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Предисловие
Името Илия означава „Йеова е Бог“. Илия беше тесвиец. Него
вото служение продължи 28 години (от 924 до 896 пр. н. ера) по
времето на цар Ахаав. Той благовестваше на хората от Израил за
истинския жив Бог.
Kогато преподавате тези уроци, внимавайте да не се откло
ните от библейските истини. Нека вашата цел бъде изясняването
на основната истина на урока. Добра идея е да напишете на
дъската основната истина на урока. Това ще помогне на децата да
я запомнят. Преди всеки урок е направен кратък план на урока.
Той показва къде се намира основната истина (ОИ) и нейните
приложения. „Н“ означава приложение за неспасени, а „С“ означава
приложение за спасени деца.
Добре е, ако преди да започнете да преподавате урока, се
упражните в подреждането на фигурите. Използването на фон е
добра помощ, но той не е задължителен. Можете да използвате
обикновена черна или тъмна зелена дъска (фланелно табло).
У децата могат да възникнат въпроси от духовен характер
в резултат на наученото. Нека те да знаят, че вие сте на тяхно
разположение след урока. Обяснете им къде могат да ви намерят.
Това е вмъкнато в три урока от тази серия.
Original Title: „Life of Elijah“
written by Ruth Overholtzer / Автор: Рут Оверхолтцер
Adapted for Europe by Jeniffer Haaijer / Адаптирано за Европа:
Дженифър Хайер
translated by Galina Angelova / Преводач: Галина Ангелова

Изумителната новина на
Илия
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Стихове от Библията: 3 Царе 17:1-16
Основна истина: Господ може да върши велики дела.
Приложения:
неспасени: Повярвай, че Той може да извърши чудното дело на
спасение в твоя живот.
спасени: Когато срещаш трудности, уповавай на Него и Той
ще направи чудеса за теб.
Начало: 1. Срещата с най-лошия цар на Израил.
План на урока:
2. Илия носи Божията вест. ОИ
3. Бог изпраща Илия при потока Херит.
4. Илия пие от потока.
5. Враните хранят Илия. ОИН
6. Бог казва на Илия: „Иди в Сарепта“.
7. Илия се подчинява. ОИС
8. Илия среща вдовицата.
Кулминация:
9. Бог извършва чудо с брашното и маслото. ОИС
Заключение:
10. Ахаав продължава да търси Илия. ОИН
Стих за запаметяване: „Твое, Господи, е величието, и силата, и
великолепието, и сиянието, и славата, защото всичко е Твое що е
на небето и на земята.“ (1 Летописи 29:11)
УРОК
Сцена 1 НОВИНАТА НА ИЛИЯ ЗА АХААВ
(Поставете фигури 1, 2 и 3 там, където изисква текста. Ако използвате фон, поставете вътрешност на дворец.)
Среща с Ахаав, който вършеше зло повече от всички други царе
преди него (фиг. 2). Той беше женен за жена (фиг. 3), наречена Езавел.
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Тя идваше от земя, в която хората не почитаха Бога, а се кланяха на
един бог от камък, наречен Ваал. Ахаав не говореше на Езавел за
единствения истински Бог. Той дори £ разреши да пренесе в Израил
вярата във Ваал. Много от израилтяните се отвърнаха от истинския
Бог и започнаха да почитат бога от камък.
Щеше ли Господ да позволи на Своя народ да се обърне към това
божество, направено от камък? Не! Щеше ли да каже: „Наистина,
жалко, но не мога да направя нищо“? Не! В този момент човекът,
който говореше за Бога, изкачваше мраморните стълби на двореца
(фиг.1). Той отиде веднага при царя и сериозно му съобщи:
- В името на живия Госпoд, Израилевия Бог, на Когото служа, ти
заявявам, че през тия години няма да падне роса или дъжд освен
чрез дума от мен.
Кой беше този човек? Името му беше Илия. Той идваше от едно
малко селце на хълма. Не беше като хората, които можеш да срещнеш
в двореца! Той бе Божий пратеник. Библията го нарича пророк.
Когато той съобщи на царя какво щеше да се случи, напусна дво
реца. Божието послание бе - „Няма да завали дъжд, докато Илия не
каже“. Не Илия спираше дъжда, а Бог. Случвало ли ти се е следното
нещо: цялото семейство сте запланували да отидете на излет, но през
целия ден вали дъжд и не можете да излезете навън? Искате да спрете
дъжда, но не успявате. Това обаче е възможно за Бога. Той може да
върши чудеса, на които никой друг не е способен. Той създаде дъжда.
Затова Той може да каже кога да вали и кога не. Сега Бог спря дъжда,
за да накаже хората, които се обърнаха към каменен бог, който въоб
ще не беше Бог! От този момент спря да вали. Това означаваше, че
реколтата щеше да загине и скоро нямаше да има достатъчно храна.
Цар Ахаав и царица Езавел искаха да убият Илия. Какво мислите
щеше да се случи с Илия сега? (Оставете малко време за отговори.)
Да, Господ закриляше Илия и му каза къде да отиде, за да се скрие:
- Иди и се скрий при потока Херит.
Но имаше и един друг проблем - с какво щеше да се прехранва
Илия? Бог щеше да използва специални пратеници, които да го хранят.
Кои бяха те? Птиците! Птиците? Да, Бог каза:
- Ще пиеш вода от потока, а на враните заповядах да те хранят!
Сцена 2 ВРАНИТЕ ХРАНЯТ ИЛИЯ
(Поставете фигури 4 и 5 на местата, указани в текста. Ако използ-
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вате фонове, поставете пейзаж с поток.)
Илия направи това, което Бог му каза (фиг. 4). Той се скри при
потока. Пиеше вода от него. Но много скоро огладня. Тогава чу шум
от криле на птици (фиг. 5). Видя големи черни птици, наречени
врани, да летят към него. В човките си те му носеха хляб и месо. По
принцип враните изяждат всяко месо, което намерят. Беше чудо, че
сега го носеха на Илия. Стана точно така, както бе казал Бог. Гос
под направи велико нещо, което никой друг не може! Той създаде
враните и можеше да им заповядва какво да правят. Той може да
направи тези неща, защото има повече сила и власт от когото и да
било. В Библията се казва: „Твое, Господи, е величието и силата, и
великолепието, и сиянието, и славата, защото всичко е Твое що е на
небето и на земята“. (1 Летописи 29:11). Бог има власт над всеки и
над всичко. Той създаде всичко, дори и враните. Библията ни разказва
за много чудеса, които Той направи. (Ако децата имат поглед върху
Библията, нека да посочат някои чудеса.)
Най-чудното нещо, което Той прави, е да спасява грешниците.
Виждаш ли, ти и аз, и всички хора по света, не се подчинихме на
Бога. Помисли за себе си. Обръщал ли си се към някого с груби, лоши
думи? Може би твоят брат не ти е дал играчката си. Ти си се ядосал
много и сте се скарали. Може би дори си му казал:
- Мразя те.
Това не е приятно на Бога. Това е грях. Може би твоите роди
тели са ти казали никога да не караш колело по главната улица. Ти
го правиш без те да знаят и така вършиш грях. Бог ни даде заповед:
„Почитай баща си и майка си“ (Изход 20:12). Това означава, че като
не слушаш родителите си, ти съгрешаваш. Да, животът ти е пълен
с грехове. Грехът ни отделя от Бога и ние не можем да бъдем там,
където е Той. Това е един ГОЛЯМ проблем. Можеш ли да се опиташ
да го разрешиш като бъдеш добър, като се молиш и ходиш на църк
ва. Не, тези неща не разрешават проблема. Грехът все още властва в
живота ти и те отделя от Бога. Дори умни, религиозни хора не могат
да разрешат този проблем. Бог обаче върши неща, които другите не
умеят. Нито един проблем не е толкова голям за Него, че да не може
да го разреши. Дори и проблема на греха! Той даде Своя единствен
Син да умре на кръста и да бъде наказан за греховете. Исус Христос
бе наказан от Бога заради греховете на света. Бог Го възкреси от
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мъртвите и това показва, че Христовата смърт разреши проблема
с греха. Сега, ако ти уповаваш на Исус да умие греха ти, Той ще
направи това и ще те помири с Бога. Библията казва: „Спасението е
от Господа“ (Йоан 2:9). Само Господ може да спасява. Той може да
направи това и за теб. Колко чудесен е Бог. Илия също разбра това.
Всяка сутрин и всяка вечер враните идваха с храна, изпратени от
техния Създател - Бог. Всеки ден Илия пиеше от потока. Всеки ден
Бог го закриляше! Какъв урок научи Илия според вас? (Нека децата
да отговорят. Например, че Бог е всемогъщ, верен.)
Мина време. Водата в потока ставаше все по-малко и по-малко.
Скоро и той щеше да пресъхне. Нима Илия щеше да умре от жажда?
Не, Бог се грижеше за него. Богът на Илия щеше да направи велики
неща, за да не умре неговия служител. Бог каза на Илия да отиде в
град Сарепта:
- Там заповядах на една вдовица да те храни.
Илия отиде в Сарепта. Той знаеше, че Бог ще се погрижи за него!
Момичета и момчета, които сте християни, запомнете, че Бог може
да прави чудеса за Своите деца. Ти можеш да Му се довериш, кога
то имаш трудности. Познавам едно момиче, което повярва в Исус и
животът £ се промени. (Това е истински случай.) Майка £ я пращаше
на дискотека, но момичето не беше щастливо, защото чувстваше, че
това не е мястото, където трябваше да ходи. Майка £ настояваше:
- Трябва да отидеш.
Така тя се подчини на майка си. Познайте какво се случи след това!
Когато майка £ карала колата на път за дискотеката, се спукала не
само една гума, а две! Те не могли да стигнат до дискотеката. Бог на
правил чудно нещо за това момиче, което било християнка. Запомни,
че дори най-голямата трудност за теб, не е проблем за Бога. Възложи
на Него разрешението на проблема си. Той ще направи чудеса за теб,
както правеше и за Илия.
Сцена 3 ИЛИЯ ПРИ ВДОВИЦАТА
(Поставете фигури 1, 6 и 7 на местата, указани в текста. Ако използвате фон, поставете ориенталска къща.)
