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Елисей, пророк на верния Бог

Въведение
Елисей – приемникът на Илия
Настъпва голяма промяна със завършването на уроците за Илия и преминаването към тези за Елисей. Илия
направи много чудеса и повлия на целия народ. Какво направи Елисей? Изглежда той служи повече на отделни индивиди, на един човек в даден момент. Първоначално тази промяна прилича на анти кулминация,
но на практика много наподобява нашето служение като работници сред децата. Понякога се чудим дали
оказваме някакво влияние с труда си. Често ни се струва, че резултатите са толкова незначителни в сравнение
с големите нужди на децата днес. Бог обаче не вижда труда ни по този начин. Той вижда отделното дете и
се радва на всяка душа, която е евангелизирана и наставена.
Бог имаше време за Илия в историята на Израел, но също така бе определил време и за Елисей. Чрез служението на Елисей Бог докосна със Своята любов и грижа няколко пъти дори врага Сирия (вижте уроци 4
и 5 в този текст).
Бог даде на Елисей двойно по-голяма порция от Своята сила, отколкото бе дал на Илия, за да може да извърши работата, която му бе поверил. По същия начин Бог ще даде и на нас достатъчно благодат и сила, за
да извършим работата сред децата, да ги водим при Христос едно по едно!

Преподавайте библейските истини
Не изпълняваме отговорността си като учители, ако просто разказваме на децата библейските истории.
Изключително важно е децата да научат истините, които тези истории са написани да ни покажат и да ги
отведем още една стъпка напред като им покажем какво означават тези истини в техния ежедневен живот.
Разбира се, не е възможно в един урок да покрием всичко, на което ни учи дадена история. Затова за всеки
урок сме избрали по една основна истина. Преподаването на основната истина е преплетено в урока. За
да ви помогнем в подготовката сме отбелязали местата за преподаването ѝ с ОИ. Ще видите това обозначение и в плана на всеки урок. Ще забележите, че основната истина е обозначена допълнително с Н и със
С, за да ви покажем към какви деца е приложена тя – неспасени или спасени. Това също така проличава в
текста, от употребата на фрази като: „Ако не си помолил Господ Исус да прости твоя грях...“ или „Ако си
християнин...“. Приложението на истината е обозначено със странична черта до текста. Може да адаптирате
приложението, така че то да е по-подходящо за децата, които обучавате. Важно е да прилагаме Божието
Слово в живота им.

Предоставете се на разположение
Когато представите благовестието ще има деца, които ще откликнат самостоятелно. Възможно е при друг
случай да ви кажат или да не ви кажат, че са приели Господ Исус Христос за свой Спасител. Може да има
деца, които се нуждаят от помощ. Възможно е да имат въпроси, да се нуждаят от помощ или насърчение,
за да знаят какво да кажат. Когато обучавате спасените деца, може да има случаи, в които те се нуждаят
от съвет в трудна ситуация, от яснота как да приложат даден урок в живота си; възможно е да попаднат в
ситуация, в която да не знаят как да постъпят според Библията; могат да поискат да споделят с вас някаква
трудност, за да се молите за тях, особено ако сте единственият християнин, който ги подкрепя. Ето защо е
важно децата да знаят, че сте на тяхно разположение и че могат да разговарят с вас. Също така е важно да
знаят кога и къде да дойдат, ако искат да разговарят с вас. На последно място е от изключителна важност
неспасените деца да не объркат приемането на Господ Исус с идването при вас.
В никакъв случай не се предоставяйте на разположение по същото време, когато отправяте покана за спасение, за да не създадете впечатление у децата, че не могат да дойдат при Христос без да дойдат при вас или
че са спасени като просто говорят с вас.
Пример, който да използвате с неспасеното дете
„Наистина ли искаш да дойдеш при Господ Исус и да Го помолиш да прости греховете ти, но не знаеш как
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да го направиш? Ще се радвам да ти обясня от Библията. Ела и говори с мен. Ще застана под ето това дърво
след като свършим събирането. Помни, аз не мога да взема твоите грехове. Единствено Господ Исус може
да го направи. Аз мога да ти помогна да разбереш по-добре как можеш да дойдеш при Него. Само ела и
седни с мен под дървото.“
Пример, който да използвате със спасеното дете
„Ако си приел Господ Исус за свой Спасител и не си ми казал, моля те, кажи ми. Ще застана до пианото
след като свърши събирането. Искам да разбера дали си приел Господ Исус за свой Спасител, за да се моля
за теб и евентуално да ти помогна.“

Стих за запаметяване
Към всеки урок сме предложили стих за запаметяване. Един стих за първите три урока и втори стих за последните три урока. Предложили сме ви идеи за преподаването им в уроците, в които се появяват за първи
път (Уроци 1 и 4).

Допълнителна помощ
В десните и левите полета на текста сме предоставили помощни материали, които ви дават допълнителна
информация и идеи по желание, които ще направят урока ви по-интересен.
Тези идеи включват различни стилове на учене. За ефективно възприемане някои деца се нуждаят да видят или
да запишат, други да чуят или да кажат, трети да докоснат или да държат, четвърти – да участват активно.
Можете да използвате тези идеи във вашия клуб в зависимост от времето, с което разполагате.

Въпроси за преговор
Предоставили сме ви въпроси за преговор. Ако организирате правилно времето за преговор, то може да ви
даде идеална възможност да затвърдите това, което сте преподавали на децата по един забавен начин. Често
ще откриете погрешно разбрани идеи или пропуски в знанията им, които да поправите и попълните.
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Преглед
Урок

Основна
истина

Приложение

Стих за запаметяване

Бог установява Бог благославя Неспасени: Бъди покорен на
хората, които служат на
авторитета на тези, които Му
Бога и повярвай в Исус „Уповавай на Господа от все
Елисей
служат.
сърце и не се облягай на своя
Христос.
4 Царе 2:13-25
Спасени: Не се страхувай да се разум.“ (Притчи 3:5)
покориш на Бога; Той ще
те благослови и употреби.
Неспасени: Повярвай в Исус Ако вече сте преподали Урок 1,
Елисей и
Бог обещава
маслото на
да снабдява
Христос и Той обещава ви предлагаме да продължите с
вдовицата
нуждите на
да те направи Божие дете. Притчи 3:5.
Своите деца.
Ако преподавате само този урок
4 Царе 4:1-7
Спасени: Повярвай в Него и Той
преподайте Филипяни 4:19.
винаги ще снабдява
нуждите ти.
Елисей
възкресява
сина на
сунамката
4 Царе 4:8-37
Нееман е
изцелен от
проказа

Бог е всемогъщ Неспасени: Бог може да те
спаси, ако повярваш в
и може да
Исус Христос.
направи
невъзможното.
Спасени: Бог може да направи
нещо добро, дори от
трудните ситуации.

Преговорете Притчи 3:5.

Бог може
да изчисти
нечистите.

„Защото Бог толкова възлюби
света, че даде Своя Единороден
Син, за да не погине нито един,
който вярва в Него, но да има
вечен живот.“ (Йоан 3:16)

Неспасени: Бог ще те очисти от
греха, ако повярваш в
Господ Исус.
Спасени: Трябва да кажеш на
приятелите си, че Бог
може да ги очисти.

4 Царе 5:1-16

Елисей вярва,
че Бог ще го
пази
4 Царе 6:8-23

Повярвай в
Благата вест.
4 Царе 6:24 - 7:16

Бог е силен
да защитава
Своите деца
във всяка
ситуация.

Неспасени: Бог ще те защитава, Преговорете Йоан 3:16.
ако станеш Негово дете.
Спасени: Вярвай, че Бог ще те
защитава.

Бог има добри Неспасени: Повярвай в Добрата Преговорете Йоан 3:16.
вести за хората
вест за Исус Христос и
в нужда.
ще бъдеш спасен.
Спасени: Споделяй Добрата вест
за Исус на хората, които
се нуждаят да я чуят.
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Урок 1
Бог установява авторитета на Елисей
Библейски текст за учителите

План на урока

4 Царе 2:13-25

Въведение

Основна истина

Елисей гледаше към небето

Бог благославя тези, които Му служат.

Развитие на събитията:

Приложение
Неспасени: Бъди покорен на хората, които служат
на Бога и повярвай в Исус Христос.
Спасени:

Не се страхувай да се покориш на Бога;
Той ще те благослови и употреби.

Стих за запаметяване
„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай
на своя разум.“ Притчи 3:5

Нагледни пособия:
 Картини: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5
 или Фигури: ES-1, ES-2, ES-3, ES-4, ES-5, ES-6,
ES-7 и ES-8 ;

1

Елисей преминава през Йордан. ОИ

2

Синовете на пророците настояват да потърсят Илия.

3

Не го откриват. ОИН

4

Мъжете в Ерихон разказват за проблема с
лошата вода.

5

Елисей иска нов съд и сол. ОИС

6

Елисей изсипва солта във водата.

7

Бог изцелява водата. ОИС

8

Елисей отива във Ветил, където група млади
мъже му се подиграва. ОИН

9

Елисей ги проклина, защото не уважават
Бога.

 Лист с основната истина написана с големи
букви (може да бъде на формат A4);

 Карта на Израел.

Кулминация
Две мечки убиват четиридесет и двама мъже.

Заключение
Елисей продължава към планината Кармил и
след това се връща в Самария. ОИС, ОИН
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Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.“ (Притчи 3:5)
Въведение
– Не ми ли вярваш? – Петър погледна малкия си брат. – Вярвай ми, можеш да
изядеш този червей. Вкусен е!
Братчето поклати глава. От опит знаеше, че по-големият му брат не винаги
прави това, което е добро за него. Не му вярваше.
Понякога ни е трудно да вярваме на другите. Има една личност, на която винаги
можем да вярваме. Това е Бог. Нека прочетем от Библията и да видим какво ни
казва Той за Себе Си.
Представяне
Прочетете Притчи 3:5 от Библията. Обяснете, че стихът е истина, защото е взет от Божието Слово. Прочетете го заедно с децата от нагледното
пособие.
Обяснение
„Уповавай на Господа“ – Бог е нашият Господ. Той иска да вярваме в Него и
знаем, че всичко, което ни казва в Библията е истина.
„от все сърце“ – Можем напълно да се доверим на Бога, от цялото си сърце,
защото Той е съвършен и ни обича. Той желае само най-доброто за нас.
„и не се облягай на своя разум“ – Някои хора се считат за много умни. Мислят си,
че могат сами да се справят и че не се нуждаят от Бога. Мислят си, че могат да
разчитат на своя си разум и разбиране, вместо да се помолят Бог да им помогне
и да ги води. Те грешат. Само Бог знае какво е най-добро за нас. Когато четем
Библията ще разберем какво да правим и какво да не правим. Бог ни създаде и
Той ни разбира по-добре, отколкото ние разбираме себе си.
Приложение
Неспасени: Ако не си взел решение да повярваш в Бога, знай, че това е важно
решение. Можеш да повярваш, че Той е Бог и че Неговият Син Господ
Исус умря за теб. Можеш да помолиш Господ Исус да прости всички
лоши неща, които си направил. Днес в нашия библейски урок ще
научиш повече за това как можеш да повярваш в Божия Син Исус.
Спасени:

Ако вече си помолил Господ Исус да прости всичкия ти грях, можеш
да избереш да вярваш в Него всеки ден. Вярвай, че Бог ще ти помага
да се покоряваш на родителите си и да постъпваш правилно. Вярвай,
че Той знае какво е най-добро за теб и че можеш да Го помолиш да
ти помогне да постъпиш правилно.

Повторение „Спри и тръгни“
Повторете стиха няколко пъти с децата. След това използвайте знаците „Спри
и тръгни” при повторенията.
Докато махате с ръка към себе си (подобно на полицай, който иска дадена кола
да се приближи), децата продължават да повтарят стиха. Когато обаче направите
с ръка знака „спри“ (насочите дланта си вертикално към децата), тогава те трябва да спрат да го повтарят. След това направете първия знак и децата трябва да
продължат да повтарят стиха откъдето са спрели.
Когато децата започнат да научават стиха започнете да използвате по-сложни
интервали между „спри“ и „тръгни“.
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Урок

Елисей гледаше към небето. Не можеше да повярва на очите си! Бог бе взел неговия скъп приятел и учител пророк Илия на небето в една вихрушка. Елисей
сигурно се вълнуваше за своя приятел, но също така бе и тъжен, че повече няма
да са заедно.
Поставете Елисей (ES-1) и кожуха (ES-2).

