълбоко в
греха, ще ти създадат много проблеми, а Бог ще те очисти.
Знаеш ли как Той може да те очисти? Има само един възможен начин – чрез смъртта на Господ
Исус, Божия възлюбен Син. Той напусна своя дом в Небесата и слезе в нашия свят, където живя около 30 години. Той никога не направи нищо погрешно. Винаги радваше своя небесен Баща с думите
си, с мислите си и действията си. След това Той взе наказанието, което аз и ти заслужаваме за лошите неща, които сме направили. Наказанието е смърт. Господ Исус умря за нас, прикован на кръст.
Той пострада не за своите грехове, а за твоите. Защото Той умря за тебе, сега Бог може да ти прости.
Той те кани да се обърнеш от греховете си, които мрази. Ела при Него и Го помоли да те очисти и да
ти даде Своя живот. Послушай Неговия любящ глас и ела при Него днес.
Когато Саул видя странната фигура, той беше сигурен, че това е Самуил и обясни:
– Страхувам се от филистимската армия. Искам да ми кажеш какво трябва да правя. Един дрезгав
старчески глас отговори:
– Имам вест за теб. Ще ти кажа три много неприятни неща:
Първо, ти ще загубиш трона си, заради това, че не се подчиняваш на Бога. Давид ще бъде цар
вместо теб. Ти вече знаеш за това.
Второ, филистимците ще победят теб и твоята армия.
Трето, утре ти и твоите синове ще бъдете убити в битката.
Когато Саул чу тези ужасни вести, той падна на земята и лежа, треперейки, уплашен, без сила да
се помръдне. След дълго време слугите и жената му помогнаха да се изправи. Той яде и след това
излезе в тъмната нощ. Нощта беше тъмна, но Саул се намираше в още по-голяма тъмнина. Той беше
много далеч от Бога, Който е светлина.
Затова беше в тъмнина. Момчета и момичета, никога не правете това, което направи Саул. Не се
занимавайте с духове, медиуми, предсказватели (гадатели) или с хора, които претендират, че имат
възможността да ви дадат известия от друг свят. Не четете списания или книги, в които се говори за
магии, чародейства, вълшебства и други. Ако го правите, вие ще наскърбите Бога, Който е направил
толкова много за вас и ще си навлечете сериозни проблеми. Ще ходите в тъмнина, далеч от Господа,
както Саул.
Трета сцена – Армията на Саул е победена (Сложете фигури 86 и 85.)
На следващия ден, когато Саул отиде заедно с войниците си да се бие срещу филистимците, сърцето му сигурно е било изпъл-нено със страх и ужас. Наистина ли ще бъде победен? Битката беше
ожесточена. Филистимците започ-наха да надделяват. Няколко стрелци се прицелиха в Саул и го
раниха тежко със стрелите си. Той знаеше, че не ще може да оздравее от раните си и там на бойното поле той отне живота си със собствения си меч. Същият ден беше убит Йонатан и още двама от
синовете на Саул, както и много войници. За целият Израил това беше ден на мъка и голяма загуба.
Защо Саул и Йонатан умряха през този ден? Защото така беше казал гласът в къщата на медиума,
така ли? Разбира се, че не. Причината беше в това, че Саул постоянно беше непослушен на Бога.
Затова Бог позволи на филистимците да победят Саул и армията на Израил. (Махнете 86 и 85).
Четвърта сцена – Давид скърби за Саул и Йонатан
След битката един вестоносец се отправи на дълъг път, за да извести на Давид случилото се.
Давид още беше в Сиклаг и сигурно се чудеше как ли е завършила битката между Анхус и филистимските военачалници от една страна и Саул, Йонатан и израилевата армия от друга страна.
Тогава той видя един мъж, който тичаше към него. Това трябва да е вестоносецът с новините (Поставете фигури 82 - войници; 81 - Давид и 93 - вестоносец). Той все още си поемаше въздух, когато
Давид, обезпокоен го попита:
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– Какво стана? (2 Царе 14)
Младият вестоносец отговори:
– Израилевата армия е победена, а Саул и Йонатан са убити. Ето, короната, която взех от главата на
Саул и гривната, която свалих от ръката му. Това е доказателството, че той е мъртъв.
Чудя се какво ли е очаквал вестоносецът да направи Давид? Може би той щеше да извика: „Чудесно! Жестокият цар е мъртъв! Сега аз мога да бъда цар. Той ме преследваше години наред, а сега е
мъртъв!“ Не, Давид раздра дрехите си в знак на голямата му мъка. Той плака, обяви траур и постеше
(не ядеше) като скърбеше за смъртта на Саул и Йонатан Каква чудесна, изпълнена с простителност
душа, имаше Давид! Ти държиш ли се по същия начин, когато някой, който ти е причинил зло или е
бил лош към теб, изпадне в беда? Изпитваш ли съжаление към него?
Това е начинът, по който се държеше Давид. Това е начинът, по който Бог иска и ти да се държиш.
Давид написа една прекрасна поема в памет на Саул и Йонатан, неговия добър приятел. В поемата
той написа хубави неща и за двамата, а не само за Йонатан, своя приятел. Той написа: „Саул и Йона-тан бяха любезни и приятни в живота си, и в смъртта си не се разделиха; по-леки бяха от орлите,
по-силни отлъвовете“(2 Царе 1:23). Но краят на Саул беше тъжен Той беше направил много лоши
неща, а накрая дори се посъветва с медиум вместо с Бога. Ще си вземеш ли поука от неговия опит?
Не контактувай с медиуми и с хора, които работят със зли духове. Ако ти си християнин, това ще
огорчи Господ и ще спре духовния ти живот Ако още не си спасен, слушай само Божия глас и това,
което Той казва: „Който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя“. Ела при него днес Той няма да те
отпрати!

Въпроси за преговор
1. Какво бяха направили Николай и Деси от историята, която ви разказах в началото? (Бяха в една
тъмна стая, задаваха въпроси и като отговори получаваха почуквания.)
2. Как майка им обясни тези почуквания? (Това беше работа на зли духове.)
3. Защо Саул искаше да чуе Самуил? (Бог вече не му говореше заради неподчинението му, а той
искаше да знае какво да прави в битката.)
4. Той отиде при медиум. Какво е медиум? (Човек, който се опитва да получи известия от умрели
хора или от духовния свят.)
5. Какво каза този глас на Саул? (Три неща.) (Че той ше загуби трона си, че Израил ше бъде победен
от филистимците, а Саул и Йонатан ще бъдат убити в сражението.)
6. Можете ли да кажете наизуст стиха, който учихме днес? (Левит 19:31.)
7. Как умря Саул? (Той беше ранен от стрели. После падна върху меча си.)
8. Как реагира Давид, когато чу за смъртта на Саул и Йонатан? (Разкъса дрехите си, скърбеше и
постеше в мъката си.)
9. Какво можем да научим за себе си от неговата реакция при новината за смъртта на врага му? (Не
трябва да се радваме, когато се случи нешо лошо на някой, който се е държал зле с нас.)
10. Кои бяха важните думи, които поставих на дъската? (Бог не иска да слушаш известия от зли
духове.)
11. Защо е опасно да се търси информация от места или от хора, които могат да имат нещо общо със
зли духове? (Защото те са Божии врагове Бог иска да търсим отговорите на нашите въпроси
в Неговото Слово.)
12. Какво трябва да направиш, ако приятел те покани на спиритически сеанс? (Да кажеш „не“ и да
обясниш защо. Цитирай Левит 19:31.)
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Урок 8

Давид става цар според Божието Слово
Текст от Библията: 2 Царе 1-4, 8-10; 3:1, 6-12, 17-39; 4:5-7; 5:1-12; 7:1-13.
Основна истина: Божието Слово никога не пропада (не се изменя).
Приложение:
Неспасени: Бог обещава да те спаси, ако извикаш към Него.
Спасени: Довери се на всяко Божие обещание.
Начало: Татко ти обещавал ли ти е някога нещо? ОИ
План на урока:
– Давид е обявен за цар на Юда (2 Царе 2:4) ОИН
– Авенир прави Исвостей цар на Израил (2:9) ОИ
– Една продължителна война, Давид надделява (3:1)
– Авенир застава на страната на Давид (3:12)
– Авенир е убит (3:27) ОИС
– Исвостей е убит (4:6)
– Давид е коронясан за цар над цялата страна (5:3) ОИ
Кулминация:
– Той превзема Сион (Ерусалим) за своя столица (5:7)
– Построява двореца си (7:11)
– Прави план да съгради храм (7:1)
Заключение: Бог казва „не“ ОИН и ОИС
Стих за запаметяване: Псалом 23:4 (или 1 Петрово 5:6) Внимателно обяснете стиха. Агнето трябва
да е с наведена глава, а тоягата на пастиря – зад него, така както е показано на диаграмата.