Пътят до Сарепта бе дълъг - около 160 километра (фиг. 1). Илия
трябваше да измине това разстояние пеша. Трябваше да се крие, за
щото царят все още го търсеше. Но Бог се грижеше за него. Когато
пророкът стигна до градската порта видя една вдовица, която съби
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раше дърва (фиг. 6, 7). Илия £ каза:
-Донеси ми, моля, малко вода да пия! Когато тя отиваше да донесе,
той извика след нея:
- Донеси ми, моля, и залък хляб в ръката си!
Вдовицата отговори:
- Заклевам се в живота на Господа, твоя Бог, нямам ни една пита,
но само шепа брашно в делвата и малко дървено масло в стомната.
И ето, събирам дръвчета, за да ида и да го приготвя за мене и сина
ми, да го изядем и след това да умрем.
А Илия рече:
- Не бой се, защото така казва Господ Израилевият Бог: Делвата с
брашното няма да се изпразни. Нито стомната с маслото ще намалее
до деня, когато Господ ще даде дъжд на земята.
Вдовицата изпече хляб. Тя даде малко на Илия, на сина си, остави
малко и за себе си. Скоро хлябът свърши и тя трябваше да опече пак.
Но дали имаше още брашно и масло? Представете си как тя отиде
и погледна в стомната. Не, тя не беше празна. Жената изля малко
масло от нея. После отиде до делвата и видя, че там имаше доста
тъчно брашно, за да опече хляб. Какво чудо! Когато и да поглеждаше
в делвата и в стомната, те винаги бяха пълни! Защо се случи това?
Това бе нещо, което само Бог можеше да направи. По този начин
той се грижеше за Илия, за вдовицата и за сина £. Бог още върши
чудеса за Своите деца. Той може би няма да направи съвсем същото
нещо, но може да направи други чудеса за теб, ако си християнин.
Когато си в опасност, Бог ще те пази. Може би ти си единственият
християнин в семейството си и искаш мама, татко и твоите братя да
дойдат при Бога. Помоли Бог да направи това. Може би Той няма да
направи точно това, което искаш. Може би няма да го направи веднага.
Но Той е всемогъщият Бог, Който върши чудеса. „За Бога всичко е
възможно“ (Матей 19:26). Ето защо Илия беше в безопасност и се
чувстваше добре.
А какво стана с цар Ахаав? Ако той следваше верния път, нещата
щяха да са други. Но дори и сега той не прие, че Господ е Този, Който
спира дъжда и Който може да го изпрати. Царят, царицата и хората
продължаваха да вървят по своя грешен път, дори след чудесата на
Бога. Днес ти чу за някои от тях. Спомняш ли си кое беше най-вели
кото от тях? (Нека децата да отговорят.) „Спасението е от Господа“
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(Йоан 2:19). Само Бог може да спасява от греха. Бог спасил ли те е
от твоя грях? Ако не си се доверил на Исус, за да те помири с Бога,
не мисли, че можеш да направиш това сам. Не можеш! Трябва да се
довериш на Исус. Още днес направи това. В своето сърце Му кажи
колко много съжаляваш, че си бил лош. Благодари Му, че е поел
греховете ти. Помоли Го да те спаси от греха. Ако направиш това, в
същия момент ще възстановиш връзката си с Бога. Колко е хубаво
това! Само Бог може да го направи. Може да го направи за теб, защото
върши велики неща.
Въпроси за преговор върху урок 1
1. Как се казват царят и царицата, които Бог предупреди чрез Илия?
(Ахаав и Езавел)
2. Защо Бог спря дъжда? (Защото израилтяните се отвърнаха от
Него, за да се кланят на Ваал.)
3. Как Бог подсигури Илия с храна и вода? (Изпрати го при потока
Херит и заповяда на враните да го хранят.)
4. Кое е най-голямото чудо, което Бог може да извърши? (Да спасява
грешници.)
5. Кого Господ бе приготвил да се грижи за Илия, когато потокът
пресъхна? (Вдовицата от Сарепта)
6. Какво трябва да направим ние, християните, когато попаднем в
затруднение като момичето, което трябваше да отиде на дискотека?
(Да уповаваме на Бога и да Му се подчиняваме.)
7. Какво правеше вдовицата, когато Илия отиде до градската порта?
(Събираше съчки, за да може да сготви последното ядене.)
8. Какво беше останало за ядене в дома на вдовицата? (Шепа брашно
и малко масло в стомната.)
9. Какво обеща Господ на жената, ако се грижи за Илия? (Делвата
с брашното няма да се изпразни, нито маслото в стомната ще
намалее.)
10. Как беше стихът, който ни показва колко велик е Бог (Нека децата
да цитират 1 Летописи 29:11.)

Борбата на Илия срещу
фалшивия бог
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Стихове от Библията: 3 Царе 18:1, 2, 17-46
Основна истина: Господ е единственият истински Бог.
Приложения:
неспасени: Последвай Го.
спасени: Покорявай Му се винаги.
Начало: 1. „Къде може да е той?“. ОИ
План на урока:
2. Илия напуска Сарепта по Божията заповед. ОИС
3. Илия и Ахаав се срещат.
4. Илия събира царя, „пророците“ и народа на планината Кармил.
5. Илия заявява: „Йеова, ако е Бог, следвайте Го“. ОИН
6. Илия продължава да говори. ОИС
7. Вааловите пророци призовават своя бог.
8. Няма отговор. ОИ
9. Илия приготвя олтара и се моли.
10. Изведнъж пада огън.
Кулминация:
11. Хората викат: „Йеова, Той е Бог!“. ОИН
12. Илия убива пророците на Ваал.
13. Илия се моли за дъжд.
Заключение:
14. Появява се тъмен облак. Вали дъжд. ОИС+Н
Стих за запаметяване: Преговорете стиха от миналия урок. (Ако
използвате този урок като самостоятелен, предложете следния
стих: „Аз съм първият, Аз и последният, и освен Мен няма Бог“
Исая 44:6.)
УРОК
Сцена 1 ИЛИЯ Е НА СИГУРНО МЯСТО
(Поставете на дъската фигури 1, 6 и 7 тогава, когато е указано в
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текста. Ако използвате фон, поставете ориенталска къща.)
- Къде може да е той?
Времето минаваше, а хората, изпратени от цар Ахаав, не можеха да
намерят Илия. Той ги беше изпратил до всички възможни скривалища,
но Илия не беше в нито едно от тях. Къде беше той? Можете ли да си
спомните? Да, той беше в Сарепта, при вдовицата и нейния син (фиг.
1, 6 и 7). Бяха изминали вече три години. Всеки ден те се хранеха с
брашното и маслото, които никога не свършваха. През цялото това
време Бог се грижеше Илия да не бъде открит.
Земята беше станала напукана и суха. Никъде вече не се виждаше
трева. Потоците пресъхнаха. Нямаше вода за добитъка. Животните
умираха. Хората също бяха гладни и жадни. А лошият и глупав цар си
мислеше, че ако открие и убие Илия всичко ще се оправи! Но Ахаав
се лъжеше. Бог беше Този, Който спря дъжда. Библията ни казва, че
Той го създаде и Той решава кога да има дъжд и кога не. Бог създаде
слънцето, луната, цветята, дърветата, моретата, вятъра и всичко друго.
Той има власт над тях. Преди много време хората вярвали, че има бог,
който отговаря за моретата, друг - за нивите и посевите, трети - за
семействата. Дори днес хората вярват, че има различни богове. Но
Библията казва, че има само един истински Бог - Този Бог, за Когото
четем в нея. Той казва: „Аз съм първият, Аз и последният, и освен
Мене няма Бог“ (Исая 44:6). Цар Ахаав трябваше да знае това. Но като
много други хора от Израил, той вярваше в лъжливия бог Ваал. Той
мразеше пророка на истинския Бог - Илия и го търсеше, за да го убие.
А в тишината на дома на вдовицата Господ проговори на Илия:
- Иди, яви се на Ахаав и ще дам дъжд на земята.
Сцена 2 ИЛИЯ СЕ СРЕЩА С ЦАР АХААВ
(Поставете фигури 1 и 2 на местата, указани в текста. Ако използвате фон за фланелографа, поставете външна сцена.)
Така Илия слезе до земята на Израил. Беше ли това опасно? Раз
бира се, но той знаеше, че Бог е единственият Бог, Който е Бог над
всичко. Илия знаеше, че Бог има право да му казва какво да прави,
защото е всемогъщ, а той трябваше да се подчинява. Естествено Илия
знаеше, че Бог се грижи за него! Момичета и момчета християни, вие
също трябва да запомните това. Господ е единственият Бог над всичко.
Той е велик, а ние сме нищожни. Ние трябва да Му се подчиняваме,
когато ни казва нещо. Не трябва да си измисляме извинения. Бог
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ни казва да помагаме на тези, които са в нужда. Така че, ако в твоя
клас има някой много срамежлив, ти можеш да си негов приятел и
да играете заедно. Бог ти заповядва да се покоряваш на родителите
си. Не се преструвай, че не чуваш, когато мама ти казва да изклю
чиш телевизора. Бог казва: „Не пожелавай!“. Затова не завиждай на
другите за играчките, които имат. Сподели с Бог лошите си мисли.
Помоли Го да ти прости и да ти помогне да не мислиш повече така.
Ти трябва да Му се подчиниш като Илия. Илия отиде да се срещне с
цар Ахаав (фиг. 1 и 2). Когато Ахаав видя Илия, каза:
- Ти ли си, смутителю на Израиля?
Илия не се страхуваше от царя и му отговори:
- Не смущавам аз Израиля, но ти и твоят бащин дом, защото
оставихте Господните заповеди и ти последва Ваал. Сега, прати та
събери при мене целия Израил на планината Кармил, и 450-те ваа
лови пророци, и 400-те пророци на Ашера. (Предполага се, че Ашера
е била жена-бог.)
Царят направи това, което му каза Илия. Не се опита да го убие,
а вместо това му се подчини. Защо? Защото Господ Бог е над всичко.