Елисей вдигна кожуха на Илия, който падна от него. Това беше същият кожух,
който Илия наметна на раменете на Елисей, за да покаже, че Бог го бе избрал да
бъде Негов специален работник, след като Илия си отиде.
Елисей сигурно се почувства самотен, докато вървеше към брега на реката Йордан. Когато достигна брега, той разбра, че по някакъв начин трябва да премине
от другата страна. Неотдавна Бог бе направил път през реката Йордан, след като
Илия бе ударил водата със своя кожух. Елисей знаеше, че ще служи на Бога, че ще
работи за Него, също като Илия. Но щеше ли Бог, Който беше верен към Илия, да
работи и чрез него? Елисей взе кожуха и удари водата също както беше направил
Илия. Бог незабавно показа, че също е и с Елисей като направи път през реката,
по който той да мине! Каква могъща сила притежава Бог! Така Елисей разбра със
сигурност, че е новият пророк на Бога, че Бог го е избрал да предава Неговото
послание на хората.

Препоръчваме ви да преподадете на децата първо
уроците за Илия и после
тези за Елисей.
Картина 1-1
Добра идея е преди да започнете урока да преговорите основните моменти от
живота на Илия. Добре е да
включите как Бог призова
Илия („Илия, пророк на живия Бог”, урок 3, сцена 4).

Сложете синовете на пророците (ES-3).

Картина 1-2

Когато Елисей премина от другата страна на реката петдесет мъже, наречени
„синове на пророците“, го чакаха. Те бяха ученици на Илия и се учиха как да
преподават Божието Слово на народа. Те много го уважаваха като пророк на Бога.
Сега видяха, че Бог раздели водата на реката за Елисей. Те коленичиха пред него,
защото знаеха, че той ще служи на Бога, или че ще работи за Него също като Илия.
Бог със сигурност благославяше Елисей.
Бог благославя хората, които Му служат. Всеки който е приел Исус за свой Спасител трябва да служи на Бога. Той заслужава да Му служим, защото е всемогъщ.
Той е Царят на царете. Един обикновен земен цар има много слуги. Бог е много
по-велик от всеки земен цар. Можем да Му служим по много начини. Някои хора
избират да работят за Него като пастори, като станат медицински сестри в друга
страна, като помагат на бедните и като говорят за Исус. Бог води други хора да си
останат в родината и да Му служат чрез начина си на живот. Те могат да станат
учители в Клуба на Добрата вест и да говорят на децата за Исус. Можем да служим
на Бога по различни начини. Той благославя хората, които Му служат.
Елисей избра да служи на Бога и синовете на пророците видяха, как Бог благослови
Елисей и му помогна да премине през реката Йордан.
Те обаче се чудеха къде е Илия. Не знаеха, че той бе взет на небето.
Мислиха си, че Бог го бе отвел на друго място и искаха да го потърсят. Елисей им
каза да не отиват. Вместо да се вслушат в думите му, те продължаваха да настояват
да отидат да потърсят Илия. Преди няколко минути се бяха поклонили пред Елисей
в знак на уважение, а сега не искаха да го послушат. Накрая Елисей им позволи да
отидат. След три дена безуспешно търсене синовете на пророците се върнаха. Ако
се бяха покорили на Елисей нямаше да изгубят напразно време и сили. Научиха
своя урок. Решиха да слушат Елисей, защото той служеше на Бога.
Ти слушаш ли хората, които служат на Бога и които работят за Него? Може да си
посещавал много пъти Клуба на Добрата вест и да си чувал колко е важно да прие
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ОИ
Покажете листа с
основната истина.

Синовете на пророците
вярваха (също като Авдий
в 3 Царе 18:12), че Божият
Дух бе преместил Илия на
отдалечено планинско място. Елисей реши да не казва
на синовете на пророците,
че Илия бе взет на небето.
Малките деца могат да изиграят тридневното търсене
на Илия и да отброят три
дена.
ОИН
Вестта за спасение е представена кратко, тъй като

Елисей, пророк на верния Бог

този урок е за християнския
растеж. Ето защо е добре да
представите Благовестието
в друга част от програмата,
например във връзка с някоя песен.

меш Исус, да Го помолиш да прости твоите грехове и да очисти живота ти. Може
би все още не си го направил. Можеш да го направиш днес. В Библията четем, че
Исус казва: „който дойде при Мен, никак няма да го изгоня“ (Йоан 6:37). Помоли
се Исус да прости греховете ти. Можеш да бъдеш сигурен, че ще го направи. Така
и ти ще започнеш да Му служиш и Той ще те благославя.
Махнете всички фигури.

Елисей служеше на Бога. Много хора се нуждаеха от помощта му.
На по-големите деца ще
им е забавно да намерят
Ерихон на картата.
Картина 1-3
В отделни преводи проблемите причинени от водата
са различни – от бедна реколта до спонтанни аборти
при жените.

Той отиде в красивия град Ерихон. Там имаше високи палми и разноцветни цветя,
които изпълваха въздуха с хубав аромат. Градът беше прекрасно място за живеене,
но имаше един проблем. Основният извор, който захранваше градския кладенец,
бе замърсен. Нещо бе станало с водата. Растенията умираха. Хората не можеха
да пият вода.
Поставете Елисей (ES-1) и мъжете от Ерихон (ES-4).

До Ерихон бе достигнала вестта, че сега Елисей е пророк на Бога. Управниците
на града показаха уважението си към Елисей като отидоха да му помогнат. Те му
казаха за своя проблем: „Местоположението на този град е добро, както вижда
господарят ни; но водата е лоша, а земята е безплодна“ (вижте 4 Царе 2:19).
Елисей сигурно разбра, че това е възможност хората да видят Божията сила и
грижа. Бог каза на Елисей какво да направи и той помоли мъжете да му донесат
нов съд и вътре в него да сложат сол. Тази молба сигурно се стори странна на
мъжете, но Елисей се покори на Божиите думи.

ОИС

Когато позволявате на децата да отговарят на въпроси и да споделят идеи
им помагате да внимават,
да учат и да прилагат наученото. Използвайте идеите
на децата в примерите или
кажете тези, които са написани в този параграф.

Ти покоряваш ли се на Бога? Ако си помолил Исус да прости твоите грехове,
първият и най-важен начин, по който можеш да служиш на Бога е като Му се
покоряваш. В Клуба на Добрата вест или в неделното училище научаваш много
неща за това как Бог иска да живееш. Разбираш какво е правилно и какво не е.
Служиш на Бога като Му се покоряваш и постъпваш правилно. Спомняш ли си
някои от добрите неща, които научи, че трябва да правиш?
Дайте възможност на децата да отговорят.

Може да си научил в Клуба на Добрата вест, че трябва да се покоряваш на родителите си. Ако измиваш чиниите, когато майка ти те помоли, служиш на Бога. Може
да си чул, че Бог не иска да крадем. Ако откажеш да отидеш с дете, което планира
да открадне сладки от магазина, служиш на Бога и се покоряваш на думите Му.
Ако си приел Исус Христос, Бог ще те благослови, когато Му служиш и Му се
покоряваш. „Благославям“ означава да направя нещо хубаво за някого. Когато се
покоряваш на Бога, Той ще те благославя или ще ти прави добро като ти дава Своя
мир и радост. Макар да е трудно да откажеш да отидеш с приятели, които искат
да направят нещо лошо, Бог ще те благослови. Той ще ти даде радост, защото си
Му се покорил. Понякога Бог дори те благославя като ти помага с неща, в които
се нуждаеш от Неговата помощ. Бог ще те благослови, когато Му се покоряваш.
Елисей се покори на Бога като изпълни това, което Той му бе казал.
Поставете съда (ES-5) в ръката на Елисей.

Елисей занесе съда със солта до извора и хвърли солта във водата. Когато го направи каза: „Така казва Господ: Изцерих тази вода“ (вижте 4 Царе 2:21).
Наистина ли стана така? Нека прочетем от Библията.
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Прочетете 4 Царе 2:22a.

Да, Бог извърши чудо! Той използва солта, за да пречисти водата, така че да е
безопасно да се пие от нея и да се поливат посевите. След това в Ерихон повече
нямаше проблем с този извор. Бог благослови Елисей и го употреби да помогне
на хората в Ерихон, защото той Му се покори.
Ако решиш да служиш на Бога, Той ще те благославя и ще те употребява да помагаш на други хора. Когато служиш на Бога като постъпваш правилно хората
ще започнат да забелязват, че си различен. Ще започнат да разбират, че си Божие
дете и могат да пожелаят да научат повече за Бога, защото ти Му служиш и Му
се покоряваш. Сещаш ли се за ситуации, в които можеш да служиш на Бога като
постъпваш правилно и околните могат да забележат по поведението ти, че си
Негово дете?

Прочетете стиха от Библията, за да напомните на
децата, че той е част от
Божието Слово.

ОИС
Покажете листа.

Дайте възможност на децата да отговорят.

Можеш да помогнеш на самотно дете от твоя клас или да обясниш домашното на
някого. Бог може да те употреби по много начини да помагаш на околните.
Бог употреби Елисей да помогне на хората в Ерихон като изцели техния водоем.
Махнете мъжете от Ерихон (ES-4) и съда (ES-5).

Елисей си тръгна от Ерихон и се отправи през планината към един град наречен
Ветил. Библията ни казва, че докато вървеше по пътя група младежи или юноши излязоха от града. Бяха над четиридесет души. Те започнаха да му се подиграват.
Поставете младите мъже, които се подиграват (ES-6).

Те се държаха много неуважително към Елисей. Да чуем какво подвикваха след
него: „Върви, плешивецо! Върви, плешивецо!“ (4 Царе 2:23). Те се присмиваха
на Божия работник. Вероятно намекваха за това, как Илия бе грабнат на небето и
казваха; „Защо и ти не отидеш горе? Направи го, ако си Божий пророк.“ Тези млади
мъже съгрешиха срещу Бога. Правеха нещо много грешно като се присмиваха на
Божия пророк, вместо да се вслушат в думите му.
Възможно е ти също да знаеш, че е нужно да се вслушваш в хората, които служат
на Бога. Те ти казват колко е важно да помолиш Исус Христос да прости греховете
ти. Ако искаш да го направиш, но не знаеш как, с радост ще ти помогна. След урока
ще седна на този стол (посочете стола) и докато останалите правят нещо друго,
ти можеш да дойдеш да си поговорим. Ще ти покажа от Библията как можеш да
помолиш Исус Христос да прости твоите грехове. Тогава и ти ще започнеш да Му
служиш също както Елисей.
Елисей служеше на Бога, но тези млади мъже край Ветил му се присмиваха вместо
да се отнесат с уважение към него.
Заменете Елисей (ES-1) с фигура ES-7.

Елисей се обърна и ги погледна. Той помоли Бог да ги накаже поради тяхното
неуважение към Него. Възможно е да са се смеели на Елисей, но внезапно престанаха да се присмиват и да го дразнят.
Добавете мечките (ES-8).

Две мечки майки излязоха от гората и ги нападнаха! Те престанаха да се присмиват
на Елисей. Много се изплашиха. Четиридесет и двама от тях умряха.
Махнете всички фигури.
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Помолете едно от по-големите деца да намери Ветил на
картата. Това ще напомни на
децата, че говорите за истински места и за реални хора.
Картина 1-4
Прочетете стиха от
Библията.
Някои библейски преводи
използват фразата „малки
деца” за тези млади мъже.