УРОК
Татко ти обещавал ли ти някога нещо такова: „В събота ще те заведа на пикник“, „През ваканцията
ще отидем на море“ или „За рождения ти ден ще направим нещо специално“? Удържал ли е на обещанието си? Майките и бащите ни с всички сили се старят да изпълнят обещанията си, но понякога
нещо неочаквано се появява и те не могат да направят това, което са обещали. Това обаче никога не
може да се случи с Бога. Ако Той каже нещо, то със сигурност ще стане. Той е силен и не може да
се провали.
(Поставете фигура 94)
Можете ли да си спомните нещо, което Бог беше обещал на Давид преди много години и то още не
беше станало? Да, че той ще стане цар на Израил. Щеше ли Бог да изпълни обещанието си. Разбира
се, Неговото Слово не се променя.
Първа сцена – Давид, мъже, жени и деца (на открито)
Един ден Давид попита Бога:
– Да отида ли в някой от градовете на Юда?
– Да, отиди – отговори Бог – Отиди в град Хеврон.
Колко щастлив ли е бил Давид най-накрая да напусне страната на филистимците и отново да заживее в Израил. (Поставете фигури 95, 96 и 97).
Когато Давид, неговите хора и семействата им се връщаха в собствената си страна, водачите на
Юдовото племе излязоха да ги посрещнат.
– Искаме да бъдеш нашия цар – казаха те на Давид. И го коронясаха за свой цар в град Хеврон.
Давид сигурно е бил много доволен? Сбъднало ли се беше Божието обещание? Не съвсем, все още
не изцяло!
Юда беше само една малка част от цялата земя на Израил. Но Божието Слово не остава неизпълнено, защото когато Бог казва, че нещо ще стане, то наистина ще стане. Божието Слово никога не се
изменя.
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В Библията четем: „Небето и земята ще преминат, но моето Слово няма да премине“ (Матей 5:18).
Бог е всесилен, затова Той винаги може да направи това, което казва, че ще направи. Ето защо Библията е една толкова чудесна книга, а Божиите обещания са толкова ценни за нас. Едно от обещанията, които Бог дава е: „Всеки, който призове Господното име, ще се спаси“ (Римляни 10:13). Можеш
да бъдеш сигурен, че това е истина. Ако още не си се доверил на Исус Христос, Божието Слово
обещава, че когато извикаш към Него, ще бъдеш спасен. Това означава да Го помолиш да те спаси
като Му кажеш: „Господи, спаси ме от греховете ми“. Извикай към Него днес!
Ако днес ти искаш да се довериш на Господ Исус да те спаси, но не знаеш какво трябва да направиш, аз съм готов да ти помогна. Когато другите си тръгнат на края на урока, просто остани на
мястото си. Тогава ще разбера, че искаш да знаеш как да бъдеш спасен. Ще видим в Библията какво
трябва да направиш и какво Бог обещава да направи.
Втора сцена – Авенир и Исвостей (Обикновен фланел или дворец)
Авенир беше генерал в армията на Саул. Той реши да се бори срещу Давид, въпреки че Саул беше
мъртъв. Затова той взе Исвостей, сина на Саул, който беше останал жив и го направи цар над останалата земя на Израил. (Сложете Авенир и Исвостей, фигури 99 и 100). Сега имаше двама царя – една
част от Израил следваше Давид, а другата – Исвостей.
Сигурен съм, че някои хора са си мислили: „Как може Давид да бъде цар? Исвостей е истинският
цар“. Но никой не може да спре Божиите планове. Когато Бог каже нещо, ние можем да бъдем сигурни, че то ще се случи. Това прави Библията различна от всички други книги. Можем да бъдем
абсолютно сигурни, че това, което четем в Библията е истина. Когато четете обещанието на Господ
Исус, че Той ще дойде отново, можете да сте сигурни, че Той ще дойде. Хората могат да се смеят, но
това не променя факта, че Той ще дойде. Господ Исус ще дойде, за да бъде цар, а не да се роди отново
като бебе. (Поставете фигура 108 – корона).
Исвостей беше нерешителен цар, затова Авенир вземаше всички решения. Между Давид и Исвостей започна дълга война. В Библията четем, че Давид ставаше все по-силен, а тези, които се биеха
срещу него отслабваха.
Един ден Исвостей и неговия генерал, Авенир се спречкаха много сериозно. Авенир каза на царя:
„От сега нататък ще работя за Давид. Ще се постарая той да стане цар над цялата страна. Повече
няма да ти помагам“. (Махнете фигурите).
Трета сцена – Авенир и водачите (на открито)
Авенир започна да насърчава водачите на различните Израилеви племена да направят Давид цар
над цялата страна. (Сложете фигури 99 - Авенир и 101 - водачи). Той казваше:
– Бог обеща Давид да бъде цар след Саул. Нека сега това да се изпълни.
Четвърта сцена – Давид и Авенир (дворец)
С лична охрана от 20 мъже Авенир отиде при Давид (сложете фигури 98 - Давид и 99 - Авенир).
Той каза, че ще направи така, че целият Израил да се съгласи Давид да бъде цар над тях. Разбира се,
Давид го прие много добре, направи голямо угощение за него и след това го отпрати да продължи
доброто си дело за обединяване на племената с Давид като техен цар.
Пета сцена – Давид и неговия генерал Йоав (дворец)
Скоро след като Авенир си тръгна Йоав, генерала на Давид се завърна от една успешна битка. Той
чу, че Авенир бил посетил Давид и бил приет много добре. Това го накара да се вбеси. Той се втурна
към двореца на Давид.
(Поставете 98 - Давид и 102 - Йоав).
– Царю – извика той – Какво си направил като си забавлявал Авенир? Не знаеш ли, че той е дошъл
тук като разузнавач. Не е трябвало да го пускаш – Незабавно Йоав излезе навън. (Махнете фигура
102). Той изпрати вестоносци след Авенир, за да го върнат обратно, заявявайки, че и той иска да
говори с него. Но Йоав изненадващо нападна Авенир и го уби.
Когато чу това Давид се натъжи и скърбеше за Авенир така както скърбеше за Саул. Давид наистина можеше да прощава, нали? Сега Авенир беше мъртъв. А той беше войникът, който наистина
се трудеше за това Давид да бъде направен цар над целия Израил. Дали това не беше още един удар
върху възможността на Давид да стане цар? Не, разбира се! Авенир не беше този, който бе обещал
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Давид да стане цар. Това беше Божие обещание. То щеше да се изпълни в Божието време Ако ти
знаеш, че си спасен търси Божиите обещания, когато четеш Библията всеки ден. Опитвай се да ги запомняш и ще видиш, че Той спазва всяко обещание. Когато си изплашен, Божието обещание „Не бой
се, защото Аз съм с теб, ..Ще те укрепя.“ (Исая 41:10), ще ти помогне. То е вярно Когато откриеш,
че ти е трудно да живееш за Господ Исус, помни Божието обещание: „онези, които славят Мен, тях
ще прославя Аз“ (1 Царе 2:30) Всяко едно обещание е за теб. И нито едно от тях, няма да се измени,
защото това е Божието Слово.
Шеста сцена – Давид и народа на коронацията (външна сцена)
Авенир беше умрял. Бяха минали повече от седем години откакто Давид беше станал цар на Юдовото племе. Но Божието обещание за Давид щеше да се изпълни.
Далече на север Исвостей, който беше цар на част от Израил, беше убит. И сега водачите на всички
Израилеви племена дойдоха в Хеврон при Давид и казаха:
– Искаме ти да бъдеш нашия цар. Дори докато Саул беше цар, ти беше нашия водач, (сложете
фигури 95, 96, 97, 98.) В Хеврон щеше да има голям празник и хора от всички племена дойдоха на
коронацията. (Сменете 98 с 103 - Давид, коленичил. Прибавете 104 - свещеник с рог в ръката му
- 105). Един свещеник изля масло на главата на Давид и той стана цар над цялата страна. Сигурен
съм, че всички хора приветстваха своя нов цар. Това беше един от най-великите дни в историята на
тяхната страна. (Махнете фигурите.)
Бог беше казал, че Давид ще стане цар и той стана цар! Божието Слово никога не се променя. Бог
не може да лъже или да променя решението си. Другите хора не могат да Го спрат да направи това,
което е казал, че ще направи. Много отдавна преди Господ Исус да се роди Бог беше обещал, че ще
изпрати Спасител. И Той го направи! Бог каза, че Спасителят, ще се роди във Витлеем. Къде се роди
Той? Точно там. Стотици години преди Господ Исус да дойде на земята, Бог беше казал. че Той ще
умре за грешниците. (Сложете фигура 107 - кръст). Точно така и стана. Цялата Библия е вярна.
Цялата Библия е Божие Слово. Някои хора си мислят, че части от нея са погрешни, но един ден
всички ще разберат, че Божието Слово е истина и то не може да се промени. (Махнете фигура 107.
Поставете фигура 98 - Давид.)
Давид се отнасяше много сериозно към работата си да бъде цар. Той знаеше, че Бог го беше направил цар. (2 Царе 5:11). Едно от първите неща, които той направи беше да превземе един град,
разположен на хълм. Тъй като градът беше добре защитен, изглеждаше почти невъзможно да бъде
превзет. Но Давид и хората му го превзеха и го нарекоха Ерусалим – Давиловия град. Ерусалим стана столица на Израил.
В Ерусалим Давид започна да строи за себе си един красив дворец. Той използваше най-хубавите
материали – камък, кедрово дърво, украса от ценни метали.
Седма сцена – Давид и Натан (дворец)
След като дворецът беше построен Давид повика при себе си пророк Натан. (Поставете фигури
98 - Давид и 106 - Натан).
– Натане – каза той – Аз живея в прекрасен дворец. А мястото, където хората отиват да се покланят
на Бога е една палатка. Това ми се струва неправилно! Искам да построя голям и стабилен храм,
много по-красив от моя дворец, където хората да хвалят Бога и да се молят.
Давид наистина искаше да зарадва Бога и да му отдаде почит, нали?
Натан също мислеше, че това е една чудесна идея. Той каза на Давид: „Иди, стори всичко, което е
в сърцето ти; защото Господ е с теб.“ (2 Царе 7:3).
Но Натан не спря да пита Бога дали Той иска Давид да построи храма. През същата нощ, когато
Натан си легна, той се чудеше дали беше посъветвал Давид правилно. Дали Бог наистина искаше
Давид да съгради храма? Сам Бог говори на Натан и му каза:
– Не, Давид няма да построи храма. Аз съм удовлетворен и от това хората да ми се покланят в една
палатка. Аз ще благословя Давид и ще бъда с него. Но не той, а един от синовете му ще съгради
храма. Това ще стане след като Давид умре.
На следващата сутрин Натан отново отиде при Давид. Може би той се е чувствал малко засрамен,
че беше дал съвет без да се помоли Бог да го ръководи. Натан беше дал на Давид погрешен съвет.
Сега той му обясни това, което Бог му беше говорил през нощта. Цар Давид беше доволен, че не той,
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а неговият син ще съгради храма. Но той можеше да помогне. Той уреди голяма част от материалите,
които бяха нужни.
Храмът не беше построен от Давид, защото Бог беше казал „не“. Божието Слово никога не се променя. Момчета и момичета, помнете това. В Словото си Бог ни дава както предупреждения, така и
обещания. Ние трябва да внима-ваме и на предупрежденията Му и на обещанията Му, защото те ще
се сбъднат. Той те предупреждава, че ако вървиш по своя грешен път, никога не ще можеш да си с
Него на небето. Ще бъдеш отделен от присъствието Му завинаги. Но, ако се обърнеш от греховете
си към Господ Исус за теб има едно чудесно обещание:
„Всеки, който призове Господното име, ще се спаси“. Ще Го призовеш ли днес, за да те спаси?
Въпроси за преговор
Направете корона от тънък картон, която да може да се постави на главата на дете. Покрийте короната със златно фолио или с някакъв подобен материал. Нека децата да си изберат един цар, който
също трябва да бъде дете. Едно дете нека да постави короната на царя (царицата). Децата могат да
задават въпроси на „царя“ от живота на Давид. Ако „царят“ отговори правилно, той запазва короната
и тогава друго дете може да зададе следващия въпрос. Ако „царят“ не може да отговори, той отстъпва короната на това дете, което е задало въпроса. Тогава то е „царят“ и въпросите се задават на него.
Можете да позволите на децата да прочетат следните въпроси, както и да си измислят въпроси.
1. Понякога хората дават обещания, които не могат да спазят. Можете ли да кажете няколко причини
защо? (Случва се нещо, което прави изпълнението невъзможно, те променят решението си или
забравят.)
2. Защо Бог винаги спазва обещанията си? (Той е всесилен. Нищо не може да спре Неговите планове. Той не забравя, нито променя решението си.)
3. Какво се случи с Давид, когато той се върна от Сиклаг да живее в Хеврон? (Хората от Юда го
направиха цар.)
4. Колко дълго Давид беше цар на Юдовото племе? (Повече от седем години, за да бъдем точни 7
години и половина.)
5. Когато Давид стана цар на Юда Божието обещание беше ли изпълнено съвсем? (Божието обещание беше изпълнено само отчасти, защото Бог беше обещал, че Давид ще стане цар над целия
Израил.)
6. Можете ли да ми дадете пример за друго обещание, което Бог е изпълнил? (Неговият Син се роди
във Витлеем и умря на кръста за грешниците; всяко обещание да помага и укрепва тези, които
Му се доверяват.)
7. Можете ли да ми дадете пример за предупреждение, което Бог дава и което също ще се сбъдне?
(Например, че един ден Той ще съди света, че ако умрем в греховете си, не можем да бъдем с
Него, че ако не вярваме в Него, ние сме осъдени.)
8. Какво направи Авенир, когато причини една продължителна война? (Той направи Исвостей, син
на Саул, цар над останалата част от страната.)
9. След като се скара с Исвостей какво направи Авенир? (Напусна Исвостей и започна да работи за
Давид, така че той да стане цар над цялата страна.)
10. Кой беше Йоав и какво направи той? (Той беше генералът на Давид и уби Авенир.).
11. Кажете ми две неща, които направи Давид, когато стана цар над цялата страна? (Завладя Ерусалим. Построи за себе си дворец.)
12. Какво забрави да направи Натан, когато каза на Давид да построи храма? (Забрави да попита
Бога дали Той искаше Давид да построи храма.)
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Урок 9 a

Ковчегът на Завета – пленен и върнат обратно
Текст от Библията: 1 Царе 4:2-11; 5:1 - 6:21; 2 Царе 6:1-19; Числа 4:5, 15, 20.
Основна истина: Бог е свят
Приложения:
Неспасени: Покай се за греха си, който те отделя от Бога.
Спасени: И ти трябва да бъдеш свят.
Начало:
ОИ
– Николай и Деси ходеха на църква
– Ковчегът е донесен в лагера на израилтяните ОИ
План на урока:
– Ковчегът е пленен от филистимците (1 Царе 4:11)
ОИС
– Ковчегът е сложен в храма на Дагон (5:2)
– Дагон пада счупен пред ковчега (5:4) ОИ
– Бог изпраща мор и смърт сред филистимците (5:12)
– Ковчегът е върнат обратно на една каруца(6:11)
– Израилтяните посрещат ковчега (6:14)
– Някои поглеждат в него и умират (6:19) ОИ
– Давид връща ковчега обратно на една кола (2 Царе 6:3)
– Оза се допира до ковчега и умира (2 Царе 6:7) ОИН
– Ковчегът е оставен в къщата на Овид-Едома (6:10)
Кулминация: Давид отнася ковчега в Ерусалим (6:17) ОИ
Заключение: Той го слага в скинията
Стих за запаметяване: Псалом 23:4 – преговорете стиха от миналия урок (или Исая 55:8).