Той е единственият Бог, Който съществува. Той може да използва
дори лошите хора, за да осъществи плановете Си!
Сцена 3 СПОРЪТ НА ПЛАНИНАТА
(Поставете фигури 1, 2 и 8-14, тогава когато е указано в текста.
Ако използвате фон, поставете пейзаж с планина.)
Илия се изкачи на планината (фиг. 1). Последваха го хиляди из
раилтяни (фиг. 11). На планината се изкачиха и фалшивите пророци
на Ваал и Ашера (фиг. 9 и 10). Изкачи се и цар Ахаав (фиг. 2). Какво
щеше да се случи на планината Кармил? Щеше да се състои спор, за
да се установи кой е истинския Бог - Ваал или Богът на Илия.
Илия се изправи храбро пред всички хора. Гласът му се извиси:
- До кога ще се колебаете между две мнения? Йеова, ако е Бог,
следвайте Го. Но, ако е Ваал, следвайте него.
Никой не отговори. Може би защото знаеха, че бяха се отказали
от Бога, за да следват Ваал и нямаха извинение за постъпката си.
Днес Бог казва на всички: „Ако Господ е Бог, следвайте Го“. Той е
единственият жив Бог. За кого живееш ти - за себе си или за Бога? Не
обичаш да разделяш шоколада си с твоя приятел. Сърдиш се, когато
майка ти не ти разрешава да правиш каквото си искаш. Мърмориш,
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когато трябва да си лягаш, а искаш да останеш до късно. Винаги по
ставяш себе си в центъра. Това е неподчинение на Бога. Това е грях,
защото Неговите заповеди трябва да бъдат в центъра на твоя живот.
Господ е Бог - следвай Го. Но какво означава да следваш Бога? Преди
всичко ти трябва да си чист пред Него - грехът ти трябва да е умит.
Исус Христос може да направи това за теб, защото Той умря, за „да
премахне греха, като принесе Себе Си в жертва“ (Евреи 9:26). Да
следваш Господа означава да се отвърнеш от нещата, които знаеш,
че не са угодни на Бога. След това с Божията помощ‚ всеки ден‚ да
се опитваш да живееш както Му е угодно. От този момент Бог ще
бъде в центъра на твоя живот. Той казва: „Ако Господ е Бог, следвай
Го“. Приличаш ли на хората, събрани на Кармил? Не казваш нищо.
Не си следвал Бога и се срамуваш от това.
Илия продължаваше да говори:
- Само аз останах Господен пророк. А Вааловите пророци са 450
мъже.
Изглежда спорът нямаше да е честен, нали? Но... Бог беше с Илия.
Това беше много по-добре, отколкото цяла армия с хиляди войници!
Момчета и момичета християни, помнете, че дори и да сте единстве
ните във вашето семейство или във вашия клас, които се покорявате
на Бога, единственият истински Бог е с вас и това е най-чудесното
нещо! Помислете за някои случаи, когато това може да ви помогне.
(Нека децата да отговорят.) (За учителя - ето някои примери, които
можете да използвате:
- В сценка, подготвяна от класа в училище, има думи, които ти
не искаш да кажеш. Но никой не ти обръща внимание. Отиваш при
учителката и £ казваш, че предпочиташ да не казваш тези думи.
- Братята ти искат да се присъединиш към тях, за да изиграете
лоша шега на съседката. Ти си най-малкият и е трудно да кажеш,
че не си съгласен.)
Ако си християнин, истинският жив Бог ще бъде с теб, както беше
и с Илия.
Илия даваше указания:
- Донесете два юнеца. Нека пророците на Ваал изберат единия за
себе си. Нека го разсекат и сложат на дървата, но да не слагат огън
отдолу. Аз ще приготвя другия юнец. (фиг. 13, разрежете я между
олтара и окопа, така че окопът да бъде поставен по-късно.) Нека
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пророците на Ваал призоват своя бог, а аз ще призова името на Гос
пода. И оня бог, който отговори с огън, той е Бог!
Хората отговориха:
- Това, което казваш е добро!
Пророците на Ваал взеха юнеца и го приготвиха. Много се въл
нуваха. Започнаха да се молят на Ваал да изпрати огън:
- О, Ваал, послушай ни!
Но отговор нямаше. Нямаше огън. Това продължи цяла сутрин.
Илия им се смееше:
- Викайте със силен глас. Той или размишлява, или има някаква
работа, или е на път. А може би спи и трябва да се събуди.
Пророците викаха все по-силно, но напразно. До вечерта не полу
чиха отговор. Защо ли? Защото Ваал просто бе направен от камък. Той
не беше жив бог. Не можеше да чува. Помнете - Бог, за Когото четем
в Библията, е единственият истински Бог. В училище може да чуете
за други богове, можете да прочетете нещо за тях. Но запомнете - Бог
казва: „Освен Мен няма Бог“ (Исая 44:6).
Вечерта Илия каза:
- Приближете се при мен.
Всички се приближиха, колкото можеха (Придвижете фиг. 11 към
центъра). Той взе дванадесет камъка и направи олтара на Господа,
който беше съборен. Направи окоп около олтара. След това нареди
дървата, насече юнеца на късове и го постави върху тях.
- Напълнете четири бъчви с вода и я излейте върху жертвата и
дърветата.
След като това бе направено, Илия каза:
- Повторете!
След това:
- Потретете!
Окопът, който беше около олтара, се напълни с вода. Илия се
приближи и каза:
- Господи, Боже Авраамов, Исаков и Израилев, нека стане известно
днес, че Ти си Бог в Израиля, а аз твой слуга и че според Твоето слово
сторих всички тия неща. Послушай ме, Господи, послушай ме, за да
Те познаят тия люде, че Ти, Господи, си Бог и че Ти си възвърнал
сърцата им.
Изведнъж огън от Господа падна върху олтара (фиг. 14). Той изгори
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юнеца, дървата, камъните. Огънят беше толкова горещ, че пресуши
и водата, която беше в окопа. Тогава хората паднаха по лицата си и
извикаха:
- Йеова, Той е Бог! Йеова, Той е Бог!
Те не можеха да кажат нищо друго! Бог спечели спора. Той пока
за, че е единственият Бог. Ти следваш ли Го? Спомняш ли си как си
започнал да Го следваш? (Нека децата да отговорят.) Ти трябва да
се довериш на Исус, Божия Син, Който умря за греховете ти, за да те
помири с Бога. Тогава ще започнеш да живееш угодно на Бога. Бог ти
помага да живееш за Него. Помага ти да Му се подчиняваш. Бог иска
днес да Го последваш. Ако не знаеш как да се довериш на Бога и как
да Го следваш, можеш да дойдеш и да говориш с мен (Определете
мястото за това). Ще се радвам да ти покажа тези места в Библи
ята, които казват как можеш да се помириш с Бога и да започнеш да
Го следваш. Това е от голямо значение за теб. Така беше и за хората,
събрани на Кармил.
Илия им каза:
- Хванете Вааловите пророци и ни един от тях да не избяга.
Хората ги хванаха и Илия ги уби. Тогава той се обърна към Ахаав:
- Отиди си, яж и пий, защото приближава изобилен дъжд.
Сцена 4 ИЛИЯ СЕ МОЛИ ЗА ДЪЖД
(Поставете фигури 15 и 16. Използвайте фона от сцена 3.)
Илия се качи на върха Кармил, наведе се до земята и сложи лице
между коленете си. Тогава каза на слугата си:
- Изкачи се и погледни към морето.
Слугата се изкачи и погледна (фиг. 15 и 16).
- Няма нищо - беше отговорът му.
Още шест пъти Илия му казваше:
- Иди пак.
На седмия път слугата отговори:
- Малък облак, колкото човешка длан, се издига от морето. (Можете да поставите на дъската малко облаче.)
Илия му заповяда:
- Иди, кажи на Ахаав. Впрегни колесницата си и слез, за да не те
спре дъжда.
Още преди да се върне слугата, небето се помрачи, задуха вятър и
заваля силен дъжд. Кой го изпрати? Бог. Единственият истински Бог,
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Който е владетел над всичко. Нищо не е извън Неговата власт. Няма
друг истински Бог. Момчета и момичета християни, помнете това.
Единствено Той е Бог и ти трябва да Му се подчиняваш. Дори никой
друг да не Му се подчинява, ти го прави. И помни, че Бог е с теб и че
това е много, много по-добре, отколкото подкрепата на целия ти клас.
Ако ти не си християнин? Илия каза на хората:
- До кога ще се колебаете?
Бог не иска да чакаш повече. Иска да Го следваш отсега нататък.
Готов ли си да се откажеш от нещата, които не Му харесват? Ще се
довериш ли на Господ Исус да те помири с Бога? Можеш да Му кажеш
в сърцето си още сега:
- Господи Исусе, аз съм лош и грешен. Много съжалявам. Благода
ря Ти, че си бил наказан за лошите неща, които съм направил. Моля
Те, умий ме от греха. Отсега нататък искам да Те следвам.
Въпроси за преговор върху урок 2
1. В кой град Бог изпрати Илия, за да се скрие от Ахаав и Езавел?
(Сарепта)
2. Как се казваше лъжливия бог, на когото се кланяха израилтяните?
(Ваал)
3. Защо трябва да се подчиняваме на Бога, за Който ни говори Биб
лията? (Защото Той е единственият жив Бог.)
4. На коя планина Илия се срещна с пророците на Ваал? (Кармил)
5. Какво каза Илия, че трябва да направят хората, когато осъзнаят,
че Господ е единственият верен Бог? (Да Го следват.)
6. Срещу колко пророци общо се изправи Илия? (850)
7. Кой ни помага, когато вършим това, което ни казва Библията? (Бог)
8. Какво трябва да направим, за да започнем да следваме Бога? (Да
се откажем от греха и да повярваме в Христос.)
9. Как Бог показа на планината Кармил, че Той е истинският жив
Бог? (Изпрати огън, който да изгори жертвата и дори олтара.)
10. Kолко пъти слугата трябваше да поглежда към морето, преди Бог
да отговори на молитвите на Илия за дъжд? (Седем)
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Илия бяга от царица Езавел

Стихове от Библията: 3 Царе 19:1-21
Основна истина: Бог е търпелив.