ОИН
Използваната еврейска
дума е „naar” или „nahar”.
Тя е използвана за Исаак,
когато е бил на 28 и за
Йосиф, когато е бил на 39.
Използвана е многократно
в Писанията като на всяко
друго място е преведен
„млади мъже”. (Източник:
1 & 4 Kings by J. Vernon
McGee, Thru the Bible books,
California.)
Картина 1-5

Елисей, пророк на верния Бог

Колко тъжно е случилото се. Сигурна съм, че всички които чуха за това никога не
забравиха колко е важно да уважават Бога и Неговия пророк.
След това Елисей си тръгна от Ветил. Той се отправи към планината Кармил и
после се върна в Самария. Това бе столицата на северното царство Израел. Там Бог
щеше да направи още много изумителни неща чрез Своя пророк Елисей.
Слухът за случилото се в Ерихон и във Ветил, се разнесе по селца и градове. В
умовете на хората нямаше никакво съмнение, че Елисей служи на Бога и че Бог
го благославя.
ОИС
Покажете листа с основната истина.
ОИН

Игра за преговор
Тайна дума
Направете папка с игра за
преговор и карти, които
да използвате по време на
цялата поредица за Елисей. (Вижте диаграмата на
стр. 48.)
Поставете картата „Авторитет” в папката с играта
за преговор и сложете номерираните картончета
отгоре, така че буквите
на картата да са изцяло
покрити.
Разделете групата на два
отбора и им задавайте последователно въпросите.
Когато дете отговори правилно на даден въпрос
може да ви каже числото
на картончето, което иска
да отворите.
(За да продължите играта
възможно най-много, не
позволявайте на някой да
отваря първото картонче,
преди всички останали да
бъдат отворени.)
Ако някое дете реши, че е
открило думата, да излезе
напред и да ви я прошепне.
Ако познае, неговият отбор
получава 500 точки. Не
разкривайте отговора на
останалите, за да можете да
продължите с играта.
Ако децата познаят тайната
дума преди да зададете
всички въпроси, давайте по
500 точки за всеки следващ
правилен отговор.

Какво правиш ти? Помолил ли си Исус да ти прости? Ще Му служиш ли? Ще решиш
ли да постъпваш правилно? Тогава Бог ще те благославя. Той ще те употребява, за
да могат и други хора да научат за Него.
Какво можеш да направиш, ако още не са помолил Исус Христос да прости греховете ти? Ще го направиш ли днес? Ще Му кажеш ли, че вярваш в Него и че наистина искаш Той да прости всичките ти грехове? Ако направиш това и го желаеш
от цялото си сърце, Бог ще ти прости, ще изчисти живота ти и ще започнеш да
Му служиш.

Въпроси за преговор
1

Какъв знак използва Бог, за да покаже на петдесетте синове на пророците, че
сега Елисей служи на Бога също както Му служеше Илия? (Бог направи път
през реката Йордан за Елисей.)

2

Защо да служим на Бога? (Той заслужава, защото е Царят на царете.)

3

Синовете на пророците не послушаха Елисей. Какво направиха? (Оставиха го
и отидоха да търсят Илия.)

4

Как можем да служим на Бога? (Като Му се покоряваме и постъпваме правилно.)

5

Откъде знаем какво е правилно и какво не е? (Научаваме го от Библията,
например по време на Клуба на Добрата вест.)

6

В кой град хората имаха проблем с водата? (Ерихон.)

7

Какво чудо направи Бог, когато Елисей хвърли сол във водата? (Той очисти
водата, така че тя стана годна за пиене.)

8

Как Бог благославя онези, които Му служат? (Бог ни благословя като ни прави
да се чувстваме вътрешно добре и също по други начини.)

9

Как можеш да получиш прошка на греховете си? (Като помоля Исус да ги
прости и да ме променя.)

10 Какво зло направиха младежите на Елисей? (Присмиваха му се.)
11 От кое място в Библията (книга, глава и стих) е нашият стих за запаметяване?
(Притчи 3:5.)
12 Опитайте се да кажете стиха за запаметяване. („Уповавай на Господа от все
сърце и не се облягай на своя разум“ Притчи 3:5.)
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Допълнителна дейност
Тази игра ще помогне на децата да открият начини да служат на Бога на различни
места.
Раздайте по един от лист на всяко дете с копирана или начертана първата таблица.
Кажете им да напишат шест места, на които ще бъдат през другата седмица. След
това дайте на децата да хвърлят зарче. Когато едно дете хвърли например 2, може
да отбележи мястото до номер 2 върху листа и да каже: „Мога да служа на Бога в
_____ като _____.“
Например: „Мога да служа на Бога в училище като си пиша домашните всеки
ден“ или „Мога да служа на Бога на детската площадка като бъда добър приятел
на децата, които си нямат приятели“.
След това е ред на друго дете. След няколко завъртания става по-трудно децата
да хвърлят правилното число, за да отбележат последното място от списъка. В
зависимост от времето можете да изберете всяко дете да хвърли зарчето само по
веднъж или колкото пъти е нужно, за да се падне нужното число.
Печели този, който първи отбележи всички места.
Ако имате прекалено много деца в групата, можете да ги разделите на групи.
След играта им обяснете, че могат да вземат листа с тях и да се молят всеки ден за
всяко едно от местата – Бог да им помогне да Му служат на това място.

Номер
1
2
3
4
5
6

Място



Място



Пример:

Номер
1
2
3
4
5
6

Училище
У дома
Клуба на Добрата вест
След учебните занятия
В дома на баба
Футбол




Това дете вече е хвърлило зара два пъти и са се паднали числата 2 и 4. То трябва
да хвърли още четири пъти, за да спечели играта.
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Урок 2
Елисей и маслото на вдовицата
Библейски текст за учителите

План на урока

4 Царе 4:1-7

Въведение

Основна истина

Елисей гледаше към небето. ОИ

Бог обещава да снабдява нуждите на Своите
деца.

Развитие на събитията:

Приложение

1

Един от синовете на пророците умря.

2

Вдовицата и нейните деца имат дългове.

3

Един мъж иска да зароби синовете.

4

Вдовицата отива при Елисей. ОИС

Стих за запаметяване

5

Ако вече сте преподали Урок 1 ви предлагаме да
продължите с Притчи 3:5.

Елисей и΄ казва да вземе назаем много празни
съдове. ОИН

6

Децата събират много съдове. ОИС

7

Вдовицата изсипва масло в съдовете. ОИС

8

Когато всички съдове са пълни, маслото
свършва.

9

Вдовицата казва на Елисей какво е станало.

Неспасени: Повярвай в Исус Христос и Той
обещава да те направи Божие дете.
Спасени:

Повярвай в Него и Той винаги ще
снабдява нуждите ти.

Ако преподавате този урок сам по себе си, тогава
можете да използвате стиха: „А моят Бог ще снабди
всяка ваша нужда според Своето богатство в слава
в Христос Исус“ (Филипяни 4:19).

Нагледни пособия:
 Картини: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6

Кулминация

 или Фигури: ES-1, ES-9, ES-10, ES-11 и ES-

Вдовицата продава маслото и изплаща дълга си.

12;

Заключение

 Картон с основната истина с големи букви (Може

да е изрязан под формата на съд за масло.);

Вдовицата и синовете и΄ живеят с останалите
пари. ОИС, ОИН

 Малко шишенце с масло и празно шише.
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Урок

Томи се прибираше от училище и изглеждаше много нещастен. Риташе малките
камъчета по тротоара. Неочаквано го настигна приятеля на по-големия му брат
Стефан.
– Какво ти е? – Попита го Стафан.
– Утре имаме контролно по математика, а аз бях болен последните две седмици
и не зная как се решават тези задачи. Имам нужда от помощ, но никой от нашия
клас не може да отдели време и да ми обясни – отговори Томи.
– Аз мога да ти помогна – каза Стефан. – Обичам математиката и ако се нуждаеш
от помощ, ще ти обясня всичко!
– Искаш да ми помогнеш ли? – Попита Томи и лицето му грейна. – Чудесно, малко
по-късно днес ще се отбия у вас.
Понякога се случват такива неща. Имаме нужда и нямаме никаква представа
как можем да я задоволим. Понякога може да ни помогне приятел или член от
семейството, но има нужди, които единствено Бог може да задоволи. В Библията
четем, че Бог иска да задоволи всички нужди на Своите деца. Колко е прекрасно
да познаваме такъв Бог!

ОИ
Покажете листа с
основната истина.

Елисей знаеше, че Бог може да задоволи нуждите на хората, които вярват в Него.
Той вече бе видял как Бог се погрижи за нуждата на хората от Ерихон като пречисти водата в техния град.
Докато Елисей и Илия работиха заедно, те обучаваха група мъже, които наричаха
„синове на пророците“, да преподават Божието Слово на народа. Много от тях
имаха семейства и често вършеха друга работа, за да се грижат за нуждите на
семействата си.
Картина 2-1

Поставете вдовицата (ES-9) и синовете (ES-10).
Един ден се случи нещо много тъжно на едно от тези семейства. Бащата, който бе
един от синовете на пророците, умря. Библията не ни казва как е умрял. Вероятно
се е разболял или е претърпял някакъв инцидент. Съпругата му, вече вдовица,
трябваше сама да се грижи за семейството. Животът стана много труден за нея и
за двамата и΄ сина. За известно време семейството успяваше да се издържа с парите, които бе спечелил съпругът, но не след дълго те свършиха. Нямаше пари за
храна, дрехи и сметки. Семейството имаше само един малък съд с масло. Тогава,
преди много години, маслиновото масло е било много важно. Използвали са го в
готвенето, в лампи за осветление и за други цели. Ето защо жената е можела да
продаде маслото и да изкара пари, с които да платят сметките. Семейството дължеше много пари на един човек. Може би им бе давал храна, за която те не бяха
успели да платят. Той стана нетърпелив и искаше да си получи парите.
Най-накрая той каза на вдовицата:
– Ако не можеш да ми платиш, ще взема синовете ти за роби.
Каква ужасна заплаха! В отчаянието си вдовицата потърси помощ от пророк
Елисей.
Махнете синовете (ES-10). Поставете Елисей (ES-1).

Възможно е този пророк
да е бил една от жертвите
на царица Езавел (вижте 3
Царе 18:4).
Възможно е съдът с масло
да е бил използван от пророците за специални церемонии или може бащата да
е отглеждал маслини и да е
правил масло за продан.
По възможност донесете и
покажете едно малко шише
с масло на групата.
Картина 2-2

Вероятно вдовицата плачеше, когато дойде при Елисей. Тя му каза:
„Слугата ти, мъжът ми, умря. Ти знаеш, че той се боеше (обичаше и се покоряваше) от Господа; а заемодавецът дойде да вземе за себе си двамата ми сина за
роби“ (вижте 4 Царе 4:1).
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Сигурно Елисей много се натъжи. Той знаеше, че ако тя не намери пари, дори
законите в страната няма да могат да я защитят и тя ще изгуби синовете си.
Тази жена обичаше Бога, но се бе вторачила в проблема си! Нямаше пари, имаше
дългове, синовете и΄ можеше да бъдат заробени. Бог ли я беше оставил или проблемът бе прекалено сериозен за Него?
ОИС
Предварително помолете
едно по-голямо дете да
прочете стиха от Библията.
Ако е нужно, помогнете на
детето да намери стиха в
Библията.

Покажете листа с
основната истина.

Не, Бог никога не би я оставил. Той няма да остави също и теб, ако си приел
Исус за свой Спасител. За Него няма прекалено голям проблем. Винаги можеш
да разчиташ на Бога! Той обещава в Библията, че ще ти даде всичко, от което
действително се нуждаеш. Нека прочетем едно прекрасно обещание от Филипяни
4:19: „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава
в Христос Исус“. Бог знае от какво се нуждаеш и Той обещава да задоволи нуждите на всички Свои деца. Как може да го направи? Бог може да направи всичко
заради Своето „богатство в слава“, защото е всемогъщият Бог. Библията ни казва,
че Бог е като съвършен баща на хората, които вярват в Него. Твоят небесен Баща
иска да знаеш, че винаги спазва обещанията Си и иска да ти даде всичко, от което
действително се нуждаеш.
Дайте възможност на децата да споделят някои от нуждите си.
Бог искаше да помогне на вдовицата, която така отчаяно се нуждаеше от Неговата
помощ. Тя дойде при Елисей с нуждата си.

Прочетете на глас разговора между Елисей и жената
от 4 Царе 4:2.

– С какво да ти помогна? – Попита я Елисей. – Какво имаш в дома си?
– Имам само малко масло в един съд. – Отговори тъжно тя. Бог обаче имаше план
да и΄ помогне.
Елисей каза на вдовицата да събере много празни съдове.
– Иди, вземи на заем от всичките си съседи много празни съдове!
Чуйте какво и΄ каза Елисей да направи с тези съдове.

Прочетете стиха на глас от
Библията или нека едно
дете да прочете 4 Царе
4:4.

– После влез, затвори вратата зад себе си и синовете си и наливай от маслото във
всички тези съдове; пълните съдове слагай настрана (4 Царе 4:4).
Махнете Елисей (ES-1).
Бог имаше специален план за жената и за нейните синове. Той знаеше, че тя има
проблем, който не може да разреши сама и че тя бе едно от Неговите деца. Той
много я обичаше и намери начин да посрещне нейните нужди.