УРОК
Николай и Деси ходеха на църква с родителите си всяка неделя. (Използвайте картината с деца,
която сте използвали за урок 7б.) Те бяха научени да слушат по време на служба, помнейки, че Бог
е свят и че ние трябва да благоговеем в Неговото присъствие и в Неговия дом. Когато семейството
беше във ваканция, те посетиха една друга църква и забелязаха, че някои хора се оглеждаха наоколо
докато пееха химните. Те не мислеха много за Бога, докато пееха. По време на молитвата те въобще
не показваха почит към Бога. Николай и Деси се чувстваха неудобно, защото винаги бяха учени, че
макар Бог да ни обича много, Той също е и свят и ние трябва да Го почитаме и уважаваме. (Поставете на дъската „Бог е свят“.)
Това е истина, нали? Това беше нещо, на което самия Бог искаше да научи Своя народ, децата на
Израил.
Първа сцена – Войници и ковчег (на открито)
Много години преди Давид да стане цар между филистимците и израилтяните имаше битка. Това
беше по времето, когато Божият народ беше непокорен на Божиите заповеди. Този ден Бог позволи
на филистимците да спечелят битката. Израилските войници бяха обезкуражени. (Сложете фигура
110.) Но, за да спечелят, те намислиха нещо.
Един вестоносец напусна лагера и бързо изчезна зад хълма. Не след дълго той се върна, но сега се
придвижваше доста по-бавно и с него имаше още хора. На раменете си те носеха нещо, което беше
покрито със син плат. (Поставете фигури 109 - войници и 111 - ковчег).
Загрижените лица на войниците сега станаха радостни и когато мъжете с товара на раменете си
дойдоха по-близо, цялата армия започна да крещи и да вика радостно. Библията казва, че земята
проехтя от техния радостен възглас!
Филистимците, които бяха в лагера си, недалеч оттам, чуха виковете и се зачудиха какво става. Те
научиха, че предметът, покрит със син плат, беше Божият ковчег. Нека да ви обясня какво значи това.
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Преди много години Бог беше казал на Своя народ да направи един ковчег. (Не говоря за ковчега,
който построи Ной). Той беше направен от дърво, покрито със злато. Капакът беше направен от чисто злато и на него имаше два херувима (същество подобно на ангел). Този ковчег се държеше в една
специална палатка, наречена скиния. Скинията имаше две части. Само един човек можеше да отиде
в тази част, където стоеше ковчегът. Той можеше да ходи там само веднъж в годината Този човек
беше наречен първосвещеник. Никой друг не можеше да бъде допуснат, за да види този специален
ковчег. Вътре в него имаше няколко неща, включително и двете каменни плочи, на които беше записан Божия закон. Те трябваше да напомнят на хората, че техният Бог, Който винаги беше с тях,
беше свят Бог. „Свят“ означава, че Бог е различен, отличаващ се от човешките същества. Той е чист
и добър. Той е толкова чист, че не може дори да гледа греха. Понякога ние гледаме по телевизията
неща, които дори не бихме и мечтали да направим. Но ние обичаме да ги гледаме. Бог, обаче, е толкова чист, че Той не може да толерира греха. В Бога е всичкото добро. Бог е цялата светлина. Нищо
грешно не може да се приближи до Него, защото ще бъде изгорено от Неговата святост.
Израилските войници извикаха силно, защото те си мислеха, че сега, когато ковчегът е с тях, те
със сигурност щяха да спечелят битката. Филистимците бяха уплашени. Те си казваха: „Боговете са
дошли в лагера“. Тя бяха чули за великите чудеса, които Бог беше извършил за Своя народ, но си
мислеха, че Той е просто един от многото богове. Те не разбираха, че Бог е единственият Бог и че
Той е напълно свят. Филистимците събраха цялата си храброст, за да се бият по-добре от всякога.
Скоро битката започна отново. Кой мислите, че победи този път? Израилтяните очакваха, че лесно
ще спечелят победата. Филистимците се опасяваха, че това наистина можеше да стане. Но... хората
на Израил бяха разгромени отново. Бяха убити 30 000 войници, а Божият ковчег беше пленен. Какъв
ужасен, злополучен ден!
Защо Бог позволи Неговите хора да бъдат победени? Заради тяхното непослушание. Те носеха Божиите заповеди в ковчега. А в действията си, мислите си бяха непокорни на същите тези заповеди.
Те лъжеха, клюкарстваха, крадяха. Но най-лошото нещо беше, че не поставяха Бога на първо място
в живота си.
Момчета и момичета, които сте християни, вие не носите ли ковчега с Божието Слово? Вие го носите може би в ума си. Ти, който си християнин, може би си мислиш:
„Аз знам много неща за Бога. Научил съм много библейски истории. Знам наизуст много библейски стихове.“ Всичко това е хубаво, но много по-важно за Бога е дали ти се покоряваш на Неговото
Слово. Бог е чист и добър. Той очаква и от теб да бъдеш добър и чист. Размишляваш ли върху стиховете и уроците, които научаваш в клуба на Добрата вест. После молиш ли се Бог да ти помогне да се
покоряваш? Спомняше ли си през изминалата седмица, че Божието Слово не се променя? Благодари
ли на Бога за това? Когато учихме за това да избягваме лошата компания, ти реши ли да се покориш
на тази заповед? Не е важно каква част от Библията носиш в ума си. Това, което има значение за Бога
е на каква част от нея се покоряваш!
Филистимците радостно отнесоха към своята страна Божия ковчег заедно с останалата плячка,
която бяха взели. Те сложиха ковчега в храма на един от техните езически богове, наречен Дагон и
затвориха вратите.
Когато на следващия ден отгориха вратите на храма, знаете ли какво. откриха? Дагон беше паднал
на земята пред Божия ковчег. Филистимците го изправиха. На следващата сутрин Дагон отново лежеше на земята. Този път главата и ръцете му се бяха счупили. Беше останало само тялото му. Филистимците преместиха ковчега на друго място. Но където и да беше ковчега. Бог изпращаше болест
и смърт. На какво Бог се опитваше да научи тези хора? Че Той не е просто един от многото богове.
Но че Той е единственият истински Бог. Той е Създателят на всичко. Той е чист и свят. Другите „богове“ като Дагон са само идоли без сила. Те наистина са само парчета дърво и камък. Дори да имат
глава, те не могат да виждат, чуват или мислят. Дори да имат ръце, те не могат да направят нищо. На
бедният стар Дагон не му останаха дори каменната глава и ръце!
Най-накрая филистимците решиха да изпратят ковчега обратно в Израил. Те намериха една чиста
нова каруца. Сложиха ковчега на нея и впрегнаха две крави, които да я теглят. Каруцата се отдалечи
по пътя към Израил. Когато тя се приближи до границата, израилтяните от най-близкия град приеха
ковчгега с голяма радост. Но някои от мъжете, забравяйки какво беше казал Бог, погледнаха в ковче19

га. Те паднаха мъртви! По този строг начин Бог трябваше да напомни на людете си, че Той е свят Бог
и те трябва да се покоряват на Словото Му, да благоговеят в Неговото присъствие! Тъй като умряха
няколко човека, израилтяните се страхуваха да преместят ковчега и остана в къщата на един човек
близо сто години, докато Давид стана цар в Ерусалим.
Втора сцена – Давид връща ковчега
Давид искаше да почете и прослави Бога. Той знаеше къде е ковчега и искаше да го премести в
Ерусалим, в столицата. Затова той имаше план. Отиде с 30 000 мъже в града, където се намираше
ковчега. Специално за него беше направена една нова каруца, теглена от волове. (Поставете фигури
112 - Давид, 115 - мъже. 113 - каруца и ковчег, 114 - Оза).
Давид и 30 000-те хиляди мъже вървяха пред ковчега. Имаше и оркестър с всякакви видове музикални инструменти, който свиреше химни на Бога. Денят, в който преместваха ковчега в Ерусалим
след като той не беше там толкова много години, беше един велик радостен ден!
Но Давид направи една сериозна грешка. Той не последва инструкциите, които Бог беше дал, когато ковчегът трябваше да се мести. Преди много години Бог беше казал, че когато ковчегът се носи
някъде, той трябва да се покрие със син плат. От двете страни на ковчега през халките, пригодени за
тази цел трябваше да се прекарат върлини и той трябваше да се носи от специални мъже, свещеници. Тяхната специална задача беше да се грижат за ковчега. Но Бог беше казал, че дори те не трябва
никога да докосват ковчега.
Давид не се покори на това, което Бог беше казал. Той или беше забравил, или мислеше, че това не
е толкова важно. Давид сложи ковчега на каруцата, теглена от волове. Докато голямото шествие вървеше напред, земята започна да става неравна. Каруцата се разтресе и ковчегът започна да се плъзга.
Един мъж, който се казваше Оза, беше наблизо. Той подпря ковчега с ръката си и моментално падна
мъртъв. Библията казва, че Бог се разгневи на Оза и го уби. (Сменете фигура 114 с фигура 116 - Оза,
мъртъв).
Защо умря Оза? И Давид се питаше същото. Защото той докосна ковчега. А Бог ясно беше казал,
че той не бива да се пипа. Бог трябваше да научи своя народ, че е един свят Бог и че те не могат да
се държат с Него лекомислено. Грехът не може да бъде в Божието присъствие. Бог е оставил тази
история в Библията, за да можем и ти, и аз също да научим, че Той е свят. Ако животът ти е изпълнен
с грях, ти не можеш да бъдеш там, където е Бог. Твоя живот грешен ли е? Лъжеш ли? Непокорен ли
си? Нарушаваш ли Божиите заповеди като крадеш и клюкарстваш? Твоите грехове са нещо много
сериозно в очите на святия Бог и те те отдалечават от Него.
Но въпреки, че си съгрешил и Бог мрази греха, защото е чист, Той много те обича. Той изпрати
Господ Исус да бъде наказан за твоите грехове. Господ Исус умря на кръста за теб. Ще се обърнеш
ли към него днес, изповядвайки греховете си, молейки Го да ти прости и да те направи Свое дете?
Днес Той ще те спаси, защото е обещал: „Всеки, който призове Господното име, ще се спаси“ (Римляни 10:13).
Давид се уплаши и реши да не продължава пътуването с ковчега до Ерусалим. Ковчегът беше оставен в къщата на един мъж, наречен Овид-Едом. Докато ковчегът беше в къщата му Бог благослови
него и семейството му. След три месеца Давид реши да опита пак да пренесе ковчега в Ерусалим. Но
този път той постъпи правилно. (Сложете фигура 111 - носеният ковчег). Той се подчини на Божиите инструкции. Отново имаше голямо шествие с тромпети и танцуващи от радост хора, докато ковчегът бавно се носеше по хълма към Ерусалим. Той беше поставен в една специална палатка, която
Давид беше направил специално за него През този ден много животни бяха принесени в жертва на
Бога, докато хората Му се покланяха и Му благодаряха.
Нужно беше много време, за да се върне обратно ковчега. Бяха умряли няколко човека заради непослушанието им на Божиите заповеди. Дали те най-накрая разбраха, че Бог е съвършено свят и чист?
Момчета и момичета, които обичате Господ Исус, осъзнавате ли, че Бог е свят и че Той очаква от
вас също да бъдете святи? Той живее във вас чрез Святия дух и Той може да ви помогне да живеете
един добър, чист и свят живот.
Но, ако, някой от вас все още не е спасен, нека се обърне от греха си днес. Поискай прошка от Бога.
Ако не направиш това, грехът ти винаги ще те държи далеч от Него.
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Допълнителна дейност
Сценка Някои от децата могат да изиграят като сценка въведението към урока, където Николай и
Деси виждат деца, които не внимават и не отдават нужното уважение на Бога, когато са в църква или
в неделно училище.
Сценка След църква те обясняват много учтиво и внимателно на тези деца, че тяхното поведение
не е правилно, защото Бог е свят. Могат да им разкажат историята за Оза.
Въпроси за преговор
1. Защо войниците на Израил нададоха силен вик в лагера си един ден? (Защото беше донесен ковчега на Завета.)
2. Кажете едно от нещата, които бяха в ковчега! (Каменните плочи с Божиите заповеди.)
3. Какво очакваха израилтяните да се случи сега, когато ковчегът беше в лагера им? (Те очакваха, че
разгромът им от филистимците ще се превърне в победа.)
4. Защо Бог позволи израилтяните да бъдат победени още веднъж? (Защото те бяха непокорни на
Бога. Неговите заповеди бяха в ковчега, но не в сърцата им и в живота им.)
5. Къде филистимците поставиха ковчега? (В храма на техния бог Дагон.)
6. Какво стана с Дагон? (Той падна пред ковчега, а вторият път, когато падна се счупиха ръцете
му и главата му.)
7. На какво Бог учеше филистимците? (Че Той не е просто един друг бог. Но че Той е единственият
истински Бог, създателят на всичко.)
8. Когато филистимците изпратиха обратно ковчега, той остана в един малък град почти 100 години.
Защо остана там? (Някои хора бяха погледнали в ковчега и бяха умрели. Затова хората се страхува от него.)
9. Как Бог каза, че трябва да бъде носен ковчега? (Покрит със син плат, на върлини, прекарани през
халките от двете страни на ковчега; да се носи на раменете на мъже.)
10. Каква сериозна грешка направи Давид и какъв беше резултатът? (Той реши ковчегът да бъде
сложен на каруца Оза пипна ковчега и незабавно умря.)
11. Кои бяха важните думи, които сложих на дъската и повторих няколко пъти? (Бог е свят.)
12. Щом като Бог е свят какво очаква от нас? (Неспасени – да се обърнем от греха, който ни отделя
от Бога. Спасени – да бъдем святи.)
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Урок 9 б

Давид и Витсавее
Текст от Библията: 2 Царе 11:1-27; 12:1-24.
Основна истина: Не прелюбодействай.
Приложение:
Спасени и неспасени: Бог иска да живееш един чист живот. Остави нечистотата, която те отделя
от Бог.
Начало: Какво се е случило, Диди?
План на урока:
– Давид остава в Ерусалим (2 Царе 11:1)
– Той прелюбодейства с Витсавее (11:4) ОИС и ОИН
– Планира смъртта на Урий (11:17)
– Витсавее става жена на Давид (11:27) ОИН
– Бебето се ражда (11:27)
– Натан укорява Давид (12:7)
Кулминация: Давид се покайва и Бог му прощава (12:13) ОИС
Заключение: Бебето умира въпреки молитвите на Давид (12:18) ОИ
Стих за запаметяване: За този допълнителен урок можете да оставите Псалом 23 и децата да запаметят 1 Тимотей 5:22б: „Нито участвай в чужди грехове. Пази себе си чист.“