Приложения:
неспасени: Обърни се към Господа сега. Той те чака.
спасени: Благодари Му за Неговото търпение и Го помоли да
ти помогне да бъдеш търпелив с другите.
Начало: 1. Чувствал ли си се обезкуражен като християнин?
План на урока:
2. Илия бяга. ОИ
3. Той сяда под едно дърво и иска да умре.
4. Идва ангел и му казва: „Стани и яж“.
5. Илия яде, спи и пак яде. ОИС
6. Илия пътува към планината Хорив.
7. Бог пита: „Какво правиш тук?“
8. Илия отговаря: „Само аз останах“.
9. Бог му рече: „Излез и застани на планината“. ОИС
10. Вятър, земетресение, огън.
Кулминация:
11. Тих, нежен глас - Бог говори на Илия. ОИН
12. Бог наставлява Илия: „Върни се, ти нe си единствения про
рок“. ОИС
Заключение:
13. Илия се подчинява на Божието наставление. ОИС+Н
Стих за запаметяване: „Благодатен и жалостив е Господ, дълго
търпелив и многомилостив“ Псалом 145:8
УРОК
Сцена 1 ЕЗАВЕЛ ЗАПЛАШВА, ЧЕ ЩЕ УБИЕ ИЛИЯ
(Поставете фигури 1, 3 и 17 на местата, указани в текста. Ако
използвате фон, поставете вътрешността на палат.)
Чувствал ли си се някога обезкуражен като християнин? Може би
дори си споделил с Бога: „Господи, не мога да продължавам. Хората
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усложняват живота ми, защото съм християнин. Не си струва да бъда
Твой свидетел.“ Всички велики Божии жени и мъже са се чувствали
отчаяни понякога. Също и Илия по времето, когато царица Езавел
(фиг. 3) изпрати при него вестоносец с ужасно съобщение: „До утре по
това време ще бъдеш мъртъв!“ Ахаав £ разказа всичко, което се случи
на планината Кармил. Тя бе много разгневена и твърдо реши да убие
Илия. Езавел не знаеше, че никога нямаше да може да нарани Илия,
освен ако Бог не разреши. Илия сякаш бе забравил това, защото като
получи съобщението, се уплаши и избяга, за да се спаси. (Махнете
фиг. 3 и 17 и поставете фиг. 1.) Той бързо напусна града и тръгна
на юг към земята на Юдея. Но, уплашен да не би да го хванат, тръгна
към пустинята. Там той се спря. Не можеше да продължава повече.
Бе много уморен от дългото пътуване и бе отчаян.
Илия се надяваше, че хората отново ще се обърнат към Бога. Но
беше ли възможно това, докато Езавел беше на власт? Всичко, което
бе направил му се струваше безполезно. Илия седна под една хвойна.
Чувстваше се толкова самотен, отчаян и обезкуражен. Струваше му
се, че няма за какво повече да живее.
- Господи, остави ме да умра - помоли се той.
Какво щеше да направи Бог с Илия? Щеше ли да му каже: „Ти
вече не си Мой служител, защото избяга от царица Езавел“? Не! Бог
разбра отчаянието на Илия. Той беше търпелив с него. Какво означава
търпелив? Бог имаше право да е недоволен от Илия, но въпреки това
не му се сърдеше. Беше мил с него. Може би в твоя клас има момче,
на което математиката не му върви. Ти му помагаш, но то продъл
жава да задава въпроси. Ако си търпелив, какво ще направиш? Да,
ще продължаваш да му помагаш. А ако си нетърпелив? Тогава може
би ще кажеш:
- Махни се, няма да ти помагам повече!
Запомнете, Бог е търпелив. Библията ни казва, че Той е Бог на
„утехата“ (Ðèìë.15:5). Ето защо Бог никога не ще остави Своите
служители, дори когато те бягат.
Сцена 2 АНГЕЛ ПРИГОТВЯ ХРАНА ЗА ИЛИЯ
(Поставете фигури 1,4 и 18-21 на местата, указани в текста. Ако
използвате фон, поставете пейзаж с хвойна.)
Когато седна под хвойната (фиг. 18), Илия се унесе в сън. Бог,
обаче, се грижеше за него и изпрати един ангел (фиг. 19), който до
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косна спящия пророк:
- Стани и яж.
(Махнете 18 и използвайте 4.)
Илия се огледа и видя една питка, печена на жарава и стомна с
вода (фиг. 20 и 21). Той се зарадва на яденето, защото беше жаден и
гладен след дългото пътуване. След като се наяде и напи, легна и заспа
отново. Не след дълго ангелът Господен го събуди за втори път и му
каза да яде още. Колко любящ беше Бог към Своя служител. Той не го
упрекна, казвайки: „Защо избяга от Езавел?“ А вместо това с любов
му даде нещата, от които се нуждаеше най-много - почивка и храна.
Бог се отнася по този начин и със Своите деца. Ако си християнин,
Той никога няма да те остави, когато си подтиснат. Никога не ще ти
каже: „Повече няма да ти помагам!“, дори когато си сгрешил. Бог
работи в твоя живот, за да те направи подобен на Исус. Това може
да продължи дълго, но Той няма да се откаже. Той няма да изостави
и Илия!
Сцена 3 ИЛИЯ НА ПЛАНИНАТА ХОРИВ
(Поставете фигури 1, 4 и 22 на местата, указани в текста. Ако
използвате фон, сложете пейзаж с пещера.)
Пророкът (фиг. 1) се чувстваше много по-добре след почивката
и храната. Той трябваше да попита Бог какво да прави сега, но не го
направи. 40 дни Илия пътуваше на юг (Махнете фиг. 1 и 4). Той отиде
на планината Хорив, където Бог беше говорил на Мойсей и му беше
дал Десетте заповеди. Бог трябваше да говори на Илия. Той влезе в
една пещера и там Бог го попита:
- Какво правиш тук, Илия?
- Работил съм много за Господа на Силите, но хората се отвърнаха
от Бога и избиха пророците. Само аз останах - отговори Илия.
Тогава Бог му каза:
- Излез и застани на планината, защото Господ минава.
Още един път Бог беше търпелив с Илия. Той не му каза колко
много се лъжеше Илия. Искаше да му покаже нещо от Себе Си. Проро
кът се нуждаеше от това, защото прекалено много мислеше за своите
собствени проблеми. Толкова е хубаво, че Бог е благ и търпелив. Не
забравяй да Му благодариш за това. Трябва да Му кажеш колко съжа
ляваш за греховете си. Можеш да идваш при Него с един грях отново
и отново. Той не ще ти каже: „Днес ти прощавам за последен път“.
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Библията казва: „Той е дълготърпелив и много милостив“ (Псалом
103:8). Няма ли да Му благодариш за търпението? Това бе същият
Бог, Който говореше на Илия.
Илия покри своето лице с кожуха си и застана на планината. (Заместете фиг. 4 с фиг. 22.) Задуха силен вятър. Той бе толкова силен,
че дори натроши скалите. След това вятърът утихна, но Господ не
беше в него. После стана страшно земетресение. Цялата планина се
клатеше и тресеше. Господ не беше и в него. Тогава избухна пожар.
Господ не беше и в огъня. Как Бог щеше да се покаже на Илия? След
вятъра, земетресението и огъня, Илия чу тих и нежен глас. Той разбра,
че Бог му говореше - нежно и тихо. Бог го попита:
- Какво правиш тук?
Илия беше тръгнал без да пита Бога дали трябваше да дойде тук.
Въпреки това Бог беше мил с него. Отнасяше се търпеливо. Библията
казва: „Господ не иска да погинат някои“ (2 Петрово 3:9). Бог е тър
пелив към всеки, не само към децата Си. Дори да не си християнин,
Бог е търпелив с теб. Кога излъга за последен път? Може би някоя
сутрин си казал на майка си, че те боли главата, за да не отидеш на
училище. Това обаче е грях, защото Бог заповядва: „Не лъжи“ (Из
ход 20:16). Да, Бог не те наказа веднага. Защо? Защото е търпелив.
Много пъти ти не си Му се подчинявал, но Той не те е наказвал. Бил
е търпелив с теб. Да, Той е търпелив с всички хора. Беше търпелив
и с Илия, когато го попита:
- Какво правиш тук?
Илия отговори както първия път. Обясни как израилтяните са
избили Божиите пророци и че е останал само той.
Бог му каза:
- Иди, върни се по пътя си.
Бог каза на Илия да направи много важни неща като се върне.
Едното от тях бе да избере нов цар на мястото на Ахаав. А другото - да
повика един млад мъж, който да заеме мястото на Илия като Божий
пророк. После Бог каза на Илия нещо чудесно! В Израил имаше 7000
души, които бяха верни на Бога и не бяха се преклонили пред Ваал.
Това беше прекрасна новина за Илия! Той си мислеше, че е сам, но
не беше и Бог го насърчи. Ако ти си християнин, не мисли, че Бог е
срещу теб, когато си подтиснат. Кажи Му, че си тъжен. Не мисли, че
Той те е изоставил. Бог няма да те остави, защото е много търпелив
към децата Си. И защото Той е търпелив към теб, ти трябва да си
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търпелив към другите. Представи си, че отивате на екскурзия цялото
семейство. Татко ти разрешава на теб и на брат ти да се изкачите на
един хълм, който е наблизо. Ти тичаш, но брат ти е на две години и
не може да се изкачва бързо. Какво ще направиш, ако си търпелив?
(Нека децата да отговорят.) За нас щеше да бъде много трудно, ако
Бог не беше търпелив към Своите деца. Ако си християнин, помоли
Го да ти помогне да бъдеш търпелив с другите, както Той е търпелив
с теб. Сигурен съм, че Илия беше много трогнат от отношението на
Бог към него.
Сцена 4 БОГ ПРИЗОВАВА ЕЛИСЕЙ
(Поствате фигури 1 и 23 на местата, указани в текста. Използвайте
един от пейзажите за фон.)
Илия направи това, което му заръча Бог и се върна по пътя си (фиг.