ОИН

Може би се питаш: „Как мога да бъда Божие дете и да позная Неговата любов и
грижа?“ Четем отговора в Библията. „А на онези, които Го приеха, даде право да
станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име“ (Йоан 1:12). Трябва
да приемеш Господ Исус за свой Спасител, за да станеш Божие дете. С други думи
е нужно да помолиш Исус да прости всичките ти грехове – всички лоши неща,
които си направил. Кажи на Исус, че искаш греховете ти да бъдат простени. Кажи,
че вярваш в Него и искаш да Го приемеш в живота си. Когато направиш това, ще
станеш Божие дете.
Ако не знаеш как да приемеш Господ Исус, бих искал да ти помогна. След урок
можеш да дойдеш и да седнеш на столовете отпред. Докато останалите правят
нещо друго, аз ще ти обясня отново как можеш да познаеш Бога и ще ти покажа
какво трябва да направиш според Библията. Когато помолиш Господ Исус да ти
прости, Той ще изпълни обещанието Си и ще ти прости, защото много те обича!
Бог обичаше също и вдовицата. Той намери начин да се погрижи за нейната нужда,
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защото знаеше, че тя не може да направи абсолютно нищо за разрешаването на
своя ужасен проблем.
Поставете синовете (ES-10).

Картина 2-3

Възможно е думите на Елисей да са се сторили странни на вдовицата, но тя веднага
им се подчини. Тя се прибра в дома си, извика синовете си и им заръча да отидат
в селото и да посетят техните съседи.
Когато отидоха при съседите, вероятно синовете казаха учтиво: „Можете ли да
ни дадете назаем празни съдове за масло? Трябват на майка ни. Ще ви ги върнем
веднага след като свършим работа.“ Във всяка една къща момчетата отправяха една
и съща молба. Възможно е и майка им да е отишла с тях и да е казала на съседите
си за ужасния проблем и за заръката на пророка да събере празни съдове. Много
от съседите ипомогнаха и дадоха всички съдове, които в момента не използваха.
Сигурно всички се чудеха как тези празни съдове ще помогнат за разрешаването на нейния проблем. Възможно е някои да са отказали да помогнат като са си
мислили, че вдовицата постъпва много глупаво. Указанията обаче бяха дошли от
Бога и затова си струваше да бъдат изпълнени.
Същото важи и за нас днес. Ако искаме Бог да ни помага, трябва да следваме Неговите напътствия. Възможно е да знаеш, че Бог иска да направиш нещо. Може
да си го прочел в Библията и да си уверен, че Бог иска да го изпълниш. Когато
си покорен на Бога, Той може да ти помага. Ако Бог поиска да направиш нещо,
тогава го направи, дори приятелите ти да решат, че е глупаво.

ОИС

Добавете маса и съдове (ES-11).
Възможно е някои от съседите да са си помислили, че вдовицата е глупава, но
въпреки това, макар и бавно, броят на празните съдове в нейния дом нарасна.
Когато взеха на заем всички съдове, които намериха вдовицата и синовете и΄ се
прибраха в дома си и затвориха вратата.
Заменете вдовицата (ES-9) с фигури (ES-12).
Тя взе малкия съд с масло, който и΄ беше останал и внимателно започна да излизва
от него в празните съдове. Сигурно синовете и΄ са гледали в очакване на това, което ще се случи. Какво според вас очакваше вдовицата да стане, когато започна
да прелива маслото?
Дайте възможност на децата да отговорят.

Тя очакваше Бог по някакъв начин да задоволи нейната нужда. Знаеше, че Бог
ѝ бе дал този план чрез Елисей. Тъй като следваше Божия план със сигурност
вярваше, че Бог ще се погрижи за нейната нужда.
Бог се грижи за нуждите на всички Свои деца. Хората имат много различни нужди.
Ако си Божие дете Той обещава да задоволи истинските ти нужди. Чувстваш ли
се самотен? Нуждаеш ли се от истински приятел? Помоли Бог да задоволи тази
твоя нужда. Той иска да бъде твой приятел, но иска също така да имаш добри
приятелства с хората. Не знам по какъв начин или кога, но Бог ще отговори. Ако
си Божие дете, тогава знаеш, че „моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според
Своето богатство в слава в Христос“ (Филипяни 4:19). Той ще задоволи нуждата
ти. Страхуваш ли се, когато се прибираш по тъмно към дома? Нуждаеш ли се от
Неговата утеха? Помоли Бог да ти дава мир, когато се страхуваш. Ако си приел
Господ Исус и си Го помолил да прости твоя грях, Той ще посреща твоите нужди
дори по време на трудности. Когато се нуждаеш от нещо, говори с Бога. Нуждаеш
се от Неговата помощ и можеш да Го помолиш да ти я даде! Той вече знае за твоя
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Картина 2-4
Можете да вземете малко
шише или съд с готварско
олио и бавно да започнете
да го изливате в друг съд,
докато разказвате тази част
от историята. Поканете
едно от децата за помощник.
ОИС
Покажете листа с
основната истина.
ОИС
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В урок 3 ще разгледаме
факта, че Бог допуска
трудности в живота ни.

проблем, но иска да говориш с Него за своите нужди и чувства. Дори когато имаш
трудности можеш да си сигурен, че Той е до теб и иска да задоволи твоята нужда.
Понякога Той задоволява нуждите ти по много по-различен начин, отколкото си
очаквал. Можеш да си сигурен в едно нещо – ако Бог е твоят съвършен небесен
Баща, Той знае какво е най-добро за теб и можеш да Му се довериш.
Вдовицата повярва, че Бог ще се погрижи за нейната нужда. Знаеше, че по някакъв
начин Той ще се погрижи за проблема. Тя наливаше маслото и очакваше Бог да
подейства.
Когато празният съд се напълни до горе тя видя, че има още масло в малкия съд.
Помоли синовете и΄ да донесат друг празен съд. Когато и той се напълни, поиска
друг. После още един и още един! Сигурно синовете и΄ гледаха изумено докато
тя е пълнеше съд след съд. Как може такъв малък съд да напълни толкова много
големи съдове с масло? Това бе чудо, което единствено нашият верен Бог може
да извърши!
Не след дълго вдовицата и синовете и΄ бяха заобиколени със съдове пълни с масло.
– Донесете още един съд! – каза тя на синовете си.
– Нямаме повече! – отвърнаха и΄ те.
Тогава маслото, което вдовицата изливаше, спря да тече. Тя погледна заедно със
синовете към всички съдове в стаята.

Направете кратка пауза, за
да могат децата да запомнят истината свързана с
това чудо.
Картина 2-5
Прочетете стиха на глас от
Библията, за да покажете
автентичността на историята.
Картина 2-6

Бог направи чудо, така че маслото да продължи да тече, докато тя не напълни
всички съдове! Той съвършено задоволи нейната нужда, точно както ще направи
и с твоята нужда, ако повярваш в Него.
Махнете всички фигури. Поставете вдовицата (ES-9) и Елисей (ES-1).
Вдовицата излезе и потърси Елисей. Разказа му всичко, което бе станало.
Елисей и΄ каза:
– Иди, продай маслото и плати дълга си, и живей с останалото, ти и синовете ти
– (вижте 4 Царе 4:7).
Какъв невероятен ден преживяха вдовицата и нейните синове. Сигурно се прибраха
бързо, за да занесат маслото на пазара и да го продадат на добра цена. Вероятно
вдовицата отиде с голяма радост при човека, на когото дължеше пари и може би му
каза: „Ето всичко, което ви дължа. Бог снабди моята нужда!“ След като вдовицата
и синовете и΄ продадоха маслото им останаха достатъчно пари, с които да живеят.
Бог с радост задоволи тяхната нужда!
Махнете всички фигури.

ОИС

ОИН

Бог се радва да задоволи и твоите нужди като Негово дете. Без значение какво
става с теб е нужно да помниш, че можеш да се довериш на Бога дори посред
трудности. Когато имаш нужда, ще я кажеш ли на Бога? Бог е верен да спази
Своето обещание. Помни обещанието на Библията: „моят Бог ще снабди всяка
ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос“ (Филипяни 4:19). Може
би точно сега се сещаш за някоя нужда, която имаш. След малко ще се помолим
тихо и можеш да кажеш на Бога за тази нужда.
Ако още не си приел Господ Исус и не си Го помолил да ти прости, най-голямата ти
нужда е да станеш Божие дете. Ще Го приемеш ли? Ще помолиш ли днес Господ
Исус да прости греховете ти и да те направи Божие дете?
Отделете време за молитва.
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Въпроси за преговор
1

Какво щеше да стане със синовете на вдовицата, ако тя не можеше да изплати
дълга си? (Те щяха да станат роби на човека, на когото дължаха пари.)

2

Кого използва Бог, за да помогне на вдовицата за нуждата и΄ от пари? (Елисей.)

3

Какво имаше в дома си вдовицата, което Бог използва, за да задоволи нейната
нужда? (Съд с масло.)

4

Каква е най-голямата нужда на човек, който не е християнин? (Да получи прошка
на греховете си.)

5

По какъв начин Бог се погрижи за нуждата греховете ни да бъдат простени?
(Той изпрати Исус да плати за нашите грехове.)

6

Какво каза Елисей на вдовицата? (Да вземе назаем празни съдове от своите
съседи и да ги напълни с масло.)

7

Какво стана, когато вдовицата започна да излива масло в съдовете? (Бог направи
така, че маслото не свърши, докато тя не напълни всички съдове.)

8

Кое е първото нещо, което трябва да направиш, когато имаш нужда? (Кажи на
Бога за нея и Го попитай какво да направиш.)

9

Кажете стихът за запаметяване. („Уповавай на Господа от все сърце и не се
облягай на своя разум” Притчи 3:5.)

10 Ако Бог вече знае от какво се нуждаеш, защо е нужно да Му казваш? (Той иска
да говориш с Него за проблемите си.)
11 Какво ти дава Бог, когато Му кажеш за своите проблеми и нужди, дори ако не
получиш отговора, който очакваш? (Мир.)
12 Кажете една нужда, която децата могат да имат. (Страх от тъмното, родители
останали без работа и др.)

Допълнителна дейност
Предай обещанията
Поставете етикет с надпис „Божиите обещания“ на малко шишенце за хапчета или
на друг съд. Направете копие на обещанията на стр. 49, изрежете ги и ги поставете
в шишето.
Накарайте децата да седнат в кръг. Нека си предават шишето, докато пеят християнска песен. Когато песента свърши, човекът в когото е шишето издърпва един
стих и го прочита. (Ако има деца, които не могат да четат, да работят по двойки с
някой, който може да чете.) Нека децата обсъдят какво означава за тях прочетеното
обещание. След това подайте шишето на следващото дете и повторете.
Ако наскоро сте преподавали един или повече стихове за запаметяване, които съдържат обещания, ще подпомогнете процеса на обучение, ако замените някои от
предложените стихове с тях.
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Игра за преговор
Съдове за масло
Поставете картата със съдовете за масло в папката с
играта за преговор; отгоре
я покрийте с номерираните
картончета, така че картата
да е покрита.
Разделете групата на два
отбора и задавайте последователно въпросите.
Когато дете отговори правилно, отборът му получава 500 точки. Детето може
да каже две числа от картончетата на папката за
преговор и да се опита да
отвори два еднакви съда.
Затворете картончетата
и дайте възможност на
другия отбор да отговори
и да се опита да отвори 2
еднакви фигурки.
Когато има съвпадение, оставете картончетата вдигнати и дайте на позналия
отбор допълнително още
500 точки.
Ако остане въпрос след
като сте отворили всички
еднакви фигурки, дайте
500 точки за всеки правилен отговор на останалите
въпроси.
Печели отборът с повече
точки.
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Урок 3
Елисей възкресява сина на сунамката
Помогнете на вярващите деца да се доверят отново
като им покажете от Библията, че Бог обещава винаги да бъде с тях (Евреи 13:5б-6) дори във време
на скръб.

Библейски текст за учителите
4 Царе 4:8-37

Основна истина
Бог е всемогъщ и може да направи невъзможното.

Ако в групата нямате деца загубили наскоро близък
човек, можете да се предоставите на разположение
за съветване както винаги.

Приложение
Неспасени: Бог може да те спаси, ако повярваш в
Исус Христос.
Спасени:

Бог може да направи нещо добро дори
от трудните ситуации.