УРОК
(За въведението можете да използвате картината с Деси, която сте използвали в предишните
уроци и още една картина с друго момиче на същата възраст.)
– Какво се е случило, Диди? – попита Деси. Диди, нейната най-добра приятелка от училището, изглеждаше толкова тъжна. През междучасието беше сложила главата си на чина и тихичко плачеше.
На обяд не беше хапнала нищо и наистина изглеждаше нещастна.
Тъй като Деси продължаваше да бъде мила с нея и се опитваше да я успокои, най-накрая Диди и
каза какъв беше проблема.
– Нещо ужасно се случи в моето семейство – каза тя. – Татко ни остави. Отиде да живее с друга
жена и напусна мама и мен. Чувстваме се така самотни и нещастни.
Момчета и момичета, има много нещастни домове, където таткото напуска семейството, за да отиде и живее с друга жена и да обича нея вместо съпругата си. Понякога майката е тази, която си отива
с друг мъж. Хората, които правят това, вършат ужасно зло срещу семействата си. Но нещо много повече – те вършат зло срещу Бога. В Библията Бог ясно казва: „Не прелюбодействай“. Това означава,
че мъжът трябва да бъде верен на съпругата си. Той никога не трябва да ходи в леглото на друга жена
или да прави любов с нея. Жената също не трябва да има друг мъж, освен съпруга си.
Бог така е направил брака, че мъжът да има само една специална жена, която да му бъде съпруга,
която да обича и за която да се грижи. Жената също трябва да има един специален мъж. който да
обича и с когото да живее. Това е, което Бог ни учи в Словото Си. Дори Давид огорчи Бога с прелюбодейство.
Първа сцена – Давид сам (обикновен фланел или покрив, ако използвате фонове)
Всичко започна през пролетта. Войниците на цар Давид пак бяха отишли на война. Давид остана
в двореца си в Ерусалим. (Сложете фигура 117 - Давид). Една вечер той излезе на плоския покрив
на двореца си, за да се поразходи. Като гледаше към съседната къща, той видя една красива жена,
която се къпеше.
– Коя е тази жена? – попита той един от слугите си.
– Това е Витсавее, жената на Урий – отговори слугата.
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Втора сцена – Давид и Витсавее (вътрешна)
(Поставете фигура 118 - Витсавее.)
Давид беше женен човек. Сега той знаеше, че Витсавее също е омъжена. Но въпреки това Давид
изпрати слугите си да доведат Витсавее в палата, така че той да може да прави любов с нея.
Неговият грях започна с гледане. Той допусна в ума си нечисти мисли и накрая това доведе до прелюбодейство. Момчета и момичета, бъдете внимателни какво гледате, защото много често всичко
започва оттам – видеокасетите, които вземате под наем, телевизионните програми, които гледате;
списанията, които имате у дома си. Понякога те са пълни с неприлични истории и неприлични снимки. Ако ти си християнин и пуснат по телевизията или видеото нещо неприлично (като мъж, който
прави любов с жена, която не му е съпруга), просто спри телевизора, ако си сам или си отиди. Не
слушай неприлични шеги за секса. Отиди си или кажи на този човек да не ти разказва такива шеги.
Ти самият също не ги разказвай. Бог иска ти да бъдеш чист в ума си и делата си. Господ Исус каза,
че да имаш неприлични мисли е точно толкова лошо, колкото и да вършиш неприлични неща (Матей
5:28). Моли твоя небесен Баща да ти даде сила, когато си изкушавай, така че да останеш чист и да
не поглеждаш неща, които са неприлични, нито да правиш нещо нечисто, само защото другите го
вършат. Той обещава да ти помогне, ако Го помолиш.
Той казва: „Праведните извикаха и Господ послуша, и от всичките им беди ги избави.“ (Псалом
34:17).
Витсавее се прибра у дома си през същата нощ. (Махнете 117 и 118). Но един ден тя изпрати вестител до царя, който му каза:
– Цар Давид, ще имам дете. Ти си неговия баща, а не Урий моя съпруг. Нещата доста се усложниха,
нали?
Трета сцена – Давид и Урий (дворец)
Урий беше войник. Той беше далеч, сражавайки се под ръководството на Йоав, най-добрия генерал
на Давид. Давид изпрати един вестоносец до Йоав. Йоав трябваше да позволи на Урий да отсъства
няколко дни, за да отиде в Ерусалим и да докладва на царя. (Сложете фигури 117и 119 - Урий).
Урий се върна и даде на царя пълен отчет за развитието на войната.
– Върни се при жена си сега, – каза Давид – а аз ще ти изпратя хубава храна за вечеря.
Но Урий не се прибра у дома си. Той спа с другите слуги пред вратите на двореца. На следващия
ден царят попита:
– Защо не се прибра в къщи?
А Урий отговори:
– Продължавам да си мисля за другите войници, които лагеруват на полето, дори и генерал Йоав
е там! Как мога да се прибера в къщи, да се отпусна и да си почина в удобно легло, когато другите
нямат тази привилегия?
Давид отново го покани да остане през целия ден в двореца. Нахрани го хубаво. Даде му да пие
много вино. И отново го насърчи да се прибере в къщи и да прекара нощта с жена си.
(Ако децата, на които преподавате са много малки и идеите от следващия пасаж не са подходящи за тях, можете да ги пропуснете).
Разбирате, че Давид искаше хората да мислят, че бебето, което щеше да има Витсавее, е било заченато, когато Урий се е прибрал в къщи и е прекарал нощта с нея. Но и тази вечер Урий отново спа
пред вратите на двореца и не се прибра да спи с Витсавее.
Давид разбра, че когато бебето се роди за всички ще бъде ясно, че Урий не би могъл да бъде неговия баща, защото той беше отсъствал от дома си месеци наред. Затова Давид планира една друга
зла постъпка. Той реши, че Урий трябва да бъде убит Давид написа писмо до Йоав, в което казваше:
„Когато отидете да се биете срещу вражеския град, постави Урия на предна позиция. После, когато
врагът атакува, върни се назад с другите войници и остави Урий сам“. (Махнете фигура 119 - Урий).
Горкият Урий занесе запечатаното писмо на Йоав. Сигурно той не осъзнаваше, че носи инструкциите за собствената си смърт!
Когато Йоав получи писмото, той направи точно така, както му беше заповядал Давид. Урий беше
прострелян от стрелите на врага, докато стоеше сам на това опасно място, на предна позиция. Давид
извърши убийство, нали? Той беше този, който направи така, че Урий да бъде убит.
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Четвърта сцена – Давид и Витсавее (дворец)
Когато Витсавее чу, че съпругът и е мъртъв, тя скърбеше за него. Но след това един ден Давид
отиде при нея и я покани да отиде с него в двореца. Тя му стана жена. (Сложете фигури 117 и 118).
Много малко хора знаеха за това, което се беше случило и как Давид беше заповядал Урий да бъде
убит, за да може Витсавее да стане негова жена. Но Бог знаеше и ние четем в Библията: „Делото,
което Давид бе сторил, беше зло пред Господа“ (2 Царе 11:27).
Да, наистина беше така. Той беше нарушил две Божии заповеди – беше прелюбодействал и беше
убил. Един грях води до друг. Не сте ли открили това? Ти не подготвяш домашното си, защото те
мързи, а после трябва да кажеш някоя лъжа, за да скриеш мързела си. Един грях води до друг. Може
би гледаш нещо неприлично по телевизията или в някое списание. После то влиза в ума ти, ти мислиш за него, а след това сигурно ще кажеш някоя мръсна шега или ще направиш нещо, от което
по-късно ще се срамуваш. Гледането води до мислене, а мисленето до действие. Точно така както
грехът на Давид огорчи Бога, така и ти също го огорчаваш. Може би много малко хора знаят за твоя
грях, но Бог със сигурност знае и това, което вършиш Го наранява.
Бог знае всичко за твоя грях. Но Той също така те обича. Той те обича толкова много, че изпрати
Господ Исус, Неговия единствен Син, от небето на този свят заради теб. Исус живя малко повече от
30 години без някога да помисли дори една погрешна мисъл и без да каже една погрешна дума. Той
беше безгрешен Той отиде на кръста за моя и твоя грях. Той взе наказанието, което ние заслужаваме
за греховете си. Господ Исус Христос не остана мъртъв. Той възкръсна от смъртта и живее завинаги.
Защото Божият Син взе твоето наказание. Бог може да ти прости. Ела при Него днес! Кажи Му, че
съжаляваш за твоя грях. Помоли Го да ти прости и да дойде в твоя живот, за да бъде с теб завинаги!
Когато Той живее в теб, Той може да ти даде сила да преодолееш изкушенията, когато те заобиколят.
Искаш ли да знаеш повече за това как да имаш Господ в своя живот? Може би искаш да питаш
как да преодоляваш изкушенията в твоя живот? Можеш да говориш с мен за това след като свърши
урока. Просто ела и седни на едно от местата, които са най-отпред.
Няколко месеца по-късно Давид и Витсавее имаха момченце. Това беше един щастлив ден, но
дълго време Давид беше нещастен. Той знаеше, че беше извършил нещо лошо и това го правеше
нещастен. По това време той написа няколко псалома и в тях описва колко нещастно се е чувствал
заради греха си. Това беше като голям товар, който го притискаше. Грехът винаги прави това. Ние се
чувстваме нещастни вътре в себе си, когато съвестта ни казва, че сме направили нещо погрешно и
че Бог не е доволен от нас (Махнете фигури 117 и 118.)
Пета сцена – Давид и Натан
Един ден пророк Натан посети Давид в двореца. (Сложете фигури 117 и 121 - Натан.) Те бяха
добри приятели и често си говореха.
– Давид, – каза Натан – има нещо важно, което искам да ти кажа. Имаше двама мъже, които живееха близо един до друг. Единият беше много богат, а другият много беден. Богатият имаше големи
стада овце и говеда. А бедният мъж нямаше нищо, освен едно малко агънце. (Ако разполагате с
фигурите от Давид, том 1 можете да използвате фигура 28 а-г – овце.) Това агънце беше истински
любимец в семейството на този мъж. Хранеха го с това, което те самите ядяха, а децата си играеха с
него. То беше като още една малка дъщеря в семейството. Един ден в дома на богатия човек дойде
гостенин. Той знаеше, че трябва да му предложи нещо за ядене. Но вместо да убие едно от многото
животни, които имаше, за да осигури месо, той отиде в къщата на бедния човек, взе неговото малко
любимо агънце и го уби.
Когато Давид чу това, той се разгневи:
– Този мъж заслужава смърт – каза той.
Натан погледна Давид право в очите:
– Ти си този човек – каза той. – Така казва Господ – прибави Натан – Ти си като богатият човек,
защото Бог ти даде толкова добри неща. Той те опази от Саул, направи те цар, даде ти цялата земя,
за да я владееш, даде ти много други благословения. Но ти отиде и взе от беден човек като Урий
малкото, което имаше. Ти взе жена му, която той толкова обичаше. И Бог ще те накаже за това, което
си извършил. Ти ще имаш непрестанни войни, дори някой от твоето семейство ще се опълчи срещу
теб (Заменете фигура 117 с фигура 120 Давид, коленичил).
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Давид знаеше, че е постъпил неправилно. Бог вече му беше казал това и сега Той отново му го
казваше чрез пророк Натан. Наскърбен той каза:
– Съгреших срещу Господа.
Натан отговори:
– Господ ти е простил.
Давид не изповяда греха си на Натан. Не беше Натан този, който прости на Давид, но сам Бог.
Давид най-накрая направи правилното нещо, нали? Той искрено изповяда греха си пред Бога А
Господ обещава: „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да
ни очисти от всяка неправда“ (1 Йоан 1:9)
Сега Давид можеше да каже: „Блажен оня, чийто грях е покрит“ (Псалом 32:1). Давид обичаше
Бога, но въпреки това падна в грях Изпадал ли си в някакъв грях, въпреки че си Божие дете? Може
би не толкова ужасен грях, какъвто беше Давидовия, но все пак грях, който не радва Бога Като Давид
изповядай греха си на Господа и Го помоли да те направи чист.
Когато пораснете вие сигурно ще се ожените. Бог иска да бъдете верни на вашия съпруг или съпруга. Не трябва да има друга личност, освен тях, с която да живеете. Помислете за това. По телевизията
често можете да видите женени мъже да живеят с жени, които не са техни съпруги или омъжени
жени, които имат други мъже за любовници. Това е много лошо. Библията го нарича прелюбодейство. То прави Бог много тъжен и недоволен. То не е за теб.
Натан имаше да каже още нещо:
– Давид. – каза той – Бог ти е простил, но заради греха ти, бебето ще умре!
Грехът носи страдание. Например, ако вземаш наркотици, а после изповядаш пред Бога това искрено и Го помолиш да ти прости, Той ще ти прости, но вероятно здравето ти ше бъде лошо, заради отровата в твоето тяло. Нека да ви дам и друг пример. Ако един мъж, който е живял с много различни
жени, истински се довери на Господ Исус, Бог ще му прости, но поради грешния си живот той може
да се е заразил от ужасната болест, наречена СПИН.
Давид се молеше и постеше, но на седмия ден бебето умря, както беше казал Бог. Какъв тъжен епизод в живота на Давид! Запомни, че трябва да оставиш всички нечисти неща в твоя живот, от които
Бог е недоволен и които те отделят от Него.
Въпроси за преговор
1. Какъв грях извърши Давид, когато взе съпругата на друг мъж? (Прелюбодейство.)
2. Как се казваше жената? (Витсавее.)
3. Как се казваше съпругът и? (Урий.)
4. Какво послание изпрати Давид на Йоав по Урий? (Урий да бъде поставен на предна позиция, за
да бъде убит от вражеските стрели.)
5. Когато Давид извърши прелюбодейството, то беше срещу няколко личности. Кои бяха те? (Срещу
Бога: срещу Витсавее, водейки я към грях, срещу съпруга и, срещу слугите си, давайки им лош
пример.)
6. Как се почувства Давид след като съгреши? (Почувства се нещастен.)
7. Каква история му разказа Натан? (За богатия човек и за бедния човек, който имаше само едно
агънце.)
8. По какво Давид приличаше на богатия мъж? (Бог го беше благословил със защита, бе го направил
цар и т.н. Давид взе всичко, което беше ценно за Урий.)
9. Как Бог може да прости твоя и моя грях? (Защото Господ Исус умря за нашите грехове, както
щеше да умре за греховете на Давид.)
10. Натан каза на Давид, че заради греха му ще се случи нещо лошо. Какво беше то? (Главно, че
бебето щеше да умре. Също така през целия си живот щеше да бъде въвлечен в битки и че от
собственото му семейство ще се повдигнат срещу него.)
11. Колко дълго живя бебето? (Седем дни след като Натан говори на Давид.)
12. Дайте ми пример как нашия грях може да ни доведе до страдание дори, когато Бог го е простил.
(Взимането на наркотици или неморалността могат да доведат до болести.)
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Урок 10