1). Той намери човека, който трябваше да го замести. Видя го докато
той ореше с волове. Неговото име беше Елисей (фиг. 23). Илия се
приближи и хвърли върху него кожуха си. Елисей веднага разбра какво
означаваше това. Това означаваше, че Бог го призовава да работи за
Него. Той искаше да се сбогува с родителите си преди да тръгне с
Илия. Той служеше на Илия, но не зае мястото му веднага, защото
Бог искаше да извърши чрез Илия някои важни неща. Въпреки, че
Илия избяга, Бог му разрешаваше да работи за Него. Колко търпелив
е Той! Бавно, но сигурно, Бог ще те направи като Исус, ако ти си
Негово дете. Бог няма да се откаже, дори ако си съгрешил, дори и да
си отчаян. Няма ли да прошепнеш в сърцето си:
- Благодаря Ти, Господи, че Си толкова търпелив с мен.
Бог е търпелив и към теб, който още не си се доверил на Исус
като на Спасител. Ти знаеш, че си съгрешил, но Бог не те е наказал
нито веднъж. Той ти е говорил. Понякога си чувствал, че трябва да
Му се довериш, но не си го правил. Ето сега Бог отново ти говори.
Ти можеш да се довериш на Исус. Неговото търпение към теб няма
да трае вечно, ако ти вървиш по своя грешен път. Обърни се към Бога
сега, кажи Му тихо в сърцето си:
- Господи, благодаря Ти за Твоето търпение, когато не съм Ти се
подчинявал. Благодаря Ти , че пак ми говориш. Радвам се, че Исус е
умрял за мен и сега аз Му се доверявам да умие греховете ми.
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Въпроси за преговор върху урок 3
1. Коя беше лошата царица, която заплашваше живота на Илия?
(Езавел)
2. Какво направи Бог за Илия, когато той избяга в пустинята? (Бог се
грижеше за него. Изпрати ангел, който да му даде храна и вода
и му разреши да си почине.)
3. Къде в Библията четем думите: „Благодатен и жалостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив“? (Псалом 145:8)
4. За колко време Илия стигна до планината Хорив, след като си
почина под хвойната? (40 дни)
5. Как Бог показа на Илия, че е всемогъщ и има власт над вселената?
(Чрез силния вятър, земетреснието и огъня)
6. Какво каза Бог на Илия с тихия Си, нежен глас? („Какво правиш
тук? Върни се по пътя си.“)
7. Какви две неща трябваше да извърши Илия по обратния път? (Да
избере друг цар на мястото на Ахаав и да избере един млад човек,
който да заеме мястото му на пророк.)
8. Илия мислеше, че е сам в служението си на живия Бог. Как Бог го
окуражи? (Каза му, че още 7000 души са верни на Господа.)
9. Какво трябва да си спомниш, когато си разстроен и отчаян като
християнин? (Бог е търпелив към всеки един от нас.)
10. Ако Бог е търпелив към нас, какво трябва да бъде нашето отно
шение към другите хора, намиращи се в затруднение? (Трябва да
сме търпеливи с тях.)
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Илия и лозето на Навутей

Стихове от Библията: 3 Царе 21:1-26
Основна истина: Бог е справедлив.
Приложения:
неспасени: Господ ще те накаже за греха ти, ако не се довериш
на Исус като на Господ и Спасител.
спасени: Когато съгрешиш, не се страхувай да споделиш
това с Бога.
Начало: 1. „Има ли някой, който е честен?“ ОИ
План на урока:
2. Ахаав ламти за лозето на Навутей. ОИН
3. Ахаав моли Навутей за него.
4. Навутей се отказва от продажба или замяна.
5. Цар Ахаав се сърди.
6. Езавел се намесва. ОИН
7. Навутей е „съден“.
8. Навутей е убит. ОИС
9. Ахаав отива на лозето.
10. Ахаав среща Илия.
Кулминация:
11. „Където умря Навутей, там ще умреш и ти!“ ОИН
Заключение:
12. Цар Ахаав умира в битка.
13. Умира царица Езавел. ОИС+Н
Стих за запаметяване: Преговорете стиха от миналата седмица.
(Ако използвате този урок като самостоятелен, ви предлагаме
следния стих: „Бог на верността е, и няма неправда в Него; справедлив и прав е Той“ (Âòîð. 32:4).
УРОК
- Има ли някой, който е честен? - мислеше си Иван. Вече цяла сед
мица всеки ден го задържаха след училище, защото го бяха хванали
да хвърля камъни по колите на улицата. Той беше там, но не хвърляше
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камъни, а чакаше един приятел, който бе отишъл до магазина.
- И ти очакваш да повярвам на тази история? - каза учителката.
Даже когато £ обясни, тя не повярва. Затова Иван мърмореше:
- Има ли някой, който е честен?
Учителите правят грешки като тази, също и родителите, но има
Един, Който винаги е справедлив. Това е Бог. Той е честен във всичко,
каквото прави. Никога не допуска грешки. Никога не е подъл. Той
наказва греха с наказание, което е правилно. Библията казва: „Спра
ведлив и прав е Той“ (Âòîð. 32:4).
Сцена 1 ЦАР АХААВ МОЛИ ЗА ЛОЗЕТО НА НАВУТЕЙ
(Поставете фигури 2 и 24 на местата, указани в текста. Ако използвате фон, поставете лозе.)
Цар Ахаав не разбра това, иначе всички ужасни събития, за които
ще чуете, нямаше да се случат.
(фиг. 2) Всичко започна с нещо, което царят много, много искаше!
В Самария царят имаше красив дворец. До двореца живееше един
човек, който се казваше Навутей. Той имаше лозе, в което растяха
сочни, пурпурни сладки гроздове. Навутей обичаше своето лозе.
Като момче той сигурно е помагал на баща си да се грижи за лозите,
защото те му принадлежаха. Бяха наследени от неговия дядо.
Но когато цар Ахаав поглеждаше лозето, намиращо се толкова бли
зо до неговия дворец, той го пожела за себе си! Царят бе богат. Имаше
много, но искаше още повече. Той искаше лозето. Когато искаш нещо,
което принадлежи на друг човек, ти си алчен. Бог ни заповядва: „Не
пожелавай!“ (Изход 20:17). Нарушил ли си тази заповед?
Може би твоя съсед има ново хубаво колело и ти си мислиш: „Защо
и аз нямам такова колело? Така ми се иска!“
Мислиш много за това и пожелаваш колелото. А може би някое
момиче от твоя клас носи хубави модерни дрехи. Ти наистина £
завиждаш за тях и непрекъснато говориш на майка си за това колко
много искаш да имаш дрехи като нейните. Ти ги пожелаваш.
Това има ли значение? Да, има, защото нарушаваш Божиите за
поведи. Какво казва Бог, справедливият Съдия, за наказанието, ако
нарушаваме заповедите Му? „Душата, която е съгрешила, тя ще умре“
(Езекиил 18:4). Това означава, че греховете ти, включително и това
да пожелаеш чуждото, трябва да бъдат наказани със смърт. „Смърт“
означава да бъдем отделени от Бога и да бъдем наказани завинаги.
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Това е наказанието, което аз и ти заслужаваме, защото сме нарушили
Божиите заповеди. И ги нарушаваме всеки ден. Не можем да кажем,
че не е честно това, което заслужаваме, защото Бог е справедлив. Но
Ахаав въобще не мислеше за Бога. Той мислеше единствено за лозето.
И реши да говори с Навутей. (фиг. 24)
- Дай ми лозето си, а аз ще ти дам по-хубаво. Или ако предпочиташ
ще ти го платя.
Но Навутей отговори:
- Бог ми забранява да продавам земята, принадлежала на моето
семейство толкова години.
Бог му беше казал да пази земята на дедите си. Навутей реши да
се подчини на Бога.
Сцена 2 ЦАРИЦА ЕЗАВЕЛ ОБЕЩАВА НА АХААВ ЛОЗЕТО
(Поставете фигури 25 и 26 на местата, указани в текста. За фон
използвайте вътрешността на дворец.)
Злата царица разбра от Ахаав случилото се. Той беше много раз
очарован и ядосан. Прибра се в двореца и легна в спалнята си (фиг.
25). Отказа дори да се храни. Царят беше намръщен! Царица Езавел
(фиг.26) влезе в стаята му:
- Защо си толкова сърдит и не ядеш? - попита тя.
- Помолих Навутей да ми продаде лозето си, но той ми отказа обясни Ахаав.
- Нима не си цар? - възкликна царицата. - Стани и се усмихни! Аз
ще взема лозето на Навутей.
Сцена 3 ЦАРИЦА ЕЗАВЕЛ ПЛАНУВА СМЪРТТА НА НАВУТЕЙ
(Поставете фигури 3 и 17 на местата, указани в текста. За фон
използвайте вътрешността на дворец.)
Царицата се залови за работа (фиг. 3). Написа писма, които под
писа с подписа на Ахаав и подпечата с неговия печат. Неин пратеник
(фиг.17) ги занесе до старейшините на града. Тя нареди на старей
шините да поставят пост и Навутей също да бъде там. Двама мъже
трябваше да кажат:
- Навутей похули Бога и царя!
След това Навутей трябваше да бъде обявен за виновен и да бъде
убит с камъни. Езавел не знаеше и не се интересуваше от Божия за
кон. Тя продължи да действа по своя ужасен план и той се развиваше
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добре за нея. Нека да си спомним, че Бог не винаги наказва веднага.
Това не означава, че можем да се измъкнем незабелязано. Понякога
в училище учениците успяват да се измъкнат, защото учителят е в
добро настроение и не иска да наказва. Но при Бог не е същото. Той
знае всичко. Той няма добри или лоши настроения. Винаги е един
и същ. Може да не накаже веднага, но наказва винаги. Трябва да
помислиш за това. Глупаво е да не го направиш, защото един ден
ти ще срещнеш Бог като Съдия. Езавел не подозираше това и не се
замисляше. Тя просто продължи да изпълнява своя план.
Сцена 4 СМЪРТТА НА НАВУТЕЙ
(Поставете фигури 11 и 27-29 на местата, указани в текста. Ако
работите с фонове, поставете сцена на открито.)