План на урока
Въведение

Стих за запаметяване
Преговорете Притчи 3:5.

Още един горещ ден.

Нагледни пособия:
 Картини: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 и 3-6,

Развитие на събитията:
1

ES-17, ES-18, ES-19, ES-20, ES-21, ES-22, ES-23
и ES-24;

Сунамката се грижи за Елисей и построява
специална стая за него.

2

Елисей иска да и΄ се отплати, но тя отказва.

 грозде, стафиди или други сушени плодове, бис-

3

Елисей обещава, че тя ще има дете. ОИС,
ИН

 Карта на Израел;

4

Година по-късно тя ражда момченце.

 Картон с основната истина с големи букви (мо-

5

Няколко години по-късно синът се разболява
и умира. ОИС

Стих за запаметяване

6

Жената тръгва да търси Елисей.

Тъй като този урок е за възкръсване, е добре да
се предоставите на разположение за съветване,
особено на деца, които скърбят за загубата на свой
близък или приятел.

7

Жената среща Елисей и оплаква загубата на
своя син.

 или Фигури: ES-1, ES-13, ES-14, ES-15, ES-16,

квити и вода, които да поднесете на децата;

жете да направите на A4).

8 Елисей и Гиезий отиват в Сунам с жената.
ОИС

Обяснете на децата, че Бог не винаги връща към
живот хората на тази земя. Дори възкресеният човек ще умре един ден. При възкресението за вечен
живот нещата стоят по различен начин. Тогава
Бог ще върне завинаги към живот всички, които
вярват в Него.

Кулминация
Бог употребява Елисей да върне момчето към
живот.

Заключение
Жената е извикана да влезе в стаята и да прегърне здравия си син.

Насърчете децата, които все още не вярват в Исус
да Го приемат за свой Спасител, за да могат завинаги да бъдат с Бога на небето, където няма да има
плач и сълзи.

Жената се покланя ниско, за да покаже своята
благодарност към Бога и Неговия слуга Елисей.
ОИС, ОИН
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Елисей, пророк на верния Бог

Урок
Поставете Елисей (ES-1).

Още един горещ и слънчев ден, през който Божият пророк Елисей вървеше по
прашните пътища и отиваше от град в град, за да извърши Божието дело. Спомняте
си, че той бе призован от Бога да Му служи. Този ден той пристигна в едно малко
земеделско селце на име Сунам, само на няколко километра от Езраел, където
беше двореца на царя. Елисей все още не знаеше, но Бог щеше да извърши едно
от най-големите си чудеса чрез него в това тихо селце!
Елисей се насочи към дома на един богат земеделец и неговата съпруга. Вероятно
жената забеляза, че пророкът е изморен и се нуждае от почивка. Тя покани или
настоя Елисей да влезе, да яде с нея и съпруга и΄ и да си почине.
Заменете Елисей (ES-1) с фигура (ES-13). Поставете жената (ES-15) и нейния съпруг
(ES-14).

На по-големите деца ще им
е приятно да намерят селото на една карта. Сунам
се е намирал в земеделски
район, на около 5 км на
север от двореца в Езраел.
Елисей вероятно често се
е отбивал там, когато е
пътувал между Самария
и Езарел.
Можете да поднесете грозде, стафиди или други сушени плодове, бисквити и
вода на децата.
Картина 3-1

Вероятно Елисей разказа на това мило семейство за прекрасните неща, които
Бог бе извършил, когато изцели водата в Ерихон и напълни съдовете на бедната
вдовица с масло.
От тогава всеки път, когато минаваше близо до Сунам, Елисей се отбиваше да
посети това семейство.
Махнете Елисей (ES-13).

Жената предполагаше, че животът на Елисей сигурно не е лесен и че понякога
се чувства самотен, когато пътува от място до място. Бог и΄ даде идея как заедно
със съпруга си да насърчи пророка. Жената каза на мъжа си: „Знам, че Елисей
е Божий служител. Защо не направим за него една допълнителна стая в нашата
къща и не я обзаведем? Така, когато мине от тук ще има своя стая, в която да си
почива и да се моли“ (вижте 4 Царе 4:9-10).
Махнете жената (ES-15) и съпруга (ES-14). Поставете легло (ES-16) и маса (ES-17).

Съпругът и΄ се съгласи и те построиха стая на покрива на къщата. Когато бе готова,
сложиха вътре мебели – легло, стол, маса и светилник. Сигурно Елисей много се
зарадва, когато отново мина през Сунам и видя, че има специално построена и
приготвена за него стая.
Един ден той дойде в Сунам заедно със своя слуга Гиезий. Те се качиха в горната
стая и Елисей си легна, за да си почине. Той бе толкова благодарен на Бога за
добротата на тази жена и на нейния съпруг. Той искаше да направи нещо за тях.
Но какво да бъде то? Елисей помоли Гиезий да извика жената.
Поставете Елисей (ES-1), жената (ES-15) и Гиезий (ES-18).

Картина 3-2
Построяването на допълнителна стая показва
жертвоготовността на това
семейство. Покривът на
къщата в източните страни
е бил най-желаното място
от дома поради горещия
климат. Макар мебелите
да не ни се струват толкова
много, за такава стая по
онова време са повече от
обичайното. Това показва
щедростта на семейството
и тяхното уважение към
Божия пророк.
Картина 3-3

Елисей и΄ каза:
– Ти си положила всички тези грижи за нас; какво да направим за теб? Желаеш
ли да говорим за теб на царя или на военачалника?
Елисей бе готов да разговаря с всеки, за да изпълни желанието на жената.
Тя беше много богата и много смирена. Заедно със съпруга си не се нуждаеха от
нищо. Ето защо тя отвърна на Елисей:
– Имам всичко нужно. Доволна съм, че живея сред народа си.
Махнете жената (ES-15).

Тя излезе, но Елисей продължи да обсъжда с Гиезий как могат да покажат бла19

Елисей имаше добри отношения с управниците на
страната. Бог бе издигнал
авторитета на Елисей като
Негов пророк.
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годарността си към това семейство. На Гиезий му хрумна една идея. Тази жена
и съпругът и΄ нямаха деца. Бяха възрастни и вероятно никога нямаше да могат да
си имат дете.
– Тя няма син. – каза Гиезий.
Вероятно всяка жена в Израел искаше да си има дете. Сигурно тази жена не е
била изключение.
– Повикай я. – каза Елисей на Гиезий.
Поставете жената (ES-15).

Елисей и΄ каза:
– Догодина по това време ще имаш син в обятията си (4 Царе 4:16).

Прочетете стиха от
Библията.

Тя не можеше да повярва! Можеше ли това да стане реалност? Сигурно сърцето и΄
започна да бие по-учестено и очите и΄ грейнаха от радост. След всички тези години
без дете щеше да стане майка! Струваше и΄ се невъзможно Бог да направи нещо
толкова чудесно. Тя знаеше, че ще трябва да се научи да се доверява на този Бог,
Който е всесилен.
ОИС

Покажете листа с
основната истина.
ОИН

Ако вече си поканил Исус да те спаси от твоите грехове, тогава ще искаш да се
научиш повече да се доверяваш на Бога. Можеш да бъдеш сигурен, че Бог ще
направи така, че дори трудните ситуации в живота ти да послужат за твое добро,
защото е всесилен.
Бог е всесилен. Какво означава това? Нищо не е по-силно или по-велико от Бога.
Той може да направи всичко. Най-прекрасното нещо е, че Той може да те спаси
от твоите грехове. Твоят грях е проблем, защото те отделя от съвършения Бог. Бог
иска да ти помогне и да премахне греха ти. Можеш да помолиш Неговия Син Исус
Христос да вземе греха ти и да те спаси от него. Той може да го направи, защото
умря на кръста заради теб. Когато бе прикован на кръста, Той понесе нашия грях
върху Себе Си. Ако беше обикновен човек, нямаше да може да го направи. Тъй
като е Син на всемогъщия Бог, Той го направи и доброволно проля кръвта Си,
за да можеш да получиш прошка за лошите неща, които си направил и които те
отделят от Бога. След като Исус умря, Той възкръсна и днес е на небето. Ако Го
помолиш да вземе греховете ти, можеш да си сигурен, че ще го направи. Той може
да го направи, защото е всемогъщ и умря на кръста заради теб.
Сунамката трябваше да се довери на всемогъщия Бог да изпълни обещаното и да
даде син на нея и на съпруга и΄ .
Махнете всички фигури.

Мислиш ли, че Бог изпълни обещаното?
Позволете на децата да отговорят.

Да! Той винаги изпълнява Своите обещания. Най-накрая обещаният син се роди.
Семейството сигурно беше много радостно!
Поставете бащата (ES-19).

Минаха няколко години и момчето стана на възрастта на някои от вас. Той обичаше да ходи на нивата на баща си по време на жътва. Сигурно му харесваше да
наблюдава мъжете и да им помага. Вероятно правеше малки снопи жито.
Картина 3-4

Добавете момчето (ES-20).

Една сутрин на полето бе много горещо. Момчето беше на полето заедно със
20
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слугите, когато внезапно усети силна болка в главата. То изтича при баща си и
му каза:
– Главата ми, главата ми!

На децата в предучилищна
възраст ще им хареса да
разиграят сцената с прилошаването на момчето.

Бащата бързо заповяда на един от слугите:
– Занеси го при майка му.
Махнете всички фигури.

Слугата вдигна малкото момче и го понесе бързо към дома му, където го предаде
на майка му. Жената сигурно много се притесни, когато погледна своя син и видя,
че си държи главата от болка. Тя се опита да го успокои и го сложи на скута си.
Въпреки нейните грижи и обич по обед момчето умря.
Жената беше съкрушена. Бог и΄ бе дал това дете. То бе чудо, а сега си отиде. Как
можа да се случи това? Защо се случи? Сигурно жената имаше много въпроси и
беше много тъжна. В каква трудна ситуация бе изпаднала!
Възможно е нещо ужасно и тъжно да е станало и в твоя живот. Човек, който много обичаш, се е преместил някъде далеч или е починал. Може да си попаднал в
трудна ситуация.
Обсъдете трудни ситуации, с които децата се сблъскват в дома или на училище.
Бъдете готови да дадете няколко предложения – ако не вземе изпит, ако се разболее или претърпи злополука, ако бащата остане безработен, майката се разболее,
бабата почине и др.

Когато се случат трудни неща, които не можеш да разбереш може да ти се стори
така сякаш Бог е престанал да те обича и да се грижи за теб. Все едно всичко е
излязло извън контрол. Бог обаче никога не губи контрол. Той е всемогъщ.
Възможно е да си ядосан на Бога и да се чудиш как нещо добро може да излезе
от дадена ситуация. Бог е всесилен. Ако Го приемеш за свой Спасител, можеш да
Го помолиш да ти помогне, също като жената в нашата история днес. Бог винаги
ще бъде до теб, точно както е обещал. Миналата седмица говорихме за това как
можем да вярваме, че Бог ще спази Своите обещания. Той обещава да е с нас във
всички ситуации. Той е всесилен и може да превърне в добро дори най-трудната
ситуация. Бог обещава в Библията: „всичко съдейства за добро на тези, които
обичат Бога“ (Римляни 8:28). Ако си приел Господ Исус за свой Спасител, вярвай,
че всесилният Бог ще направи нещо добро от трудностите. Помни нашия стих за
запомняне.

ОИС

Важно е учителят да помни, че много деца си мислят, че трудностите са
наказание от Бога. Може
да изясните това погрешно разбиране.

Покажете листа с
основната истина.

Кажете заедно Притчи 3:5.

Можеш да вярваш в Него дори когато това ти се струва, че не можеш. Той е всесилен и ще ти помогне да преминеш през трудностите. Той може да направи нещо
добро дори от най-ужасната ситуация.
Сунамката беше в ужасна ситуация. Сърцето и΄ беше съкрушено от смъртта на
детето, което Бог и΄ беше дал по чуден начин. Тя занесе малкото телце в стаята на
Елисей, положи го в неговото легло и затвори вратата.

Библейският коментатор
Матю Хенри казва:„Жената
не се подготви за погребението на мъртвото дете, а
за неговото възкресение”.

Тя отиде бързо при съпруга си и му каза:
– Изпрати, моля, един от момците и една от ослиците, за да побързам да отида
при Божия човек и да се върна.
Съпругът и΄ я попита защо иска да отиде. Тя не му каза за техния син и отговори
само:
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На децата в предучилищна възраст ще е приятно
да покажат, как се язди
магаре.