Давид и Мемфивостей
Текст от Библията: 2 Царе 4:4; 9:1-13; 16:1-4; 19:15, 24-30.
Основна истина: Бог е добър към грешниците.
Приложения:
Неспасени: Той ще те направи Свое дете, ако се довериш на Исус Христос.
Спасени: Благодари на Бога за добрината Му към теб.
Начало: Мемфивостей имаше лош старт в живота
План на урока:
– Мемфивостей, сина на Йонатан, е осакатен като дете (2 Царе 4:4)
– Когато Давид стана цар, той потърси синовете на Йонатан
ОИС
– Мемфивостей, беден, сакат, член на неприятелско семейство идва при Давид ОИН
Кулминация:
– Давид приема Мемфивостей като свой собствен син (2 Царе 9:11) ОИН
– Сива, слугата на Мемфивостей измисля лъжи за него
– Мемфивостей остава верен на Давид
ОИС
Стих за запаметяване: Псалом 23:5 (или Ефесяни 4:32)
Агнето трябва да бъде поставено така сякаш изкачва хълма към трапезата, където го очакват добри
неща. Обяснете, че Бог прави път за Неговите хора дори в обкръжението на враговете им и снабдява
нуждите им.
Нагледни пособия: Напишете на три парчета картон или хартия думите „беден“, „сакат“ и „враг“.
Подлепете ги с мъхеста хартия. Поставете ги на дъската според инструкциите в текста. Освен това
напишете и основната истина: „Бог е добър към грешниците“, за да я поставите на дъската.

Урок
Първа сцена – Мемфивостей и бавачката му (обикновена дъска)
Мемфивостей имаше лош старт в живота! Мемфивостей беше един от синовете на Йонатан. (Поставете фигура 122 - жена с Мемфивостей в ръцете си). Това име е трудно за изговаряме, нали?
Хайде да го кажем заедно – Мем-фи-вос-тей. Един ден, когато той беше само на пет години, той чу
навън шум, викове и плач. Мемфивостей не разбра, но току-що бяха дошли ужасни новини. Това
беше по времето, когато филистимците разбиха армиите на Израил, а Саул, Йонатан и братята му
бяха убити! (Спомняте ли си, че ви разказах тази история преди няколко седмици?) Можете да си
представите скръбта в двореца, когато чуха за поражението на Израилската армия, за смъртта на цар
Саул и неговите синове. Хората бяха ужасно изплашени. Те си мислеха: „Много скоро филистимците ще бъдат тук, за да ни избият и да заграбят всичко, което могат да вземат. Да бягаме, докато все
още можем“.
Жената, която се грижеше за Мемфивостей, бързо го взе и избяга с него, за да се скрие. Тя сигурно
съжали това малко момченце, което беше загубило баща си. Но докато тичаше Мемфивостей се изплъзна от ръцете и и падна на земята. (Махнете 122 и сложете 123 - жена и 124 - момче на земята).
Той падна много лошо. Ужасна болка прониза двата му крака. Той не можеше да се изправи. Сигурно
е заплакал от болка.
Жената бързо го вдигна (Заменете фигури 123 и 124 с 122.) и продължи да тича. Сигурен съм, че
малкият Мемфивостей плачеше, докато тя го носеше на ръцете си, но не можеше да спре. Те бяха в
опасност. Може би жената почувства счупените кости на краката му, но трябваше да продължи да
тича, докато бъдат в безопасност.
Най-накрая те стигнаха до едно безопасно място, далече от двореца, където да се скрият. Седмиците и месеците минаваха. Постепенно болките в краката на малкия Мемфивостей минаваха, но той
не можеше да ходи, да тича и да играе като другите деца. Той щеше да бъде сакат до края на живота
си. (Сложете фигура 133 – Мемфивостей като възрастен.)
26

Дори сега хората, които се грижеха за Мемфивостей, чувстваха , че той все още е в опасност и не
може да се върне в двореца. Те чуха, че сега Давид е цар и се уплашиха, че ако Давид чуе за това, че
Мемфивостей е жив, ще го убие. В онези дни, когато нов цар се възкачваше на трона, той търсеше
синовете на предишния цар и ги осъждаше на смърт, за да не го изместят и царуват вместо него.
Втора сцена – Давид и Сива (дворец)
Давид беше цар над цялата страна. Бог го беше поставил и го благославяше. (Сложете фигура 125
– Давид на трона). Мемфивостей не знаеше, че Давид не искаше да му навреди. Точно обратното!
Той си спомни обещанието, което беше дал на Йонатан, своя приятел, преди много години. Давид
беше обещал, че ако Йонатан бъде убит, той ще се погрижи за семейството му. (Йонатан беше обещал същото, ако Давид бъдеше убит). Давид често си спомняше колко добър приятел беше Йонатан
и искаше да спази обещанието си.
Заради Йонатан Давид искаше да посрещне всеки член от семейството на своя приятел. (Поставете
на дъската „Бог е добър към грешниците“. Как може святият Бог да бъде добър към грешниците?
Заради Неговия Син Господ Исус Христос, Който беше наказан за нашия грях. Мемфивостей не
беше направил нищо. за да бъде приет от Давид. Ние не сме направили нищо, за да бъдем приети от
Бога. Точно обратното – ние сме направили много лоши неща, за които заслужаваме наказание. Но
Божията доброта е необхватна. Бог планира начин за спасение на грешниците. Той даде своя единствен Син да бъде наказан на кръста заради нашите грехове. Бог приема всеки човек, който повярва
в Господ Исус. Ако дойдеш при Него такъв, какъвто си, с всичкия си грях. Бог ще те приеме, защото
Неговия Син умря за теб.
Слугите на Давид започнаха да издирват дали беше останал някой от семейството на Саул. Най-накрая те намериха един човек, на име Сива, който беше управител на част от имуществото на Саул.
(Сложете фигура 127 - Сива.) Давид му зададе същия въпрос:
– Останал ли е някой от дома на Саул – някой, към когото да покажа милост заради Йонатан?
Сива трябва да е бил изненадан. Той сигурно е очаквал царя да каже: „Останал ли е някой от семейството на Саул, за да го убия?“ Но това не беше намерението на Давид.
Сива отговори:
– Да, има един син, който остана. Но той е сакат.
– Къде е той? – попита Давид.
Сива обясни, че той живее в едно малко селце във вътрешността на страната, където беше израснал
тайно, без да дойде някога близо до Ерусалим.
– Иди и го доведи тук – заповяда Давид. (Махнете 127 - Сива).
Трета сцена – Давид и Мемфивостей (дворец)
Мемфивостей трябваше дълго да пътува до двореца в Ерусалим. Сигурен съм, че той е треперел,
влизайки в двореца. Той сигурно си е мислил: „Сега, когато царят ме откри, той сигурно ще ме убие“.
Когато го представиха в двореца, той падна по лицето си пред Давид. Защо ли толкова се страхуваше? Какво мислите?
Мемфивостей беше от семейство, което беше ВРАГ на Давид. (Поставете на дъската „ВРАГ“).
Той беше внук на лошия цар Саул, който мразеше Давид, преследваше го и с години наред се опитваше да го хване и да го убие.
Мемфивостей беше САКАТ. (Поставете „САКАТ“.) Той не можеше да ходи, нито да работи. Какво можеше да направи Давид с такъв безполезен човек, освен да го премахне?
Мемфивостей беше БЕДЕН. (Поставете „БЕДЕН“). Тъй като трябваше да се крие, защото беше
член на неприятелско семейство, а и не можеше да работи, той беше беден. Нямаше богатства, нямаше нищо, което да даде на Давид и да му покаже, че го оценява като цар.
Момчета и момичета, знаете ли, че Мемфивостей показва как вие и аз заставаме пред Бога? Ние
Божии врагове ли сме? Да, докато ти не се новородиш в Божието семейство и не станеш Божие дете,
Библията казва, че си враг на Бога. Ти не Го радваш, нарушаваш заповедите Му, обърнал си Му гръб,
вървиш по свой собствен път и угаждаш на себе си. Ти не обичаш Бога. Ти се държиш като Негов
враг.
Сакат ли си? Може би ще кажеш: „Не, не съм. Мога да ходя, да скачам, да бягам“. Не, аз не говоря
за физическа немощ (в твоето тяло). Говоря за духовни неща. Докато ти не се новородиш, ти не вър27

виш и не можеш да вървиш по Божиите пътища. Може би ти се опитваш да бъдеш добър, но отново
падаш в грях. Дяволът те изиграва, защото си толкова слаб. Ти си духовно осакатен.
Беден ли си? Да, ти също си и беден. Не, защото нямаш пари или къща. Но, защото ти нямаш нищо,
което да дадеш на Бога, за да те спаси. Ти не можеш да купиш спасението си с пари или като ходиш
на църква, или като се опитваш да бъдеш добър и да вършиш добри неща.
Докато Мемфивостей лежеше на земята пред Давид, като трепереше, Давид протегна към него
ръката си и каза:
– Мемфивостей, не се страхувай!
Какви чудесни думи на приемане и доброта! Давид продължи:
– Ще ти върна цялата земя, която дядо ти Саул притежаваше. Нещо повече, искам да останеш в
двореца, тук при мен. Искам да седиш на трапезата ми. Искам да бъдеш като мой син. (2 Царе 9:11).
Мемфивостей трябва да е гледал Давид с отворена уста. Със сигурност той не беше очаквал такава
добрина. Той не я беше заслужил. Всичко, което можеше да продума беше:
– Кой съм аз, та да се отнесеш към мен толкова добре. Не съм ли като умряло куче?
Бог, Царят на царете, иска също да се отнесе добре с теб. Ти не заслужаваш Неговата любов и милост, но Той иска да бъдеш с Него, да бъдеш принц в семейството Му, да получиш прошение и да
намериш чудно приятелство с Него. Ще дойдеш ли смирено при Него днес? Осъзнай, че си беден,
че не можеш да направиш нищо за спасението си, че си враг на Бога, че си Го наскърбявал толкова
много пъти, че си духовно осакатен – не си вървял в правилния път, препъвал си се и си падал в толкова много грехове. Ако дойдеш при Него такъв, какъвто си, Той ще те приеме.
Давид прие Мемфивостей заради дълбоката си обич към Йонатан. Бог ще те приеме заради Господ Исус Христос. Той умря на кръста заради твоите грехове, заради твоя бунт срещу Бога. Сега ти
можеш да дойдеш при Бога чрез Господ Исус и Той ще те приеме. Ела при него днес! Той обещава
да те приеме и да ти прости.
Четвърта сцена – Давид, Мемфивостей и Сива (дворец)
След като говори с Мемфивостей Давид извика Сива (Прибавете фигура 127) и му каза:
– Всичката земя, която принадлежеше на Саул и на неговото семейство, я дадох на неговия внук
Мемфивостей. Ти ще обработваш земята за него – ти, синовете ти и слугите ти. Давай плода, зеленчуците и житото, така че той да има всичко, от което се нуждае. Но той ще яде постоянно на моята
трапеза.
Какво чудесно нещо се случи на Мемфивостей! Цар Давид го беше приел и беше дал нареждания,
за да може той да бъде осигурен до края на живота си. Сега той беше заможен син, със земи, слуги
и добитък (Сложете 132 - натоварено магаре). Когато ти се довериш на Господ Исус като на Спасител, твоят грях е простен и ти си приет от Бога. Но това не е всичко! Бог те прави свое дете и ти
влизаш в Неговото семейство (Йоан 1:12). Твоят Небесен Баща винаги ще се грижи за теб. Той ще
ти даде всичко, от което се нуждаеш. Той ще те заведе в Неговия небесен дом, където ще живееш с
Него завинаги. Много по-добре е да си дете на Бога, Който е Цар над всичко, отколкото да си дете
на земен цар.
Така годините минаваха. Всъщност не винаги беше лесно за Мемфивостей. Веднъж Сива го измами и казваше лъжи за него на Давид. Но Мемфивостей не промени любовта си и верността си към
Давид. Той обичаше Давид не само заради богатството, земята и храната, които му беше дал, но
защото Давид беше толкова мил и добър към него.
Когато влезеш в Божието семейство ти оставаш там завинаги. Ти започваш да опознаваш твоя
небесен Баща по-добре и любовта ти към Него расте. Ти виждаш колко добър е Той към теб и често
Му благодариш. Ако знаеш, че си в Божието семейство, благодари Му сега за Неговата доброта към
теб. Ако ти знаеш, че не си в Божието семейство, Бог говори ли на сърцето ти? Ти знаеш, че не заслужаваш да бъдеш негово дете, но копнееш да бъдеш Ти можеш да станеш Божие дете, ако оставиш
всичко, което знаеш, че е лошо и се довериш на Исус Христос да вземе греховете ти. Така ти ще
можеш да познаеш колко велика е Божията доброта в живота ти и ще бъдеш Негово дете.
Въпроси за преговор
1. На колко години беше Мемфивостей, когато падна? (На пет.)
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2. Кои бяха лошите вести, които накараха жената, която се грижеше за Мемфивостей, да избяга с
него? (Филистимците бяха победили израилтяните. Саул и Йонатан бяха убити.)
3. Дори, когато порасна Мемфивостей не можеше да се върне в двореца. Защо?
4. Какво обещание беше дал Давид на Йонатан? (Ако Йонатан бъде убит, Давид ще се погрижи за
семейството му.)
5. Три неща караха Мемфивостей да се чувства безполезен и да се страхува от Давид. Кои бяха те?
(Той беше от вражеско семейство, беше сакат и беден.)
6. Защо ние сме врагове на Бога, Небесния Цар? (Ние не се покоряваме на заповедите Му, не Го
обичаме.)
7. Защо сме бедни пред Бога? (Нямаме нищо, което да Му дадем или да направим, за да спечелим
спасението си и приемането си от Него.)
8. Защо сме сакати в Божиите очи? (Ние не вървим и не можем да вървим по Божиите пътища.
Често падаме в грях и изкушение.)
9. Как Бог се отнася към нас, ако дойдем смирено при Него? (Той ни показва любов и ни приема.)
10. Кажете три благословения, които Давид даде на Мемфивостей. (Той му даде храна за всеки ден,
даде му слуги и земя, прие го като син.)
11. Кажете три благословения, които Бог ни дава, когато дойдем при него чрез Господ Исус Христос.
(Приема ни като синове, прощава ни, грижи се за нас.)
12. Коя е специалната истина, която научихме за Бога от този урок? (Бог е добър към грешниците.)
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Урок 11