Старейшините на града направиха това, което им бе наредено. Те
изправиха Навутей на видно място (фиг. 27). Хората от града се съ
браха, за да видят какво щеше да се случи (фиг. 11). Дойдоха двама
груби, лоши мъже и казаха, че Навутей е говорил лоши неща за царя
и за Бога. Навутей не можа да се защити. Те дори не го попитаха.
Веднага го обявиха за виновен. Изведоха го извън града и го убиха
с камъни. Това не беше честен съд. Навутей, Божият последовател,
беше убит нечестно от тези хора. Понякога Божиите деца се чувстват
нечестно обидени от хората и им е трудно да си обяснят защо Бог
го допуска. Това не означава, че Той е престанал да бъде честен и
справедлив. Той има специални причини, за да ни накара да страдаме
несправедливо - причини, които само Той разбира. Но тези, които се
отнасят лошо с Божиите деца ще бъдат наказани. А Божиите деца ще
бъдат възнаградени. Ако ти си християнин (Божие дете), какво ще
направиш, ако другите се отнасят лошо с теб? Нека предположим,
че някои момчета от твоя клас те хващат и ти казват:
- Ти си християнин! Виж какво правим ние с християните!
След това дръпват чантата ти и я изсипват в някоя локва. Кой от
следните начини на реакция е най-правилен?
- Да повикаш по-големия си брат и приятелите му, за да ги набият.
- Да се постараеш да им го върнеш сам в училище.
- Да помолиш Бог да разреши проблема и да се опиташ да ги
отбягваш в училище.
(Разрешете на децата да обсъдят кое е най-доброто. Кажете
им, че с удоволствие ще говорите и ще се молите с тях, ако имат
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такъв проблем.)
Бог не иска ние да си отмъщаваме - с лошо да отвръщаме на лошото.
Той ни казва, че трябва да оставим това на Него. „На Мене принадлежи
отмъщението“ (Ðèìë.12:19). Бог щеше да плати на Ахаав и на Езавел
за тяхната злоба.
Сцена 5 АХААВ СРЕЩА ИЛИЯ НА ЛОЗЕТО
(Поставете фигури 1 и 2 на местата, указани в текста. За фон използвайте лозето.)
Те бяха много щастливи, че Навутей беше мъртъв. Езавел каза на
Ахаав:
- Иди и си присвои лозето.
Щом царят чу, че Навутей беше мъртъв, той отиде на лозето и си
го присвои (фиг.2). Но там срещна един човек, който за нищо на света
не искаше да среща! Можете ли да познаете кой беше той? Да, Илия
(фиг.1).
Бог знаеше какво се беше случило и затова изпрати Илия при царя
със Своето послание. Когато Ахаав го видя, той изкрещя:
- Ти ли си враже мой? Откри ли ме най-после!?
Илия отговори:
- Открих те, защото си се продал на злото. Бог ще те накаже за това.
Ти и синовете ти ще умрете.
Илия също каза, че кучетата ще ядат мъртвото тяло на Езавел. Какво
страшно послание! Но Ахаав и Езавел си го бяха заслужили. Бог бе
честен. Той винаги е такъв. Трябва да наказва всеки грях. Но как тогава
някой може да отиде на Небето, щом като Бог наказва всеки грях? Той
намери чудесен отговор на този въпрос. Той изпрати на този свят Сина
Си - Исус, Който бе невинен и не заслужаваше да бъде наказан. Но Бог
Го наказа. Наказа Го за греха на хора като теб и мен. Това означава, че
ако се довериш на Исус като на Спасител, ще знаеш, че грехът ти вече
е наказан и Бог няма да те накаже отново. Така Бог е справедлив дори
като прощава грехове. Може би си мислил какво наказание заслужаваш
от Бога. Ето една добра новина за теб: ела при Исус и Го помоли да ти
прости и да бъде твой Спасител. После ще знаеш, че греховете ти са
простени. Исус е поел наказанието за тях и ти няма да се страхуваш
да се изправиш пред Бога. „Сега прочее, няма никакво осъждение за
тези, които са в Христа Исуса“ (Ðèìë.8:1). Това означава, че няма
да има наказание за тези, които принадлежат на Исус. Това е вярно,
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защото Бог го казва. Всичко, което Той казва, е истина. Той казва, че
ако ти не повярваш в Исус, ще бъдеш наказан завинаги. Това също е
вярно. Вярно беше и посланието на Илия.
Не мина много време и Ахаав бе ранен в една битка. Той умря.
Няколко години по-късно няколко мъже бутнаха Езавел от един висок
прозорец и кучета ядоха мъртвото £ тяло. Господ наказа лошите цар
и царица. Когато днес си тръгнеш, моля те, не забравяй какъв е Бог.
Той е справедлив и честен. Ако обичаш Господ Исус, не се опитвай да
отвръщаш по същия начин на хората, които са ти сторили зло. Остави
Бог да извърши това. Ако днес разбираш, че всичко, което заслужаваш
от Бога е наказание за твоя грях, няма ли да се обърнеш от греха и да
се довериш на Господ Исус като твой Спасител, съзнавайки, че Той
взе твоето наказание? Ако продължаваш да не се подчиняваш на Бога,
Той ще те накаже завинаги. Ако наистина искаш да се спасиш, говори
тихо с Исус. Помоли Го да стане твоя Спасител. (Учителю, оставете
малко тихо време и завършете с молитва.)
Въпроси за преговор върху урок 4
1. Какво означава, че Бог е справедлив? (Това означава, че Той е честен
и винаги наказва справедливо според греховете или награждава
тези, които заслужават.)
2. Кой беше мъжът, чието лозе искаше да вземе царят? (Навутей)
3. Коя заповед на Бога наруши Ахаав, като искаше това, което не беше
негово? (Не пожелавай!)
4. Какво ще се случи, ако не се подчиняваме на Бога? (Заслужаваме
наказание и вечно отделяне от Бога.)
5. Какво направи Ахаав като не получи това, което искаше? (Той се
прибра в двореца, легна и се намръщи.)
6. Какво направи Езавел, за да отнеме лозето на Навутей? (Тя нае хора,
които да свидетелстват против него, за да бъде убит.)
7.Защо според вас лошият цар не искаше да вижда Илия? (Защото
знаеше, че е съгрешил и че Бог наказва греха.)
8. Какво послание от Бога носеше Илия на царя? (Че царят и Езавел
ще бъдат наказани и по какъв начин ще умрат.)
9. Как може Бог да е едновременно справедлив и да прощава грехове?
(За нашите грехове Той наказа на кръста собствения си Син.)
10. Греховете на кои хора са простени? (На тези, които вярват в
Господ Исус Христос.)
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Илия се възнася на небето

Стихове от Библията: 4 Царе 2:1-15
Основна истина: Бог винаги е със Своите деца.
Приложения:
неспасени: Стани Божие дете и тази привилегия ще бъде и
твоя.
спасени: Помни, че никога не си сам.
Начало: 1. Кой съм аз?
План на урока:
2. Илия е към края на дните си на земята. ОИ
3. Илия и Елисей отиват до Ветил и Ерихон. ОИС
4. Прекосяват Йордан.
5. Последователите на пророците гледат. ОИС
6. Илия пита Елисей дали има някаква молба.
7. Елисей иска двойно по-силен дух.
8. Двамата продължават пътя си заедно.
9. Появява се огнена колесница и Илия се възнася. ОИН
10. Елисей взима наметалото на Илия.
Кулминация:
11. Елисей удря водата с наметалото и пита: „Къде е Бога
на Илия?“
12. Водата се отдръпва. ОИС
Заключение:
13. Последователите на пророците посрещат Елисей и му
се покланят. ОИС+Н
Стих за запаметяване: „Никак няма да те оставя, никак няма да те
забравя“ (Евреи 13:5)
УРОК
Ще изиграем играта „Кой съм аз?“.
1. Аз бях фермер.
2. Можех да ора с волове.
3. Сбогувах се с родителите си.

4. Служех на Илия и бях негов приятел.
Кой съм аз? (Елисей)
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Сцена 1 ИЛИЯ И ЕЛИСЕЙ ПЪТУВАТ ЗАЕДНО
(Поставете фигури 1 и 30 на местата, указани в текста. Ако използвате фон, поставете пейзаж с река.)
Бог бе избрал Елисей да продължи пътя и делото на Илия. Бяха из
минали много години до този ден. След като Илия бе казал на Елисей
да го последва, Елисей му помагаше и се учеше от него (Фиг. 1 и 30).
Времето на Илия на земята бе почти свършило. Животът му беше
изпълнен с приключения. Бог го използваше, за да изпраща послания
на лошите цар и царица - послания, които не бяха приятни за тях.
Затова те искаха да го убият. Само Божието присъствие и грижа спа
сиха живота му. Можете ли да си спомните някои моменти, в които
Бог му показа, че е с него и че се грижи за него по чуден начин?
(Оставете децата да си спомнят и разкажат накратко.) Бог беше
с Илия през цялото време. Той е със Своите деца винаги. Той е тол
кова велик Бог, че може да е с всички, въпреки че има хиляди хора в
различни части на света, които са истински Негови деца. Той е близо
до тях винаги. Той казва в Библията: „Не изпълвам ли Аз небесата и
земята?“ (Еремия 23:24). Бог е толкова велик, че може да е с всички
Свои деца. Той бе и с Илия.
Дойде времето, когато Бог щеше да прибере Илия на небето.
Неговата работа бе завършена. Илия и Елисей знаеха това. Двамата
Божии служители пътуваха от един град, наречен Галгал, когато Илия
каза на Елисей:
- Стой тук, защото Бог ме изпраща във Ветил.
Елисей не искаше да остави Илия. Той знаеше, че много щеше да
му липсва, затова отговори:
- Заклевам се в живота на Господа, няма да те оставя.
Години преди това Илия беше основал училища, за да помогне
на младите хора да научат повече за Бога. Те се наричаха „учили
ща за пророци“. Когато Илия и Елисей пристигнаха във Ветил, те
срещнаха тези млади хора, които също знаеха, че Илия скоро щеше
да ги напусне.