– Бъди спокоен.

Планината Кармил е на
около 32 км. Очевидно
Елисей е бил там и е служил или е отишъл там за
време на усамотение и
молитва.

Като излязоха от Сунам жената и нейния слуга се отправиха през широката долина към планината Кармил, за да намерят Елисей. Пътуването продължи между
пет и шест часа.

Дълбоко в сърцето си тази тъжна майка вярваше, че Бог ще и΄ помогне.
Поставете жената и слугата на магарета (ES-21).

– Карай и бързай; не забавяй карането заради мен, освен ако ти заповядам. – каза
тя на слугата.
Махнете жената и слугата (ES-21). Поставете Елисей (ES-1) и Гиезий (ES-18).

От планината Кармил Елисей забеляза, че някой се движи бързо на магаре. Когато
ездачът се приближи Елисей разпозна жената.
– Ето там сунамката. – каза Елисей на Гиезий. – Сега тичай да я посрещнеш и и΄
кажи: Добре ли си? Добре ли е мъжът ти? Добре ли е детето?
Махнете Елисей (ES-1). Поставете жената и слугата (ES-21).

Макар че беше много натъжена жената каза на Гиезий, че всичко е наред. Защо?
Мисля, че тя нямаше никакво съмнение, че Бог ще направи най-доброто.
Тя продължи. Когато видя Елисей, слезе от магарето и коленичи пред него.
Махнете всички фигури. Поставете Елисей (ES-1) и жената (ES-22).

Гиезий се опита да спре жената, но Елисей му каза:
– Остави я, защото душата и΄ е преогорчена, а Господ е скрил причината от мен
и не ми я е явил.
Жената каза на Елисей, че синът, който Бог и΄ обеща е мъртъв.
Веднага Елисей каза на Гиезий да вземе неговата тояга и да отиде при детето.
Той заповяда на своя слуга:
– Положи тоягата ми върху лицето на детето.
Гиезий взе тоягата и побърза. Жената обаче отказа да си тръгне без Елисей. Той
се съгласи да отиде с нея.
Махнете всички фигури. Поставете легло (ES-16), маса (ES-17), Гиезий (ES-18) и
мъртвото дете (ES-23).

Гиезий първи стигна до детето. Направи всичко което Елисей му бе казал. Сложи
тоягата му на лицето на детето. Какво стана? „Нямаше нито глас, нито слух“ (4
Царе 4:31). Момчето не помръдна.

Прочетете стиха от
Библията.

Гиезий излезе от къщата и пресрещна Елисей и жената. Каза на Елисей, че детето
още е мъртво.
Махнете Гиезий (ES-18). Поставете Елисей (ES-1).

Когато пристигна в къщата Елисей се качи в стаята и затвори вратата. Той погледна
тъжно малкото момче, което лежеше тихо на леглото. Той знаеше, че Бог е всесилен
и може да направи нещо добро от тази тъжна и трудна ситуация.
ОИС
Покажете листа с
основната истина.

Ако си приел Господ Исус за свой Спасител, вярвай, че Бог може да направи нещо
добро от трудните ситуации. Понякога в живота си ще преживееш трудности.
Възможно е в училище някой да те притеснява. Помоли Господ да ти помогне и да
ти даде мир и търпение в тази ситуация. Възможно е децата, с които си играеш да
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ти се присмиват, че си християнин. В този случай вярвай, че Господ ще ти помогне
да бъдеш добър свидетел за тях. Възможно е някой от твоето семейство да те е
напуснал и да не можеш да се примириш. Не можеш да бъдеш щастлив. Вярвай,
че Господ ще ти даде сила да продължиш.
Вместо тези примери можете да използвате ситуациите, които споменахте
по-рано.

Бог е всесилен и верен. Можеш да разчиташ на Него във всичко. Той е Бог и контролира всяка ситуация.
Дори ако нещата не се развият така както си искал или очаквал, можеш да
благодариш на Бога, че Той е с теб и те обича. След това вярвай, че Той ще ти
помогне. Когато се случи нещо трудно, направи това, което Елисей направи първо.
Той се помоли! Кажи на Бога. Благодари Му, че ще ти даде сила и смелост да
преминеш през него. Кажи на Бога, че вярваш в Него да направи нещо добро от
тази трудност, дори да не разбираш, как точно ще го направи. След това внимавай
какво ще направи Бог. Той може, защото е всесилен. Възможно е Бог да използва
ситуацията да те приближи по-близо до Себе Си и да те направи силен. Може да
я използва да помогне на някого да Го приеме за свой Спасител. Може да мине
много време, преди да видиш доброто, което Бог върши. Възможно е никога да не
го видиш. Той обаче ще го направи на Своето Си време и по Своя си начин. Той
знае кое е най-добро. Само вярвай в Бога. Той е всесилен да направи нещо добро
в затруднението, в което си.
Например, може ли Бог да направи нещо добро, ако се разболееш и трябва да си
останеш в леглото няколко дена? Да! Ще имаш време да гледаш хубав филм или
да прочетеш добра книга.
Бог може ли да направи нещо добро, ако не вземеш изпит?
Оставете децата да отговорят. Вие също бъдете готов с отговор.

Да! Той може да ти покаже колко важно е да учиш повече или да започваш по-рано
да се подготвяш за изпитите.
Бог може ли да направи нещо добро, ако загубиш пари?
Оставете децата да отговорят.

Да! Бог може да те научи да бъдеш по-чувствителен към приятел, който е изгубил
пари или нещо друго важно нещо.
Елисей вярваше, че всесилният Бог може да направи нещо добро в тази трудна
ситуация. Той се помоли и Бог му каза какво да направи.
Елисей легна върху детето, постави устата си върху неговата уста, очите си върху
очите на детето и ръцете си върху неговите ръце. Можеш ли да си представиш
колко трудно беше това за Елисей? Със сигурност знаеше, че Бог му е казал да го
направи. Нека прочетем в Библията какво стана.
Прочетете стиха от вашата Библия.

„Тялото на детето се стопли“ (4 Царе 4:34).
Той усети, че топлината се връща в безжизненото тяло на детето.
Елисей стана и започна да ходи напред назад в стаята. Вероятно се молеше Бог да
направи чудо. След това се върна при детето и отново легна върху него.
Поставете мъртвото дете (ES-23) с фигура (ES-24).
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Този начин на изцеление
може да ни се струва странен, но личният контакт
с мъртвото дете е преобраз на това, което Исус
направи за нас. Когато
бяхме мъртви в нашите
прегрешения и грехове
личният контакт с Исус
Христос ни върна към живот. В Него имаме живот!
(Източник: 1 & 4 Kings by
J. Vernon McGee, Thru the
Bible books, California.)
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Децата в предучилищна
възраст ще се радват да
кихнат седем пъти.
Картина 3-6

Неочаквано детето кихна седем пъти! След това отвори очи. Всесилният Бог
употреби Елисей да върне момчето към живот!
Добавете жената (ES-22).

Елисей сигурно беше много радостен! Той накара Гиезий да извика майката на
детето. Тя влезе в стаята и Елисей и΄ каза:
– Вземи сина си (4 Царе 4:36).
Радостната жена падна в краката на Елисей в знак на благодарност за неговата
помощ и за чудото, което Бог бе извършил. След това тя вдигна сина си и го изнесе.
Сунамката се довери на всесилния Бог и Той показа, че може да направи нещо
добро от тази тъжна и трудна ситуация.
Махнете всички фигури.
ОИС

ОИН

Игра за преговор
Теглене на кламери
Разделете групата на два
отбора.
Поставете около 20 цветни
кламера (или листчета
хартия) в чанта. Между тях
сложете и много розови и
сини кламери / листчета.
За да определите кой отбор ще е първи, задайте
първия въпрос към двата
отбора. Детето, което първо вдигне ръка и отговори
правилно може да изтегли
кламер от чантата.
Ако розовият отбор изтегли розов кламер, получава
500 точки.
Ако обаче изтегли син
кламер, синият отбор получава 500 точки. Ако кламерът е друг цвят, никой
не получава точки.
Редувайте въпросите към
отборите. Печели отборът,
който след приключване
на въпросите има наймного точки.

Ако си приел Господ Исус за свой Спасител, ще уповаваш ли всесилният Бог да
направи нещо добро от трудните ситуации в твоя живот? Когато се сблъскаш с
трудности у дома или на училище, ще си спомниш ли, че Бог е всесилен и обещава
да ти помогне? Ще кажеш ли на Бога за трудните ситуации, в които попадаш? Ще
Му благодариш ли, че ти помага и ти дава сила и смелост да минеш през тях?
Ако не си приел Исус за свой Спасител, ще загърбиш ли греха си днес и ще
повярваш ли в Господ Исус, Който може да те спаси? Библията ни казва в Деяния
16:31: „Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш“. Ако искаш да помолиш
Господ Исус да те спаси, можеш да Му кажеш още сега или когато се прибереш от
Клуба на Добрата вест. Той ще те чуе и ще те спаси, защото е всесилен.
Въпроси за преговор
1 Какво направиха сунамката и нейният съпруг за Елисей? (Храниха го и му
построиха стая в своята къща.)
2

Как направиха стаята специална за Елисей? (Обзаведоха я с легло, стол, маса
и светилник.)

3

Какво поиска жената, когато слугата на Елисей я попита какво могат да направят
за нея? (Нищо.)

4

Какво и΄ обеща Елисей? (Бог ще и΄ даде син.)

5

Какъв е най-важният дар, който Бог обещава да даде на всички, които вярват в
Неговия Син? (Да бъдат спасени от наказанието за греха и след като умрат
да отидат на небето.)

6

Какво тъжно събитие стана в семейството? (Синът им умря.)

7

Какво направи жената, когато синът и΄ умря? (Тя отиде при Елисей и го помоли
за помощ.)

8

Какво иска да направиш Бог, когато ти се случат тъжни неща? (Той иска да Му
се помолиш и да вярваш, че ще ти помогне да преминеш през тях.)

9

Как можеш да вярваш в Божиите обещания дори когато нещата не се развият
както си очаквал? (Помни, че Бог винаги спазва Своите обещания и ще направи
нещо добро дори от лошите ситуации.)

10 Какво заповяда Елисей на Гиезий? (Да сложи неговата тояга на лицето на
детето.)
11 Какво направи Елисей, когато стигна до дома и видя, че момчето е мъртво?
(Той се помоли и легна върху детето.)
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12 Какво направи майката след като детето се върна към живот? (Тя се поклони и
благодари на Елисей за чудото, което Бог бе направил.)
Допълнителна дейност
Като група съставете списък с различни трудни ситуации, с които се сблъскват
съвременните деца (например проблеми в училище, развод на родителите, недъзи и
др.). Запишете предложените от децата трудности на дъска или на голям картон.
Разделете децата на групи от 3-4, като всяка си избере една от предложените трудности. Всяка група да разиграе ситуацията като първо покаже проблема и след това
покаже, как Бог може да направи нещо добро от нея. Насърчете децата да изберат
реални ситуации, който действително могат да им се случат. Например децата могат
да покажат как може да стане нещо добро, въпреки трудност, с която продължават
да се борят. Например най-добрият приятел на някой се премества в друг град и
той се чувства самотен. Въпреки това, в тази ситуация той може да се приближи
повече до Бога и дори да помогне на друго дете, което също се чувства самотно.
Докато децата се подготвят можете заедно с другите помощници да помогнете на
групите.
Завършете след като всяка група покаже своята сценка пред останалите. Добавете
кратък коментар след представянето на всяка група и преговорете отделен аспект
от основната истина.
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Урок 4
Нееман е изцелен от проказа
Библейски текст за учителите

План на урока

4 Царе 5:1-16

Въведение

Основна истина

Имал ли си някога проблем, който не си знаел
как да разрешиш?

Бог може да изчисти нечистите.

Приложение

Развитие на събитията:

Неспасени: Бог ще те очисти от греха, ако повярваш
в Господ Исус.

1

Нееман – богат, известен, добър военачалник
– има проказа. ОИН

2

Слугинята на неговата съпруга е пленничка
от Израел.

3

Слугинята му казва, че Елисей може да го
изцели.
ОИС, ОИН

4

Нееман съобщава думите на момичето на
сирийския цар.

5

Нееман е изпратен при царя на Израел с
писмо.