Бунтът на Авесалом срещу Давид
Текст от Библията: 2 Царе 14:25, 26; 15:1-37; 16:15-20; 17:1-22; 18:1-33; 19:15.
Основна истина: Не бъди непокорен като Авесалом..
Приложения:
Неспасени: Непокорството ще доведе страдание и отделяне от Бога.
Спасени: Показвай, че си спасен като бъдеш послушен.
Начало: Обичете ли историите за добри разузнавачи?
План на урока:
– Авесалом, синът на Давид, е много известен (14:25)
– Той спечелва сърцата на хората (156)
ОИС и ОИН
– Той иска да отиде в Хеврон (15:7)
ОИС и ОИН
– Ахитофел напуска Давид и отива при Авесалом (15:12)
– Давид бяга (15:14)
– Давид плаче (15:23, 15:30)
ОИ
– Хусай отива при Авесалом, но като Давидов разузнавач (15:34)
– Авесалом приема лошия съвет на Хусай (17:14)
– Хусай изпраща информация на Давид (17:16)
– Между двете армии се води битка (18:6)
– С косата си Авесалом се оплита в клоните на едно дърво (18:9)
Кулминация:
– Той е убит (18:14, 15)
ОИН
Заключение:
– Давид чува за това и скърби (18:33)
– Давид се връща в Ерусалим като цар (19:15) ОИ
Стих за запаметяване: Псалом 23:5 (или Псалом 27:1)
Преговорете стиха от миналия път.

Урок
Обичате ли историите за добри разузнавачи? В днешната история се говори за един разузнавач.
Слушайте и наблюдавайте внимателно като добри детективи. Намерете следата – кой от мъжете в
нашата история е умният разузнавач.
Първа сцена – Авесалом и тълпа, която му се възхищава (външна)
Давид имаше много красив син, на име Авесалом. (Сложете фигура 134 - Авесалом). Всички
мислеха, че от всички хора в страната той изглежда най-добре. Авесалом се гордееше с красотата
си и с дългата си гъста коса. Всъщност той толкова се гордееше с косата си, че всяка година, когато
я подстригваше, я претегляше. Тълпи от хора идваха да го гледат и му се възхищаваха. (Сложете
фигури 135, 136 и 137 - тълпа). Те го гледаха, когато той караше колесницата си, а пред нея тичаха
50 мъже, които известяваха хората, че идва принц Авесалом. Авесалом беше и много известен. Той
ставаше рано сутрин и заставаше пред градската порта. Това беше място, където хората се събираха,
за да обсъждат проблемите си, но беше и място, където много противоречия и проблеми се разрешаваха. Авесалом викаше при себе си всеки, който имаше някакъв проблем и разговаряше с него. Той
се съгласяваше и казваше:
– Вярвам, че си прав. Твърде лошо е, че царят не е изпратил никой, който да вземе добро решение
по въпроса. Ако аз бях съдия в тази страна, щях да ти въздам справедливост.
Ако някой се поклонеше на Авесалом, той бързо го изправяше, целуваше го и се държеше много
приятелски. Библията казва, че като вършеше тези неща „той подмамваше сърцата на хората“. Той
се опитваше да ги накара да уважават повече него, отколкото царя, баща му Давид.
Авесалом беше много коварен. Външно той изглеждаше толкова приятелски настроен. Но всъщ30

ност беше егоист, беше горд, непокорен и амбициозен. Той наистина обичаше да бъде известен.
(Махнете фигурите). Може би и ти приличаш малко на него В училище правиш някои неща, само
за да ти се възхищават Подиграваш се с учителката си и не я слушаш. Другите мислят, че си много
умен, а на теб това ти харесва. В училище ти си непокорен. (Поставете на дъската „Не бъди непокорен като Авесалом“). Знаеш ли, че в Библията Бог казва, че трябва да се покоряваме на тези,
които имат власт над нас (Римляни 13:1-2). Това включва нашите учители! Когато ти не си послушен
в училище и не уважаваш учителите си. ти си непокорен на Бога Ти си непокорен в училище, значи
си некорен и на Бога Това е нещо много сериозно. Ако ти обичаш Господ Исус Христос, показвай го
чрез послушанието си.
Втора сцена – Давид и Авесалом (дворец)
Това, което наистина искаше Авесалом беше да стане цар. (Поставете фигури 134 - Авесалом и
138 - Давид). Той започна да прави заговор как да вдигне бунт срещу баща си.
Един ден той отиде при Давид с една молба:
– Пусни ме да отида в Хеврон, за да спазя обещанието, което дадох на Господа. Защото обещах, че
ще му служа там.
Давид радостно се съгласи да го пусне в Хеврон, за да се поклони и послужи на Бога. (Махнете
фигурите). Той се чувстваше щастлив, когато си мислеше, че неговият красив син иска да следва
Бога. Но Авесалом измами баща си. Той просто започна да осъществява плана си, за да стане цар
вместо Давид. Авесалом възстана срещу баща си и го измами. Правиш ли и ти така? Казваш ли на
баща си, че отиваш в парка, а въобще и не мислиш да отидеш там? Казваш ли на майка си, че един
приятел ти е подарил шоколада, когато всъщност си го купил с парите, откраднати от портмонето
и? Не се прибираш, когато са ти казали. Не подреждаш играчките си. Това е много погрешно. Бог
казва: „Почитай (покорявай се на) баща си и майка си“. Бог повтаря тази заповед в Библията отново
и отново. Когато ти си непокорен в къщи, ти си непокорен и на Бога. Може би твоите родители не
следват Господ Исус като теб. Ти можеш да покажеш любовта си към Него, като им се покоряваш.
Трата сцена – Авесалом и тълпи (външна)
Веднага след като си тръгна от двореца, Авесалом започна организиран бунт срещу Давид. Той
изпрати вестители по цялата страна, които да настроят народа срещу царя. (Сложете фигури 134 Авесалом и 135, 136, 137 - тълпа). Те казаха:
– Имаме нужда от нов цар. Младият Авесалом, който е така известен, приветлив и красив ще бъде
много по-добър цар от стария Давид.
Много хора бяха убедени от Авесалом и помощниците му да се присъединят към бунта.
Дори Ахитофел, един от мъдрите мъже, които даваха добри съвети на Давид, когато се нуждаеше
от помощ, за да вземе мъдро решение, беше убеден да се присъедини към Авесалом и възстаническата армия.
Авесалом се бунтуваше срещу баща си, който освен това беше и цар. Авесалом нарушаваше закона. Грях срещу Бога е да нарушиш закона на държавата. Ти трябва да уважаваш полицията, да и се
подчиняваш и да не се занимаваш с хора, които си имат неприятности със закона.
Най-накрая, когато въстанието беше добре организирано Давид научи за това, което ставаше.
Какъв ужасен шок! Да разбере, че неговият собствен син Авесалом е възстанал срещу него и че
беше убедил мъже като Ахитофел и много други да се разбунтуват срещу царя си. Давид реши, че
най-мъдрото нещо, което можеше да направи за момента, беше да избяга от Ерусалим. Имаше много
хора, които бяха на страната на Давид. Той също така разчиташе на войниците, които се бяха сражавали за него в много битки. И така Давид каза:
– Нека да излезем бързо от града, преди Авесалом да е дошъл с армията си, за да ни атакува и разруши Ерусалим.
Четвърта сцена – Давид в изгнание (външна)
(Поставете фигури 139 - Давид и 140-146 - хора).
Така Давид и много от неговите хора избягаха от града. Докато вървяха по пътя, оставяйки Ерусалим зад себе си, те бяха обзети от мъка. Какво ужасно преживяване! Да напуснеш своя дом и град,
заради някой от сънародниците ти, който се е повдигнал срещу теб! Когато те преминаха река Ке31