Те казаха на Елисей:
- Знаеш ли, че днес Господ ще ти отнеме учителя?
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- Да, зная. Няма защо да ми казвате - отговори Елисей.
Илия отново каза на Елисей:
- Стой тука, защото Бог ме праща в Ерихон.
В Ерихон имаше друго такова училище. Там също казаха на Ели
сей:
- Знаеш ли, че днес Бог ще ти отнеме учителя?
Елисей отговори:
- Зная това, мълчете.
Пророците знаеха, че нещо ще се случи. Затова те се изкачиха
на едно високо място и наблюдаваха двамата пророци. Илия каза на
Елисей:
- Стой тук, защото Бог ме изпраща до Йордан.
Но Елисей отговори:
- Заклевам се в живота на Господа, няма да те оставя.
Елисей искаше всяка минута да бъде с Илия, защото знаеше, че
скоро той щеше да го напусне. Това е разликата между човек приятел
и Бог. Човекът приятел, дори твоят най-добър приятел, дори татко
и мама, не могат да бъдат винаги с теб. Но с Бог е различно. Много,
много отдавна Бог обеща на един свой служител:
- Няма да те оставя. (Битие 28:15).
Ако ти си Божие дете, Бог винаги е близо до теб, където и да си,
по всяко време. Никой човек приятел не може да направи това. Дори
и Илия, който скоро щеше да остави Елисей.

Сцена 2 РЕКА ЙОРДАН СЕ РАЗДЕЛЯ
(Поставете фигури 30, 31 и 11 на местата, указани в текста. За
фон използвайте пейзажа с реката.)
Когато стигнаха река Йордан, Илия свали наметалото си, сгъна го и
удари с него водата. Като направи това, водите на реката се разделиха
и двамата с Елисей преминаха по сухо (фиг. 30 и 31). Последователите
на пророците ги гледаха (фиг. 11). Какво ли си мислеха? Изберете
правилния отговор:
- Илия е свръхчовек.
- Бог беше с Илия.
- Вятърът бе направил тази пътека. (Оставете децата да изберат
правилния отговор.)
Те щяха да видят, че Бог още беше с Илия. Той беше с него толкова
години и сега не беше го оставил. Момичета и момчета, които сте
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християни, Бог е и с вас. Може би трябва да се преместиш в ново
училище и си малко уплашен. Мислиш си: „Не искам да ходя в това
училище.“ Но ти не си сам, ако си Божие дете. Бог е с теб. Неговото
обещание към теб е: „Никак няма да те оставя, никак няма да те
забравя“ (Евреи 13:5). Той ще бъде с теб през целия ти живот, точно
както беше с Илия.
Старият пророк се обърна към Елисей:
- Поискай нещо, което мога да направя за теб преди да бъда отнет
от теб.
Елисей знаеше какво да иска.
- Бих искал да имам два пъти по-силен дух от твоя.
Елисей знаеше, че неговият учител е имал голяма мощ и сила и
сега я искаше за работата си за Бога. Но това беше нещо, което се дава
само от Бога. Когато Исус Христос се върна на Небето, Той изпрати
Святия Дух да живее във всеки, който Го е приел за Господ и Спасител.
Бог не само е с теб, но Той живее в теб. Ако си се доверил на Исус
като Спасител, Святият Дух живее в теб. Може би ти е трудно да не
се караш в къщи, но Святият Дух в теб ще ти помогне. Чудесно е, че
Бог е в нас и ни помага да живеем за Него. Елисей знаеше колко му е
необходима Божията помощ. Затова помоли за два пъти посилен дух.
- Искаш нещо много трудно, но когато видиш да ме взимат, жела
нието ти ще се изпълни.
Сцена 3 ИЛИЯ Е ВЗЕТ НА НЕБЕТО
(Поставете фигури 32, 33 и 34 на местата, указани в текста. Използвайте фон с река.)
Двамата Божии мъже продължиха пътя си, като си говориха. Из
веднъж се появи колесница с огнени коне. Тя слезе между Елисей и
Илия, и вихрушка (фиг. 32) отнесе Илия. А наметалото му падна на
земята. (фиг. 34) Елисей видя това и изплака:
- Татко мой, татко мой! Това е колесницата на Израил и неговата
конница!
С молитвите си Илия предпазваше Израил по-добре от Ахаав.
Елисей не видя учителя си повече. Илия отиде на Небето без да умре.
Защо той отиде там? Само Божиите деца са с Бог на Небето, завинаги.
Ти можеш да станеш Божие дете, когато се довериш на Исус като на
твой Спасител. Ще направиш ли това? Библията казва: „А на ония,
които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия,
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които вярват в Неговото име“ (Йоан 1:12). Да вярваш в Исусовото
име, значи да се довериш на Него. Ако не вярваш, че Исус може да
отнеме греха ти, ти не си Божие дете. Само Божиите деца са уверени,
че Бог е с тях всеки ден. Само те ще живеят с Бога завинаги. Там
беше и Илия - той беше с Бога.
Сцена 4 ЕЛИСЕЙ СЕ ВРЪЩА ПРЕЗ ЙОРДАН
(Поставете фигури 11 и 35 на местата, указани в текста. Използвайте фона с реката.)
Но какво се случи с Елисей? Щеше ли Бог да бъде с него? Щеше
ли да получи силата и мощта на Илия? Самият Елисей сигурно си е
задавал тези въпроси.
Той вдигна наметалото, което беше паднало от Илия (фиг. 35)
и тръгна обратно към Йордан. Спомняте ли си как Илия и Елисей
пресякоха реката? Когато Елисей стигна до нея, той свали наметалото
и попита:
- Къде е Господ Бог на Илия?
Тогава удари водата с наметалото и тя се отдръпна отляво и отдяс
но и Елисей премина. Бог му показа, че наистина е избран да заеме
мястото на Илия. Господ му показа, че наистина е с него, както беше
и с неговия учител. Толкова е хубаво да знаеш, че Бог е с теб винаги.
Той не е само с мисионерите, пастирите и възрастните. Ако ти си
Му се доверил, Той е и с теб. Може би имаш приятел християнин в
училище. Но той се премества в друго училище и на теб ти е трудно
да служиш на Бога сам. Но въпреки, че твоят приятел не е с теб, Бог
не те е напуснал. Помни, ако си Божие дете, никога не си сам. Бог
иска да знаеш това, както го знаеше Илия преди много време.
Последователите видяха как река Йордан се отдръпна (фиг. 11). Те
разбраха, че Бог е с Елисей и че той е Божият избранник на мястото
на Илия. Те се приближиха до Елисей и му се поклониха. Сега Елисей
трябваше да започне работата си за Бога. Колко бе добре да знае, че
Бог беше с него, както беше с Илия. Ако ти си Божие дете, помни, че
Бог винаги е с теб. Даже и ако приятелите ти те напускат, Бог никога
няма да го направи! Колко е хубаво да си Божие дете!
Може би си мислиш: „Но аз не съм Божие дете“. Наистина ли
искаш да бъдеш? Ако се довериш на Исус, Който бе наказан за тво
ите грехове, тогава ще бъдеш Божие дете. Обещанието е: „на тези,
които вярват в Неговото (Исусовото) име“. Ще се обърнеш ли тихо
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към Исус като Му кажеш:
- Господи, наистина искам да бъда Твое дете. Съжалявам за всичко
лошо, което съм направил. Вярвам, че Исус е умрял за мен и сега Му
се доверявам да отнеме греха ми.
Ако се довериш на Исус, ще станеш Божие дете и ще знаеш, че
Бог винаги ще бъде с теб.
Въпроси за преговор върху урок 5
1. С какво се занимаваше Елисей преди Илия да го повика? (Той
беше фермер, земеделец)
2. Какво искаше Елисей, когато разбра, че Илия скоро щеше да си
отиде? (Искаше да е с него.)
3. В кои три града Илия каза на Елисей да остане и да не идва с него?
(Галгал, Ветил и Ерихон)
4. Как се казваше реката, до която стигнаха Илия и Елисей? (Йордан)
5. Какво се случи, когато Илия удари водата с наметалото си? (Реката
се раздели и се образува суха пътека.)
6. Как можем да сме сигурни, че Бог няма да ни остави, ако Му при
надлежим? (Той обеща: „Никак няма да те оставя“.)
7. Какво поиска Елисей от Илия преди да го вземат на небето?
(Двойно по-силен дух)
8. Как Илия бе взет на небето без да умре? (Бог го взе в една вихрушка.)
9. Какво трябва да направим, за да сме сигурни, че един ден ще
отидем на небето? (Трябва да повярваме в Исус Христос и да Го
приемем.)
10. Как последователите на пророците разбраха, че Елисей е избран
от Бога? (Когато Елисей удари с наметалото водата на река
Йордан и тя се отдръпна.)
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Илия говори с Господ Исус
Христос

Стихове от Библията: Лука 9:28-36 (Матей 17:1-8 и Марк 9:2-8)
Основна истина: Исус Христос е Божий Син.
Приложения:
неспасени: Довери Му се да те спаси.
спасени: Слушай Го и Му се подчинявай.
Начало: 1. Хайде да видим за колко време можем да подредим
тези думи!
План на урока:
2. Бог изпраща Своя Син. ОИ
3. Исус, Петър, Яков и Йоан се изкачват на планината.
4. Исус се моли.
5. Лицето Му се изменя. ОИ
6. Петър, Яков и Йоан заспиват.
7. Появяват се Илия и Мойсей. ОИН
8. Учениците се събуждат.
9. Петър предлага три шатри.
10. Слиза облак.
Кулминация:
11. Бог казва: „Това е Моят възлюбен Син ...“. ОИС
12. Учениците са изплашени.
13. Илия и Мойсей изчезват.
14. Исус казва: „Не се страхувайте“.
Заключение:
15. Заедно те слизат от планината. ОИС+Н
Стих за запаметяване: „Защото Бог толкова възлюби света, че
даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва
в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16)
УРОК
(Учителю, сложете на дъската думите: ПРВДИВСАЕЛ, ИКВЕЛ,
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ТВИЪРПЛЕ, СЕВМГОЪЩ, ЮБЛВО.)