6

Нееман отива при Елисей.

 Красиви дрехи и сребърни и златни предмети в

7

Слугата на Елисей казва на Нееман какво да
направи.

 Книга без думи или четири листа цветна хартия:

8

Нееман се обижда и се ядосва на Елисей, но
накрая се покорява. ОИС, ОИН

Спасени:

Трябва да кажеш на приятелите си, че
Бог може да ги очисти.

Стих за запаметяване
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя
Единороден Син, за да не погине нито един, който
вярва в Него, но да има вечен живот.“ Йоан 3:16

Нагледни пособия:
 Картини: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 и 4-6,
 или Фигури: ES-1, ES-18, ES-25, ES-26, ES-27,
ES-28, ES-29 и ES-30;

хартиена чанта;

златна, черна, червена и бяла;

 Карта на Израел.

Кулминация
Бог изчиства Нееман от проказата.

Заключение
Нееман разбира, че на земята няма друг Бог
освен Бога на Израел.
Елисей отказва да приеме дара на Нееман.
Нееман се връща в Сирия и разказва за случилото
се. ОИС, ОИН
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Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не
погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16).
Въведение
Помисли си за любим приятел или роднина.
Направете пауза.
Готов ли си да направиш всичко за него или нея? Божията любов към теб е толкова голяма. Той те обича много по-силно, отколкото ти можеш да обичаш когото
и да било. Той те обича повече, отколкото могат да те обичат другите. Стихът ни
днес ще ти помогне да разбереш колко много те обича Бог.
Представяне
Обяснете, че този стих е истина, защото е от Божието Слово. Покажете
на децата как да намерят стиха и след това го прочетете от вашата Библия.
Прочетете заедно с децата онагледения стих.
Обяснение
„Защото Бог толкова възлюби света“ – Бог обича всички хора на света, включително и теб.
„че даде Своя Единороден Син“ – Той те обича толкова много, че изпрати Своя
единствен Син да умре за твоите грехове.
„за да не погине нито един“ – Когато вярваш в Исус няма завинаги да бъдеш
отделен от Бога.
„който вярва в Него“ – „който” означава всеки който избере да повярва в Исус
– в това, че Той умря и възкръсна, за да плати за неговия грях.
„но да има вечен живот“ – вместо това ще получиш прошка за греховете си и
един ден ще имаш вечен живот с Бога на небето.
Приложение
Неспасени: Вярата в Исус е единственият начин да бъдеш очистен от греха и да
имаш вечен живот. Ако не си приел Исус за свой Спасител от греха,
можеш да го направиш още днес! Ще обясним по време на библейския
урок какво означава да повярваш в Исус и как да го направиш.
Спасени:

Ако вече си повярвал в Исус, днес е добър ден да решиш да кажеш
на някой друг за Исус. Тази седмица кажи на приятел колко много
Бог го обича и как иска да му даде вечен живот.

Повторение „Пей и кажи“
Преподайте стиха като използвате езика на глухонемите. Представяйте по един
знак при всяко повторение. При по-малки деца можете да пропуснете някои от
знаците.

Бог		

възлюби

света		

даде
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Знаците са взети
от Sign Language
Made Simple by Edgar
D. Lawrence, Gospel
Publishing House,
Springfield, MO 65802.
Използвано с разрешение.
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Урок
Имал ли си някога проблем, който не си знаел как да разрешиш? Когато това стане
обикновено търсим помощ от друг човек като родител или учител. Да предположим, че твоят проблем е толкова голям, че никой друг не може да ти помогне.
Това се случи на един човек, за когото ще говорим в библейския урок днес. Той
се казваше Нееман.
Картина 4-1

Поставете Нееман (ES-25) и неговата съпруга (ES-26).

В Писанията Сирия е наречена Арам. Нееман вероятно е живеел в или близо до
столицата Дамаск.

Библията казва, че Нееман бе военачалник в Сирия. Той бе велик войн и любимец
на сирийския цар. Той бе смел и силен в битка. Господ бе позволил да победи много
врагове. Нееман беше богат човек. Сигурно със съпругата си са имали чудесен дом
и много слуги. Нееман имаше също така един голям проблем. Библията ни казва,
че „беше силен и храбър, но беше прокажен“ (4 Царе 5:1б).

Нека децата да намерят
тази област на картата.
Прочетете стиха от вашата
Библия.

Проказата е болест по кожата, от която се получават болезнени рани. Болестта кара
тъканта на кожата да умира и понякога човек дори губи инфектирани пръсти на
ръцете или на краката си. По времето на Нееман нямаше лек за проказата. Тя бавно се разпространяваше по тялото му. Той можеше да зарази други хора. Сигурно
болестта носеше скръб и страх в живота на Нееман и на неговата съпруга.
Макар че Нееман бе важен, богат човек и приятел на царя, не можеше да се излекува
от проказата. Какъв ужасен проблем! Тази болест бе помрачила живота му.

ОИН

Знаеш ли, че ти и аз имаме един ужасен проблем, който е по-страшен от проказата?
Спрете за малко и вижте дали някое дете няма да може да отговори.
Откъде знаем, че имаме проблем, който е по-лош от проказата? Помисли за всички
лоши неща, които правиш. Библията ги нарича грях. Тъмният цвят ни напомня за
този проблем, защото грехът е помрачил живота ни.
Покажете тъмната страница от Книга без думи (или тъмния лист хартия).
Всеки човек, с изключение на Господ Исус, се ражда на този свят с грешно сърце.
Ти и аз сме родени с желанието да правим нещата по свой си начин, вместо по
Божия начин. Библията ни казва: „Всички съгрешиха“ (Римляни 3:23). Какви неща
правиш по свой си начин, вместо по Божия начин?
Дайте възможност на децата да отговорят.

Дайте възможност на децата да кажат какво според тях
е грехът. Бъдете подготвени
да дадете други примери за
грях, ако децата не могат да
кажат нищо или ако дадат
грешни отговори.
Макар че проказата е била
презирана болест в Сирия, заразените не са били
принуждавани да живеят в
изолация както в Израел.
Бог беше позволил Сирия
да победи Израел, защото
Израел бе загърбил Бога.
Картина 4-2

Грехът е нещо сериозно, защото ни отделя от Бога, Който е свят и винаги постъпва
правилно. Бог не може да търпи греха и на небето не може да има грях, защото ще
го превърне в ужасно място също като света. Важно е грехът ти да бъде очистен,
премахнат, защото той представлява един сериозен проблем. Той е по-ужасен от
проказата!
Нееман живееше с ужасната болест проказа. Макар че беше важен и богат човек
не можеше да направи нищо, за да се излекува.
Нееман продължаваше да служи като генерал в сирийската армия. Неговата страна
бе започнала война с по-малката страна Израел. Неговата армия завзе Израел и
откара в плен някои от жителите и΄ , за да служат като слуги в домовете на богати
и важни сирийци.
Добавете слугинчето (ES-27).
Между пленниците доведени от Израел имаше едно младо момиче. Библията не
ни казва нейното име. Възможно е да си е играла в близост до своя дом, когато по
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нейната улица е минала сирийска колесница и един строг войник да я е хванал
и да я е отвел. Сигурно момичето много се е изплашило! Можеш ли да познаеш
в чия къща в Сирия бе отведена тя? Да, тя бе отведена в дома на Нееман, за да
прислужва на неговата съпруга. Може да е чистила пода, да е готвила или да е
прала дрехите на съпругата на Нееман.
След като пристигна момичето осъзна, че в този дом има голям проблем. Вероятно
забеляза колко тъжни са Нееман и неговата съпруга. Възможно е да е чула, как
другите слуги говорят за ужасната болест на Нееман.
Махнете Нееман (ES-25) и неговата съпруга (ES-26).
Младото момиче бе много загрижено за Нееман. Възможно е дори да се е помолила
за него. Бог и΄ напомни за някой в Израел, който можеше да помогне на Нееман. Тя
често бе чувала за пророк Елисей. Знаеше, че той служи на истинния и жив Бог и
че Той е направил много чудеса чрез него. Вероятно тя бе чула как Елисей раздели
реката Йордан и мина по суха земя; как изцели водата на Ерихон и как Бог му даде
сила да възкреси малкото момче! Бог със сигурност можеше да използва Елисей
да изцели Нееман! Момичето отиде и каза това на съпругата на Нееман.
Добавете съпругата на Нееман (ES-26).
Картина 4-3

Малкото момиче смело говори със съпругата на Нееман и и΄ каза:
– Ако господарят ми беше при пророка, който е в Самария, той би го изцелил от
проказата му (4 Царе 5:3).
Младото момиче свидетелства, когато каза на съпругата на Нееман за нейния Бог
и за Неговия пророк. Тя каза на някой нещо, което се нуждаеше да чуе.

Прочетете стиха на глас от
Библията.
Позволете на децата да намерят Самария на картата.

Не е ли прекрасно, че Бог бе планирал това момиче да стане слугиня в дома на
Нееман, за да може да му каже за Божия пророк? Бог обичаше и се грижеше за
Нееман.
Бог обича и се грижи също и за твоите приятели, които не са чули за Исус. Ако
вече си приел Господ Исус и греховете ти са простени, тогава има нещо, което Бог
иска да правиш за Него. Той иска да бъдеш Негов свидетел също като това малко
момиче. Да си свидетел за Исус означава да кажеш на някого за Него.

ОИС

Един начин, по който можеш да свидетелстваш, е като кажеш на човек в нужда
това, което знаеш за Бога. Можеш да кажеш как да приеме Исус за свой Спасител
– също както ти Го прие! Библията казва: „Вие сте Мои свидетели“ (Исая 43:10).
Бог те е избрал да Му служиш като свидетелстваш за Него.
Може би не знаеш как да кажеш на някого за Исус. Помоли се Бог да ти даде смелост да поканиш някого да дойде и да чуе за Него в нашия Клуб на Добрата вест
или в църквата. Това е друг начин, по който можеш да свидетелстваш. Може би
се сещаш за някой роднина или приятел, който да поканиш тази седмица.
Също както това малко момиче каза как Нееман може да се изчисти от проказата,
така и аз съм тук днес, за да ти кажа за единствената Личност, Която може да те
очисти от греха. Това е сам Бог. Той много те обича. Той вижда, че в живота ти има
грях, който се нуждаеш да бъде изчистен, за да не се налага да бъдеш отделен от
Него. Той иска, когато умреш, да отидеш на небето. Това е чудесно място, където
живее Бог. Там всичко е съвършено и добро. На небето дори улиците са от злато.
Ето защо тази страница ни напомня за небето и за Бога.
Покажете златната страница от Книгата без думи (или жълт лист).

29

ОИН

Елисей, пророк на верния Бог

Библията казва: „Бог толкова възлюби света“ (Йоан 3:16). Бог толкова те обича,
че иска да вярваш в Неговия Син Исус Христос и греховете ти да бъдат очистени,
т.е. простени, за да можеш да отидеш на небето, когато умреш. Това е много добра
вест за теб!
Младото момиче също имаше добри новини, когато каза на съпругата на Нееман
как той може да се изчисти от проказата.
Сигурно съпругата на Нееман много се развълнува и бързо му съобщи добрата
вест.
Махнете всички фигури.
Нееман предаде на царя добрата вест.
– Незабавно трябва да отидеш в Израел! Ще напиша писмо, което да занесеш на
царя на Израел. – му отговори той.
Картина 4-4

Не знаем защо, но царят на
Израел Йорам не се сети
за пророк Елисей, когато
прочете писмото на сирийския цар. Като син на Ахав
този цар не беше угоден
на Бога и Елисей често му
се противопоставяше. Тъй
като имаше временен мир
със Сирия царят на Израел
реши, че това е някакъв
заговор за започване на
нова война.
Прочетете стиха на глас от
Библията.

Нееман взе писмото, скъпи подаръци и няколко слуги и се отправи с колесницата
си към Самария, където живееше царят на Израел. Пътуването сигурно продължи
няколко дена.
Поставете Нееман (ES-25) и царя (ES-28).
Когато пристигна в двореца Нееман се яви пред царя на Израел и му представи
писмото. Докато четеше писмото от сирийския цар очите на царя на Израел сигурно са изразявали почуда. Писмото гласеше: „Изпращам ти слугата си Нееман
да го изцелиш от проказата“. Царят бе шокиран.
– Нима съм Бог, че да изцелявам болни? – попита царят.
Сигурно присви очи и си помисли: „Сирийският цар сигурно се опитва да започне
нова война с нас. Именно за това става въпрос!“ Царят раздра дрехите си, което
бе знак на отчаяние и скръб.
Междувременно Елисей по някакъв начин чу за Нееман. Той изпрати вест до царя:
– Нека дойде сега при мен и ще разбере, че има пророк в Израел (4 Царе 5:8).
Сигурно царят се зарадва, когато чу посланието от Елисей! Той изпрати Нееман
в дома на Елисей.
Махнете всички фигури. Поставете Нееман и слугата (ES-29).