дрон и започнаха да се изкачват по маслинения хълм, четем в Библията, че „цялата страна плачеше
със силен глас“. Давид също плачеше горчиво докато вървеше
Когато децата се бунтуват, хората са дълбоко наранени. Ако имаш добър баща и майка, те ще бъдат
съкрушени от твоето непокорство. Помисли си за мъката, която ще донесеш в твоя дом. Помисли за
това как ли се чувства Бог, когато децата възстават срещу родителите си, учителите, закона и най-лошото от всичко – срещу Бога! Бог е свят и добър. Непокорството наистина Го огорчава.
Но Бог не е слаб като Давид. Когато ти възставаш срещу Него, Той не се предава като те оставя да
правиш каквото си поискаш. Бог те обича и иска най-доброто за теб. Той така те обикна, че наказа
Своя възлюбен Син, Господ Исус Христос, за твоите грехове и за твоето непокорство. Исус умря
на кръста заради твоите грехове. Бог те кани да се обърнеш към Него Той иска да ти прости и да те
направи Свое дете. Кажи Му днес, че съжаляваш за непокорството си. Ела при Него, помоли Го да
те приеме и да ти прости. Той ще направи това, защото обещава:
„Който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя“ (Йоан 6:37).
Пета сцена – Давид и Хусай
Отдалечавайки се от града, Давид и хората му вървяха боси, с покрити глави. В онези дни хората
изразяваха мъката си по този начин. (Сложете фигура 147 - Давид.) Когато Давид се изкачи на върха
на хълма го срещна един от неговите съветници. (Сложете фигура 148 - Хусай). Той беше с раздрани
дрехи и с пепел на главата си Този човек беше добър приятел на Давид и показваше мъката си от
това, че Давид напусна Ерусалим. Давид попита Хусай:
– Ще се върнеш ли в Ерусалим заради мен? Иди и кажи на Авесалом, че си решил да се подчиняваш на него вместо на мен Той знае, че си мъдър и опитен човек и ще се допита до теб за съвет. Ти
можеш да му дадеш лош съвет. А също така, ако чуеш нещо относно плановете му, тайно ми предай
новините, за да бъда подготвен.
Хусай се съгласи с радост и забърза обратно към Ерусалим.
Шеста сцена – Авесалом, Хусай и Ахитофел (обикновен фланел или градска сцена)
Дали някои от вас като добри детективи вече са открили кой е разузнавача, за който ви казах? Да,
това беше Хусай. Когато той се върна в Ерусалим, Авесалом вече беше влезнал в града и беше готов
да се провъзгласи за цар (Сложете фигура 134 - Авесалом). Хусай отиде при него (Прибавете фигура 142 - Хусай) и извика:
– Бог да пази царя! Бог да пази царя!
Авесалом беше очарован! Той повярва, че един толкова важен мъж като Хусай е на негова страна.
Разбира се при него имаше и още един човек, който даваше мъдри съвети – Ахитофел. (Сложете
149 - Ахитофел).
Авесалом започна да обмисля плана за битка, с която да разгроми Давид. Той се обърна към Ахитофел: (Преместете Ахитофел по-близо до Авесалом)
– Дай ми твоя съвет, Ахитофел. Кажи ми как да започна битката срещу Давид? – попита той.
– Това, което трябва да направим – отговори Ахитофел – е да атакуваме веднага. Давид нямаше
време да се организира, освен това той е отслабнал заради пътуването, което предприе. Позволи ми
веднага да взема 12 000 войници. Ще атакувам Давид и ще направя всичко, за да го убия. Когато
хората му разберат, че е мъртъв, ще се предадат и ще те признаят за цар. Битката скоро ще свърши,
ако последваш съвета ми.
Авесалом си помисли, че това е един много добър план за атака. Но реши да попита и Хусай, за да
види какво ще предложи той.
– Хусай, – каза той – какво мислиш за плана на Ахитофел?
Хусай знаеше, че съветът на Ахитофел беше добър и че той щеше да доведе до поражението на
Давид. Той беше много загрижен.
– Не мисля, че това ще помогне – отговори бързо той. – Авесаломе, ти знаеш много добре, че
Давид и неговите хора са опитни и смели войни. Точно сега те са толкова разярени, като мечка, на
която са откраднали малките и. Освен това няма да бъде лесно да намерите и убиете Давид. Този
план за атака бързо може да пропадне. Някои от хората ни могат да бъдат убити, а останалите да се
уплашат и да се обезкуражат. Моят съвет е първо да събереш една голяма армия и тогава ти лично да
я поведеш. Не бързай толкова. Когато преследваш Давид с тази голяма армия, ти ще го разгромиш и
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ще имаш сигурна победа.
Авесалом изслуша съветите и на двамата. Сигурен съм, че Хусай не е дишал, надявайки се Авесалом да послуша неговия лош съвет, за да може Давид да има време да се подготви както трябва за
предстоящата битка.
Бог контролираше всичко и Той направи така, че Авесалом да послуша съвета на Хусай, разузнавача. Хусай беше толкова радостен. Той можеше да изпрати известие на Давид. Известието беше
следното: „Не спирай там, където се намираш. Продължавай да вървиш, докато се приготвиш добре
за голямата битка“.
Седма сцена – Давид, неговата армия и Йоав (външна)
Давид организира армията си за битката с Авесалом. (Сложете фигури 139 - Давид, 140 - армията
и 146 - Йоав). Те се намираха в гората до река Йордан. Давид постави Йоав и още двама мъже като
генерали над войската. Той самият искаше да тръгне с войниците си в битката, но хората казаха:
– Не, ти струваш колкото 10 000 от нас. Ти не трябва да бъдеш убит. Това ще бъде удар за всички.
Трябва да останеш тук в лагера. Давид послуша хората. Той стоеше на портата докато армията минаваше покрай него. Когато капитаните (началниците) минаваха покрай Давид, той казваше:
– Капитане, заради мен не се отнасяйте сурово с младия мъж Авесалом.
Давид все още нежно обичаше Авесалом, въпреки че той беше застанал срещу него.
Армията на Авесалом не беше достоен противник на храбрата войска, която беше на страната на
Давид. През ден този от армията на Авесалом бяха убити 20 000 войници.
По време на битката Авесалом яздеше на мулето си. Когато то мина под ниския клон на един дъб,
главата му се заклещи между клоните. Мулето продължи в галоп, а Авесалом остана да виси на дървото. Един от войниците на Давид видя какво се беше случило и отиде да каже на Йоав.
– Авесалом виси на едно дърво. Заклещил си е главата между клоните
– Защо не го уби? – попита Йоав. – Щеше да получиш награда – сребро (10 сребърника).
– Хиляда пъти повече да бях получил, пак нямаше да ги убия (10000 сребърника) – отговори младият човек – Не си ли спомняш, че Давид каза да пощадим Авесалом.
Йоав не можеше да чака повече. Той и още 10 млади мъже отидоха до мястото, където висеше
Авесалом и го убиха. След това Йоав засвири с тромпета си, за да сигнализира, че бунтът е потушен.
Какъв тъжен край за живота на младия бунтовник!
Непокорството ще ти донесе сериозни неприятности. Но най-лошото е, че ако продължаваш да
бъдеш непокорен, ще понесеш наказанието, което заслужаваш – ще бъдеш отделен от Бога завинаги.
Помисли си за това сериозно. Помни, че Господ Исус взе наказанието, което бунтовници като теб
заслужават Той може от един бунтовник срещу Бога да направи Божие дете
Може би ти си се замислил сериозно за греха си и искаш да се довериш на Христос да стане твой
Спасител, но не си съвсем сигурен как да направиш това. Ако искаш да ти помогна, с удоволствие
ще ти покажа от Библията как да се довериш на Господ Исус. Разбира се, аз само мога да ти обясня
нещата. Ако се нуждаеш от помощ, ела при мен след урока Ще се радвам да поговоря с теб за тези
важни неща. (Учителю, уточнете мястото, където ще чакате децата. които искат съвет).
Осма сцена – Давид, вестоносец, Йоав и войници (обикновен фланел)
Давид стоеше на градската порта, очаквайки новини. (Поставете 139 - Давид.) Един от стражарите на наблюдателната кула извика:
– Виждам човек, който тича към нас. Сигурно носи вести от бойното поле.
Скоро човекът се приближи до мястото, където беше царя.
(Поставете 141 - вестоносец.) Той с усилие си пое дъх след дългото тичане и радостно извика:
– Добри вести, царю. Господ ти даде победа над всички, които бяха възстанали против теб.
– А какво се случи с Авесалом? Жив ли е? – попита Давид. Първият му въпрос беше за неговия
син. Сигурно настъпи тишина преди вестоносецът да отговори:
– Нека всичките ти врагове да станат като този млад човек. Давид разбра, че Авесалом е мъртъв.
(Махнете вестоносеца).
Давид отиде в стаята, която беше над градската порта и заплака:
– О, сине мой, Авесаломе! Защо не умрях аз вместо теб? Авесаломе, сине мой, сине мой! (Заместете 139 с 147 - Давид жалее).
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Цар Давид беше дълбоко наскърбен за сина си. Като баща той тъжеше за смъртта на своя син. Но,
може би нещо повече, той тъжеше за бунта на Авесалом срещу Бога.
Победната армия на Давид влезе в града, почти влачейки се. (2 Царе 19:3). Поради мъката на царя,
нямаше радост за победата. (Сложете 146 - Йоав.) Най-накрая Йоав трябваше да поговори с Давид,
да му покаже, че той трябваше да спре да плаче за Авесалом и да покаже благодарност на войниците, които се бяха сражавали храбро, за да го защитят. Давид го послуша и слезе долу при градската
порта.
(Поставете фигури 139 - Давид, 140 - войници, 141 - вестоносец и 146 - Йоав).
Скоро цялата нация се върна при Давид и с голяма радост той още веднъж беше въведен в Ерусалим като техен цар.
Сигурен съм, че в сърцето на Давид още имаше тъга, когато той често мислеше за Авесалом. Чуйте Божието предупреждение: „Не бъди непокорен“. Ако ти си бил такъв, но искаш да оставиш този
път. кажи това на Бога в сърцето си. Помоли Го да ти прости и да те промени от един, който е бил
непокорен в един, който е Божие дете. Когато ти си Божие дете, ти показваш, че Му принадлежиш
като Му се покоряваш.
Въпроси за преговор
Можете да поставите на дъската думата „непокорен“. За всеки правилен отговор отнемайте (изтривайте) по една буква от думата. След това започнете да изграждате думата „дете“. За всеки правилен
отговор прибавяйте по една буква. Нашата молитва е всяко дете да бъде променено от непокорно
към Бога в Божие дете.
1. Защо Авесалом беше толкова известен? (Той беше много красив. Говореше с хората за проблемите им. Изглеждаше много приветлив външно, но отвътре беше коварен и горд.)
2. Когато искаше да напусне Ерусалим, за да даде старт на въстанието, какво каза на Давид, за да
го заблуди? (Че иска да отиде в Хеврон, за да спази обешанието, което беше дал на Бога да Му
служи там.)
3. Кажете четири авторитета, срешу които мъжете и жените, момчетата и момичетата се бунтуват.
(Бог, родителите, учителите, закона на държавата.)
4. Дайте ми пример, за това, какво означава да си непокорен на учителя си? (Да му се подиграваш,
да не го слушаш, да не спазваш училищните правила.)
5. Дайте ми пример на това какво означава да си непокорен на родителите си. (Да ги лъжеш, да крадеш от тях пари, за да си купиш шоколад; да не се отзоваваш, когато те викат; да не прибираш
играчките си и т.н.)
6. Защо Давид беше тъжен, когато Ахитофел се присъедини към Авесалом? (Защото той беше мъдър съветник, на когото Давид разчиташе.)
7. Каква беше задачата на Хусай? (Да разузнава, да пречи на Авесалом да се вслушва в съветите на
Ахитофел, да изпрати на Давид информация за плановете на Авесалом.)
8. Какъв лош съвет даде Хусай на Авесалом? (Той посъветва Авесалом да не атакува Давид веднага, но да изчака, да събере голяма армия, с която да атакува по-късно.)
9. Защо Давид не отиде в битката с другите? (Те го убедиха да остане в града. Казаха му, че е твърде важна личност, за да го загубят в битката.)
10. Бунтът на Авесалом завърши по един много тъжен начин. Как умря той? (Йоав го уби, докато
той висеше на дървото.)
11. Какъв е резултатът от бунта срещу Бога? (Вечно отделяне от Бога, освен ако не Го помолим за
прошка и не се върнем при Него.)
12. Давид беше много тъжен за смъртта на своя непокорен син. Как мислите, че се чувства Бог, когато
умре един човек, който до края на живота си е останал непокорен на Бога? (Сигурно Бог също се
чувства тъжен, защото този човек Го е отхвърлил, въпреки че Бог го е възлюбил толкова много.)
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Урок 12

Соломон заема мястото на Давид като цар
Текст от Библията: 1 Летописи 22:2 - 23:5; 2 Царе 7:11б-29; 3 Царе 1:33-34; 2:1-4; 1 Летописи 29:28;
Лука 1:26-33; Лука 11:31; Захарий 14:9; Откровение 11:15.
Основна истина: Исус Христос е Цар.
Приложения:
Неспасени: Един ден ще трябва да се поклониш пред Него като пред твой Цар.
Спасени: Покорявай Му се.
Начало: Дядото на Николай и Деси бил много беден.
План на урока:
– Давид приготвя материала за строежа на храма (1 Летописи 22:5)
– Неговият съвет към Соломон (22:19)
– Божието обещание за Давид (2 Царе 7:16)
ОИ
– Соломон е избран за цар (1 Летописи 23:1)
– Смъртта на Давид (1 Летописи 29:28)
– Храмът е разрушен, а царството – паднало
– Посланието на ангела за Мария (Лука 11:33)
ОИ
Кулминация: Неговото повторно идване и бъдещо владичество (Откровение 11:15) ОИС
Заключение: Всички ще разберат, че Той е Цар ОИН
Стих за запаметяване: Псалом 23:6 (или Псалом 16:11) Обяснете внимателно стиха. Сложете агънцето, което гледа „игриво“ до потока.