Хайде да видим за колко време ще подредим тези думи! (Нека
децата направят това. Думите са: СПРАВЕДЛИВ, ВЕЛИК, ТЪРПЕЛИВ, ВСЕМОГЪЩ.) Какво означават думите на дъската? Да, те
описват Бога. Ние учихме, че Бог е такъв. Но има още една дума ЮБЛВО. Коя е тя?
Библията ни казва, че Бог е любов. Той показа това по един чу
десен начин. Около 900 години след като Илия отиде на Небето, Бог
изпрати Своя Син на земята. „Защото Бог толкова възлюби света, че
даде Своя единороден Син...“ (Йоан 3:16). Единственият Божий Син
напусна Небето и слезе на земята. Той беше роден като малко бебе.
Почти никой не знаеше кой е Той. Когато порасна, Той поучаваше
хората за Своя Баща. Лекуваше болни хора и дори възкресяваше.
Можеше да прави тези неща, защото беше Божий Син. Той също е
всемогъщ и велик.
Исус повика дванадесет мъже да бъдат Негови ученици и после
дователи. Те прекарваха много време с Него. Той ги научи на много
неща. Те все повече и повече се убеждаваха, че Исус е различен - че
наистина е Божий Син.
Сцена 1 ИСУС И УЧЕНИЦИТЕ СЕ ИЗКАЧВАТ НА ПЛАНИНАТА
(Поставете фигури 36 и 37 на местата, указани в текста. За фон
използвайте пейзаж с планина.)
Един ден Той взе трима от Своите ученици - Петър, Яков и Йоан
(фиг. 37), за да отидат с Него (фиг. 36) на планината, където искаше да
се моли. Той им разреши да видят нещо, което никой друг на земята
не беше виждал. Познайте кого видяха те. Илия! Каква изненада!
Той беше отишъл на Небето преди стотици години, но те все пак го
видяха. Как е възможно това? Скоро ще разберете ...
Сигурно изкачването по планината им е харесало. Сам Исус оби
чаше планините, цветята, птиците и всички прекрасни неща, които
бе създал. Понеже Той е Божий Син, Неговият живот няма начало.
Той е бил там, когато бе създаден света. Наистина Библията ни казва:
„Всичко чрез Него стана“ (Йоан 1:3). Исус и учениците Му сигурно
са говорили за Небесния Отец, когато се изкачваха. След известно
време те спряха, защото Исус искаше да разговаря със Своя Баща искаше да се моли.
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Сцена 2 ГОСПОД ИСУС СЕ МОЛИ
(Поставете фигури 38 и 39 на местата, указани в текста. За фон
използвайте този от сцена 1.)
Когато Исус се молеше, Той много се промени (фиг. 38). Лицето
Му излъчваше ярка светлина. Дрехите Му станаха бели и бляскави
като сняг. Какво се случи? Тази светлина е славата. Когато Божият Син
напусна Небето, Неговата слава остана скрита. Затова когато хората
Го срещаха по улиците, те не Го различаваха. Той изглеждаше като
другите хора. Но сега славата Му засия и показа, че Исус е Божий
Син. Каква неповторима и свята гледка! Ами какво правеха Петър,
Яков и Йоан? Гледаха ли? Не, те почти бяха заспали (фиг. 39).
Сцена 3 ИЛИЯ И МОЙСЕЙ РАЗГОВАРЯТ С ИСУС
(Поставете фигури 39-43 на местата, указани в текста. Фонът
е същия.)
(Фиг. 39) Докато учениците спяха, двама мъже дойдоха и започ
наха да разговарят с Исус. Единият от тях беше Илия (фиг. 41), а
другият - Мойсей (фиг. 42). Сигурно сте си помислили, че историята
за Илия свърши, когато миналата седмица чухте, че той беше взет на
Небето. Днес е нашият последен урок за Илия, защото след стотици
години той се върна на земята, за да говори с Исус. Защо Бог изпрати
тези двама мъже? Библията не ни казва това, но може би защото Бог
даде Своите заповеди на Мойсей, а Исус беше единственият, Който
ги спазваше. Илия беше пророк, а пророците гледаха напред във
времето, когато Исус щеше да дойде. Той дойде. Бог изпрати Своя
Син. В Своята слава Господ Исус говореше с Илия и Мойсей! За
какво мислите, че разговаряха? Щеше ли Илия да говори за големия
спор на планината Кармил? Не! Щеше ли Мойсей да говори за вре
мето, когато Бог направи пътека през Червено море? Не! Те щяха да
разговарят за много по-важни неща. За най-важното събитие, което
щеше да се случи. Кое беше то? Смъртта на Исус. Те говориха за
това което скоро щеше да се случи. Смъртта на Исус беше различна.
Бог Го наказа за греховете на всички хора. Какво ужасно наказание!
Когато Божият Син беше разпнат, Бог Го изостави. Той понасяше
Божия гняв за греха. Само Божият Син можеше да поеме греховете на
света и да бъде наказан за тях. Той може да е твоят Спасител, защото
е направил това. Той може да те умие от греха и вземе върху Себе Си
наказанието, което заслужаваш.
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Ти заслужаваш да бъдеш отделен от Бога завинаги. Библията на
рича това погиване. Но Исус може да те спаси. Той може да промени
живота ти. Но ти трябва да Му се довериш да направи това за теб. Ако
наистина искаш да Му се довериш, но не знаеш как, ела и говори с
мен след урока. (Посочете мястото, където детето може да дойде)
Ще бъда щастлив да ти покажа това от Библията. Помни, че Исус
може да те спаси, защото е Божия Син, Който умря за греховете ти.
Не е чудно, че Илия и Мойсей говореха с Исус за Неговата смърт.
Но щяха ли учениците да изпуснат всичко това? Заспалите ученици
се събудиха. (Заменете фиг. 39 с фиг. 43). Те никога не бяха виждали
подобно нещо. За първи път виждаха Небесна светлина и слава. Това
беше толкова странно и чудесно, но те се изплашиха. Петър заговори,
но дори не знаеше какво говори.
- Учителю, добре е че сме тук. Нека направим три шатри - за Теб
една, за Мойсей една и за Илия една.
Сцена 4 СЛИЗА ЕДИН ОБЛАК
(Направете „облак“ в бяло и жълто, който да закрие фигури 40, 41
и 42. Махнете фигурите на местата, указани в текста. Фонът не
се променя.)
Исус не каза нищо, защото докато Петър говореше, ярък облак ги
засени. (Поставете облака над фиг. 40, 41 и 42). От него дойде глас,
който каза на учениците:
- Този е Моят Син, Него слушайте.
Бог съобщаваше, че Исус е Негов Син. Той научи учениците на
един много важен урок. Той иска да научи и нас на този урок. Иска
да знаем в сърцата си, че няма друг като Исус. Илия и Мойсей бяха
Божии служители, но бяха хора. Те често правеха грешки и съгре
шаваха. Но Господ Исус беше различен. Той беше човек, но и Божий
Син. Ние знаем, че Бог е в три лица - Бог-Отец, Бог-Син и Бог-Святи
Дух. Това е Троицата. Исус е Един от Троицата. Той е Този, Когото
Бог иска да слушаме.
Може би в училище сте учили за други религии. Учителят ви е
казал, че има много пътища до Бога и Небето. Но вие трябва да раз
берете какво казва Исус и да Му повярвате. Той казва:
- Никой не идва при Отца освен чрез Мене (Йоан 14:6).
Слушайте Го и Му вярвайте.
Може някой приятел да иска да гледа видео филм у вас, за който
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ти знаеш, че няма да се хареса на Исус. Какво ще направиш? Слушай
Исус. Подчини Му се. Това каза Бог-Отец на тримата ученици.
Те бяха много уплашени. Паднаха по лицата си и не смееха да
погледнат. (Махнете облака и фиг. 41 и 42.) Исус дойде и ги докосна.
- Не се страхувайте - каза Той.
Тримата ученици погледнаха и видяха, че облакът беше изчез
нал. Илия и Мойсей също. Само Исус беше останал, но сиянието бе
изчезнало.
- Нека слезем - каза Господ.
Тримата ученици никога не забравиха това, което видяха. Без
съмнение те знаеха, че Исус е Божий Син.
Ако си християнин, помни кой е твоят Спасител. Когато трябва да
избереш между Него и някой друг, слушай Него. Винаги Му се под
чинявай, дори когато другите те примамват да се отклониш от пътя.
Ако не си християнин и вървиш по свой собствен път, грехът ти ще
те отдалечава от Бога. Има само една личност, която може да отнеме
греха ти и да те направи християнин. Това е Исус Христос, Божият
Син. Ти се нуждаеш много от Него. Слушай какво казва Исус:
- Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден
Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен
живот (Йоан 3:16).
Ако се довериш на Исус да те спаси от погибел, Той ще го направи.
Кажи Му в сърцето си, че се нуждаеш от Него. Благодари Му, че е
умрял за греховете ти. Помоли Го да те спаси от погибел още сега.
Тогава Исус ще бъде твой Спасител.
Въпроси за преговор върху урок 6
1. Кои трима ученици отидоха с Исус на планината? (Петър, Яков
и Йоан)
2. Какво се случи с Исус докато се молеше? (Лицето и дрехите Му
излъчваха светлина.)
3. Кой се появи на планината? (Илия и Мойсей)
4. За какво разговаряха Исус, Илия и Мойсей? (За бъдещата смърт
на Исус в Ерусалим.)
5. Какво правеха учениците преди да видят Исус в Неговата слава?
(Спяха)
6. Как реагира Петър? (Той каза: - Учителю, добре е, че сме тук.
Нека да направим три палатки.)
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7. Какво каза Бог-Отец на Исусовите ученици? („Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте.“)
8. Какво направиха учениците, когато чуха Бог да говори? (Паднаха
на земята, много уплашени.)
9. Кой беше останал, когато учениците вдигнаха главите си? (Исус)
10. Кои думи липсват от стиха: „Защото Бог толкова възлюби света,
че... за да не погине ни един, ...но да има вечен живот“? (Виж
Йоан 3:16.)