Урок
Дядото на Николай и Деси бил много беден, когато бил млад. Той ходил на училище само до 14
годишна възраст. След това трябвало да започне работа, въпреки че много би се радвал да продължи
в гимназия. Когато се родил първият му син (бащата на Николай и Деси), дядото решил, че неговия
син трябва да има възможност да получи добро образование. Синът му бил добър ученик и продължил да учи в университета. Той станал доктор. Той можел да прави много неща, които дядото никога
не би могъл да направи.
Нещо подобно се случи и с Давид. Един от синовете му щеше да извърши велики неща, които той
искаше да направи, но не можа. Не защото беше беден, но защото Бог не му позволи.
Първа сцена – Давид, Соломон, строителни материали (външна сцена)
Цар Давид вече беше остарял (Поставете Давид - фигура 150.) Бог му беше дал почивка от враговете му. Той нямаше повече да ходи на война. Имаше мир. Но цар Давид беше зает. Имаше много
работа в град Ерусалим. (Поставете строителни материали - фигури 151а и 151б.)
Давид беше назначил група мъже, които да изсичат красиви камъни. Други мъже правеха пирони.
Имаше и огромно количество мед – твърде много, за да бъде премерена. Имаше и кедрови трупи –
твърде много, за да се преброят. Какво ставаше?
Сам Давид обясни за какво бяха всички тези неща. Те бяха за храма, който той искаше да построи
за Бога преди толкова много години. Тъй като Давид силно обичаше Бога, той искаше да направи
това специално нещо за Него. Но Бог беше казал: „Не. Твоят син ще направи това.“ Сега времето
беше наближило.
– Моят син, Соломон, е все още млад и неопитен – каза Давид. (Соломон вероятно още нямаше 20
години.) – Храмът, който ще бъде построен за Господа, трябва да е най-величествения храм. Неговата слава и известност ще бъдат познати навсякъде. Аз правя подготовката за строежа му.
Давид знаеше, че няма да живее още дълго. Сигурно е очаквал с нетърпение времето, когато щеше
да бъде в Божието присъствие. „Завинаги в дома Господен“.
Давид имаше много синове. Бог беше казал, че Соломон ще бъде синът, който ще стане цар след
Него. (Сложете Соломон – фиг. 152.)
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– Сине мой, – каза Давид – аз пожелах в сърцето си да построя храм за името на Господа, моя Бог.
Исках сам да го направя. Но Бог ми каза:
– Много кръв си пролял и големи войни си водил. Затова няма да ти позволя да построиш Моя
храм. Но ще ти се роди син, който ще бъде мирен човек. Ще го успокоя от всичките му неприятели.
Името му ще бъде Соломон. В неговите дни ще има мир и сигурност в Израил. Той ще съгради дома
Ми.
Сигурно когато младият Соломон е мислил за строежа на храма, той се е чувствал уплашен и обезкуражен. Как можеше той да поеме ръководството на една толкова важна работа?
Изглежда Давид е гледал напред във времето, когато Соломон щеше да седне на трона. Давид го
насърчи като му каза:
– Сега, сине мой, нека Господ да бъде с теб, така че да благоуспееш и да построиш храма, както
Той е говорил. Да ти даде Бог мъдрост и разум, така че, когато те направи цар на целия Израил, да
пазиш закона на Господа, твоя Бог.
Можем да кажем това само с четири думи – покорявай се на Господа. Това беше един добър съвет
за Соломон. Това е един добър съвет и за теб, и за мен.
– Бъди силен и смел! Не се страхувай! – Давид видя страха и тъгата в очите на Соломон. – Не се
натъжавай – каза Давид. Той искаше и Соломон да разбере радостта, която той изпитваше в подготовката за строежа на храма.
– Виж какво съм приготвил за строежа на храма.
Давид каза колко много злато, сребро и украшения е събрал като добавка към камъните, желязото
и медта – в огромни количества.
– Може би ще поискаш да добавиш нещо към нещата, които съм събрал – каза Давид на Соломон.
– Тук има много опитни мъже, които работят за теб – каменоделци, зидари, дърводелци, хора, които
умеят да работят със злато, сребро, мед и желязо. Стани и работи. И нека Господ бъде с теб!
(Махнете фигурите. Поставете фигура 154 - водачи и 150, 153 - Давил и трон.)
Втора сцена – Давид, трон и водачи (дворец)
Давид повика всичките водачи на Израил.
– Очаквам вие да помогнете на моя син Соломон в построяването на храма – каза той – Не е ли с
вас Господ, вашия Бог? Утвърдете сега сърцата си и умовете си да търсите Господа, за да бъде донесен Божия ковчег в храма, който ще се построи за Господнето име. (Махнете водачите.)
Давид дори назначи работници за храма след като бъде построен. 24 000 от тях трябваше да бъдат
отговорни за хвалението! 4 000 бяха назначени, за да свирят на различни инструменти и да пеят хваления на Бога. Хвалебствените служби в храма трябва да са били много вълнуващи. Давид имаше
много неща, за които да слави Бога. Ние също!
Давид написа много хвалебствени песни. Те щяха да се пеят в храма. Голяма част от тях са в книгата Псалми в нашата Библия. Понякога ние използваме някои от песните, които той написа, за да
прославяме Бога.
Правейки приготовленията за строежа на храма, Давид сигурно помнеше Божиите обещания за неговия (Давидовия) дом. Бог говори за тях през същата нощ, когато каза: „Давид няма да Ми постори
дом“.
Бог беше казал: „След като свършат дните ти на земята, твоят син ще управлява на трона ти и Аз
ще установя царството ти завинаги“. Това беше Божието обещание – вечно царство.
(Махнете фигура 150. Поставете 155 - Давил се моли.)
Трета сцена – Давид на трона (дворец)
Давид повярва на Бога, въпреки че му беше твърде трудно да разбере. Чуйте неговата молитва
(взета от 2 Царе 7:18-29): „Кой съм аз и какъв е домът ми, та си направил всичко това за мен? Като
че ли това, което си направил за мен не е достатъчно.“
Давид не разбираше напълно Божието обещание, че „царството му ще се установи завинаги“. Той
остаряваше. Знаеше, че скоро ще умре. Ами Соломон? Той скоро щеше да стане цар, но по-късно
и той щеше да остарее и умре. Не, единственият, Който е Цар до века това е Господ Исус Христос.
(Поставете „Исус Христос е Цар“), Той ще бъде Цар докато съществува земята и след това. Той ще
бъде Цар завинаги. Но какво общо има Той с Давидовото семейство? Нека да видим какво се случи.
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(Махнете фигурите.)
Четвърта сцена – Соломон и тълпи (улица)
Когато остаря, Давид знаеше, че скоро ще умре и ще бъде с Господа. Време беше да предостави
трона на сина си Соломон. (Поставете фигура 156 - Соломон, 157 - тълпи.) Соломон влезе в Ерусалим, яздейки. Свиреха тромпети. Водачите викаха: „Бог да пази царя!“
Давид говори на Соломон за пътя на живота. Той каза:
– Върви в Божия път и пази заповедите Му. Тогава и Бог ще пази обещанията си за царуването на
нашия дом. (Махнете фигурите.)
Скоро след това Давид умря. Народът скърбеше за него, но той живее „завинаги в дома Господен“.
Ако ти принадлежиш на Божието семейство, един ден ти ще видиш Давид на Небето и ще можеш да
говориш с него за всички приключения, за които научихме!
Сега цар беше Соломон. Той живя в мирно време. Построи красивия храм и управляваше мъдро.
Но към края на живота си той започна да бъде непокорен на Бога. След него в Израил дойдоха други
царе, които все повече се отдалечаваха от Бога. Бог беше казал на Давид, че хората ще бъдат наказани, ако са непокорни. И Бог ги наказа заради греха им както беше казал – вражески народи нахлуха в
страната и спечелваха победи една след друга. Всички израилтяни бяха пленени и отведени от страната, включително и царят. Красивият дворец беше разрушен. Целият Ерусалим беше разрушен. Изглежда беше дошъл края на царството (2 Царе 25:1-11). Но какво стана с Божието вечни обещание?
Случи се нещо много вълнуващо и прекрасно! То се случи приблизително 400 години след като
дворецът, храма и града бяха разрушени.
Бог изпрати при една млада жена ангел, който носеше известие Името на жената беше Мария.
Ето какво казваше известието: „Ще родиш Син и ще Го наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се
нарече Син на Всевишния“. А сега чуйте тези думи: „И Господ Бог ще Му даде престола на баща му
Давида“. Мария, майката на Господ Исус, беше от Давиловото семейство. Но това не беше всичко,
което ангелът и каза. „И Господ Бог ще му даде престола на баща Му Давид. Той ще бъде Цар над
Израилевия дом завинаги“ (от Лука 1:26-33).
Ето, това е разрешението на тайната! Мария, майката на Исус Христос, произхождаше от Давидовото семейство. Обаче Неговият Баща беше Бог. Това бебе беше различно от всяко друго бебе,
родено някога на земята. То беше Бог и човек. Господ Исус беше безгрешен. Въпреки, че беше Цар,
Той се роди в обор и много малко хора знаеха, че Той е Цар.
Когато Господ Исус порасна и стана мъж. Той учеше хората на много неща. Един ден Той каза, че
Соломон е бил богат и велик цар, но че „има един по-велик от Соломон“ (Лука 11:31). За кого говореше Той? За Себе Си. Исус е по-велик Цар от Соломон, поради едно нещо – царството на Христос
е вечно.
Господ Исус беше коронясван в столицата на Израил – Ерусалим? (Поставете кръст - 158). НЕ!
Единствената корона, която той носеше беше от тръни. Господ Исус Христос, Божият единствен
Син, беше прикован на кръст. Когато Той умря, тялото Му беше поставено в гроб. Как тогава Христос е Цар завинаги?
Ние знаем, че Божият Син не остана мъртъв. (Сложете 159 – възкръсналия Христос). Той възкръсна от смъртта! Той се върна на Небето и продължава да живее. Той е Господ над всичко – над
смъртта, греха и Сатана. Те бяха победени от Него. Той владее в сърцето и в живота на всеки човек,
който Го е приел като Спасител. Ако Той е твой Спасител, той също е и твой Цар. Това значи, че
трябва да правиш само онова, което радва твоя Цар. Ти ше казваш това, което Той би искал да кажеш.
Ще отиваш там, където Той би искал да отидеш. Може би ти е доста трудно да се отнасяш добре с
някое момче или момиче от училището. Но помни, че твоя Цар иска да си добър с другите. Затова
покори Му се и бъди мил.
Един ден Господ Исус ще дойде отново от Небето. Той няма да дойде като малко бебе, както направи, когато дойде във Витлеем. Този път Той ще дойде като славен Цар. (Сложете корона - 160.)
В този ден всеки, който е живял на земята, ще разбере, че Господ Исус е Цар. Те ще Го видят – великия Цар над всичко. Това ще бъде тъжно и страшно време за тези, които не са Го приели като
Спасител и Господ. Ти ще бъдеш ли един от тях? Ако е така, ти и всички останали ще трябва да се
поклоните пред Него и да кажете, че Той е Господ. Но ще бъде твърде късно, за да се спасиш. Няма
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да видиш чудесното царство, което Той вечно ще управлява. Но този велик ден още не е настъпил.
Ние не знаем кога точно ще дойде Той. Внимателно помисли как ще се приготвиш. Ако наистина
копнееш да си готов, кажи това на Господа. Помоли Го да вземе греха ти и да стане твой Спасител и
Цар. Бъди готов за този велик ден, когато целият свят; всеки, който някога е живял, ще види Господ
Исус, Царя на царете, Господа на господарите.
Въпроси за преговор
1. Защо Давид събираше големи количества дърво, камъни, злато и сребро? (За строежа на храма.)
2. Защо Бог му каза, че не той, а синът му ще построи храма? (Той беше участвал в много битки и
беше пролял твърде много кръв.)
3. Какъв добър съвет даде Давид на Соломон? (Да се покорява на Бога, да бъде смел.)
4. Освен, че събра материалите и окуражаваше сина си, как още Давид помогна в подготовката за
храма? (Той назначи мъже. които да работят в храма, след като той бъде построен. Те трябваше да отговарят за хвалението и свиреха на музикални инструменти. Давид написа много
хвалебствени Псалми.)
5. Какво специално обещание даде Бог на Давид? (Че ще установи царството му завинаги.)
6. Къде е Давид сега? („В дома Господен (небето) завинаги.“)
7. Какво се случи след смъртта на Соломон? (Израилевите царе не се покоряваха на Бога. Той трябваше да ги накаже като им отне царството и позволи народа да бъде отведен в плен.)
8. Каква беше връзката между Давид и Господ Исус? (Мария, майката на Исус, беше потомка на
Давид.)
9. Кои бяха специалните думи, които стояха на дъската? (Исус Христос е Господ.)
10. Кьде владее Господ Исус сега? (В сърцата на всички, които Му вярват.)
11. Кой каза: „...а тук има един по-велик от Соломон“? (Господ Исус.)
12. Кога Господ Исус ще бъде Цар над всички хора, дори над тези, които не вярват в Него, нито Го
обичат? (Когато дойде отново от Небето.)
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ОБОБЩЕНИЕ НА СТЪПКИТЕ ЗА СЪВЕТВАНЕ НА ДЕТЕТО, КОЕТО ИСКА ДА ДОЙДЕ
ПРИ ХРИСТОС
Бъдете сигурни, че детето разбира за:
БОГ Кой е Бог? Бог ни е сътворил. Той ни говори чрез Библията. Бог е свят и чист. Той ни обича.
ГРЕХЪТ
Какво е грях? Грехът е непокорство спрямо Божиите заловели. Той е против Бога. Говорете и споменете специфични грехове. Детето е грешник. Грехът заслужава наказание.
Кой единствено може ла отнеме твоя грях? Защо може Той ла отнеме твоя грях?
СПАСИТЕЛЯТ
Божият Син умря на кръста за грешниците. Господ Исус възкръсна от мъртвите. Той е Господ нал
всичко.
Обяснете как детето може да получи спасение:
Обяснете какво Бог изисква от нас да направим и какво Той ще направи.
Употребете стихове от Библията: (Йоан 1:12; 3:16; 6:37; Деяния 16:31, Римляни 6:23 или 10: 13)
Какво Бог изисква от теб да направиш? Какво ще направи Господ?
Предупредете за трудности:
Запитайте: „Би ли желал да повериш живота си на Христос или желаеш ла почакаш още?“ Насърчи
детето да се моли гласно (ако е готово)
Говорете за увереността в спасението
Върнете се отново на Библейския стих, който употребявате.
Говорете за променения живот Кажете какво може и трябва да знае човек, който е повярвал в
Христос.
Дайте (по-късно) някои съвети относно християнския живот
Четете и се покорявайте на това, което Библията учи.
Говорете с Бога, вашия Небесен Баща.
Кажете на другите какво Господ е сторил за вас.
Търсете прошение от Бога, когато извършите грях.
Събирайте се с други християни.
Помнете, че Господ обещава: „Никак няма да те оставя, никак няма да те забравя!“

-

39