Малките деца обичат да
държат красиви дрехи и
предмети от злато и сребро. Поставете ги в хартиена чанта и ги вадете едно
по едно.

Бързите коне на Нееман теглеха красивата му колесница докато не пристигна пред
вратата на дома на пророка. Нееман, вероятно облечен във военната си униформа, слезе и отиде до вратата на Елисей. Слугата му вървеше зад него и носеше
подаръците злато, сребро и красиви дрехи изпратени от сирийския цар. Нееман
очакваше пророк Елисей да излезе, нетърпелив да се погрижи за такъв важен
посетител като него.

Картина 4-5

Заменете Нееман и слугата (ES-29)с фигура (ES-25). Добавете Гиезий (ES-18).
Елисей обаче не излезе. Вместо него излезе един слуга (вероятно Гиезий) и предаде на Нееман думите на Елисей: „Иди, окъпи се седем пъти в Йордан. Ако го
направиш, ще се очистиш“ (вижте 4 Царе 5:10).
Махнете Гиезий (ES-18).

Кажете на едно дете преди
часа да каже думите на Гиезий: „Иди, окъпи се седем
пъти...”

Нееман се обиди! Вероятно вървеше напред назад, докато гневно викаше на слугите, които стояха безмълвни. „Мислих си, че сигурно Елисей ще излезе и ще призове
името на своя Бог, че ще помаха с ръка над мен и ще ме изцели от болестта. Да
се измия в мръсните води на Йордан? Реките в Сирия са далеч по-добри от този
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Йордан!“ Нееман беше бесен. Той не искаше да се вслуша в съвета на Елисей.
Възможно е твоите приятели и роднини да не проявят интерес, когато им кажеш
за Бога или ги поканиш да дойдат да чуят за Него. Какво да направиш тогава?

ОИС

Дайте възможност на децата да отговорят.
Можеш да направиш две важни неща – да се молиш за тях и да помолиш Исус да
ти помогне да бъдеш добър пример, когато си с тях. Много деца и големи хора са
виждали, как молитвата и добрият пример помагат човек да започне да се интересува от Бога. Можеш да бъдеш свидетел, когато живееш така както Исус иска
от теб. Можеш да покажеш на другите, че Бог ги обича, дори когато те не искат
да те чуят.
Нееман не искаше да се вслуша в думите на слугата на Елисей. Той му обърна
гневно гръб. Защо Нееман беше толкова ядосан? Той бе обиден, че Елисей не дойде лично да го види. Затова не искаше да изпълни заръката на слугата на Елисей.
Той искаше да получи изцеление по свой начин. Има обаче само един начин, по
който Нееман да получи изцеление или да бъде изчистен от проказата и това е
Божият начин.
Бог има само един начин да бъдеш очистен от греха и това е чрез Неговия Син
Господ Исус. Той е Божият съвършен Син. Понякога хората си мислят, че ако ходят
на църква или ако правят много добри неща това ще ги изчисти. Това обаче не е
вярно. Има само един начин да бъдем чисти от своя грях. Божият начин бе Господ
Исус да понесе наказанието за твоя грях, когато умря на кръста. Неговата кръв бе
пролята. Тази страница ни помага да запомним, че Исус умря за нас.

ОИН

Покажете червената страница от Книгата без думи (или червен лист).
Когато Исус висеше на кръста Бог постави всички лоши неща, които ти и аз сме
направили и правим на Господ Исус. Исус доброволно понесе наказанието за греха,
за да не се наложи ти да го понесеш. Той проля кръвта Си, за да можеш да получиш
прощение и да бъдеш чист. Библията казва: „кръвта на Сина Му Исус Христос ни
очиства от всеки грях“ (1 Йоан 1:7). За това ни напомня тази страница.
Покажете чистата страница на Книгата без думи (или бял лист).
След като Исус умря Той бе погребан и три дена по-късно възкръсна. Днес Той е
на небето със Своя Баща. Той иска да дойде, да прости греха ти и да живее в теб.
Нужно е да обърнеш гръб на греха и да Го помолиш да вземе всички лоши неща,
които си направил и да те направи по-чист от бялата страница. Кажи на Исус, че
вярваш, че единствено Той може да те очисти и да прости греховете ти. Помоли
Го да направи това и да те промени. После можеш да живееш за Него и да Му
служиш.
Ако не знаеш как да помолиш Господ Исус да очисти греховете ти, ще ти помогна
с радост. Ела и говори с мен след урока. Ще бъда тук при фланелната дъска. Единствен Господ Исус може да ти помогне и да те очисти от твоя грях.
Имаше само един начин Нееман да се очисти от проказата и това беше Божият
начин. Той обаче искаше да бъде изцелен по свой си начин. Слугите на Нееман се
опитаха да го убедят да промени решението си.
– Генерале, ако пророкът ти беше заръчал нещо голямо, не би ли го извършил?
Защо не направиш това малко нещо? – му казаха те.
Заменете Нееман (ES-25) с фигура (ES-29).

Картина 4-4 отново

Нееман много искаше да бъде изцелен. Изглежда нямаше друг начин. Може би
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Нека децата намерят река
Йордан на картата.

докато гледаше раните по ръцете си той реши да повярва в Бога на Елисей и да
се довери на Неговия начин. Качи се заедно със слугите си в колесниците и се
отправиха към реката Йордан.
Махнете Нееман и слугата (ES-29).

С интонацията на гласа си
създайте атмосфера на
очакване.
На по-малките деца ще им е
приятно да броят с вас.

При реката Нееман слезе от колесницата и вероятно свали горната си роба. Остави слугите си на брега и нагази във водата. Той се потопи. Сигурно се почувства
малко глупаво, но въпреки това бе изпълнен с надежда. Той се потопи веднъж...
два пъти... три пъти. Вероятно провери тялото си за някакви белези на изцеление.
Потопи се отново. Четири пъти... пет пъти... шест пъти. Все още привидно нямаше
никаква промяна.
Нееман може би си помисли: „Сигурно пророкът се е объркал, но определено каза
седем пъти.“
Поставете Нееман (ES-30).

Прочетете стиха от Библията си.

Кажете кулминацията с
триумфален глас!

Сигурно слугите на Нееман затаиха дъх докато наблюдаваха как господарят им се
потапя за седми път в реката. Когато той излезе от водата можеше да се чуе само
звукът от капеща вода. Нееман погледна кожата си. Какво бе станало? Библията
казва: „плътта му се обнови като на малко дете“ (4 Царе 5:14). Да! Грозните рани
бяха изчезнали! Кожата му бе чиста и гладка. Сигурно слугите му много се зарадваха!
Бог беше изцелил Нееман от проказата!
Нееман беше много щастлив! Той знаеше, че не мътните води на реката го бяха
изцелили. Богът на Елисей го бе изцелил, защото Нееман бе изпълнил заръката
на пророка.

Картина 4-6

Заменете Нееман (ES-30) с фигура (ES-29).
Нееман и слугите му скочиха в колесниците и радостно потеглиха към дома на
Елисей.
Заменете Нееман и слуга (ES-29) с фигура (ES-25). Добавете Елисей (ES-1).
Този път Елисей излезе да го посрещне. Нееман каза на Божия пророк:
– Ето, сега узнах, че няма Бог в целия свят освен в Израел“ (4 Царе 5:15б).
Нееман бе видял силата на истинския и жив Бог. Той видя, че Бог е верен да изпълни
Своето Слово. Нееман не искаше повече да се покланя на лъжливи богове, когато
се прибереше в Сирия, а да се покланя на единствения истинен и жив Бог.
Нееман предложи на Елисей подаръците, които бе донесъл, но Елисей отказа да
ги вземе. Той искаше цялата слава за изцелението на Нееман да бъде единствено
за Бога. Нееман бе изцелен, защото изпълни това, което Бог му каза да направи.
Махнете всички фигури.
ОИС

ОИН

Ако вече си изчистен от греха си, тази седмица ще бъдеш ли свидетел за Бога?
Приятелите и роднините ти трябва да знаят как могат да повярват и да имат вечен
живот. Бог казва, че си Негов свидетел да казваш на околните за Него. Ще помолиш
ли Господ да ти помогне да кажеш на един приятел тази седмица за това как може
да бъде изчистен от греха си?
Можеш да бъдеш очистен от греха като изпълниш това, което Бог ти казва. Едно
такова място е нашият стих за запомняне.
Кажете заедно Йоан 3:16.
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Трябва да повярваш в Исус, Божия Син. Ще Му кажеш ли, че съжаляваш за греховете си? Ще Го помолиш ли да те очисти и да ти помогне да заживееш нов живот
за Него? Ще Му кажеш ли, че вярваш, че Той е Божият син? Помни: „кръвта на
Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях“ (1 Йоан 1:7).
Игра за преговор
Акцент върху Книгата
без думи

Въпроси за преговор
1. Какъв беше проблемът на Нееман? (Проказата.)
2. Какъв проблем имат всички хора? (Проблемът на греха.)
3. Как момичето от Израел се озова в дома на Нееман? (Тя бе пленена от сирийците и бе отведена в дома на Нееман, за да бъде слугиня на неговата съпруга.)
4. Как момичето помогна на Нееман? (Тя каза на съпругата на Нееман за Елисей,
Божия пророк, който може да помогне на Нееман.)
5. Каква добра вест можеш да кажеш на някого през тази седмица? (Да кажеш
за Исус и за това как може да има вечен живот.)
6. Какво правиш, когато казваш на някого за Исус? (Свидетелстваш.)
7. Какво можеш да направиш, ако се страхуваш да свидетелстваш? (Да се помолиш.)
8. Свидетелстваме по два важни начина. Единият е с думи. Какъв е другият? (Чрез
поведението си.)

Поставете малки картончета в папката с играта за
преговор в четирите цвята
използвани в текста (златен, тъмен, червен и бял).
Поставете по две картончета от всеки цвят и ги
покрийте с номерираните
картончета, така че цветът
да не се вижда.
Играйте по същия начин
както „Съдове за масло”
от урок 2 (вижте страница
17).

9. Защо Нееман се ядоса, когато слугата на Елисей му каза да се потопи седем пъти
в Йордан? (Той искаше да бъде изцелен по свой си начин и очакваше Елисей да
излезе и да направи велики неща за него, защото беше важен човек.)
10. Защо, според теб, Нееман щеше да оздравее като се потопи седем пъти в реката
Йордан? (Защото ще изпълни това което Бог му каза.)
11. Какво каза Нееман за Бога, след като бе изцелен? („Ето, сега узнах, че няма
Бог в целия свят освен в Израел.“)
12. Защо според теб е толкова важно, че слугинчето каза на Нееман и на неговата
съпруга за Божия пророк в нейната страна? (Вероятно защото само тя познаваше Бога и можеше да им каже тази вест.)
Допълнително занимание

Bookmark

Направете копия от книгоделителя на страница 50. Раздайте по един на всяко дете.
Могат да оцветят всяко сърце в един от цветовете на Книгата без думи. Попитайте
ги какво означава всеки цвят и им помогнете да запишат на гърба на книгоделителя,
както е показано в примера.
Кажете им, че така могат да запомнят какво е направил Исус за тях и да използват
книгоделителя да казват на свои приятели за Неговата любов.

Carry-over activity - lesson 4

Бог живее на небето
и обича всички.
Бог не обича грешните неща, които
правим.
Исус, Божият Син,
може да прости
всички грехове, които сме направили,
за да бъдем чисти в
Божиите очи.

Оцвети в
жълто
Оцвети в
черно
Оцвети в
червено
Без цвят,
остави
бяло
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Урок 5
Елисей вярва, че Бог ще го пази
Библейски текст за учителите

План на урока

4 Царе 6:8-23

Въведение

Основна истина

Страховитата сирийска армия се приближаваше!

Бог е силен да защитава Своите деца във всяка
ситуация.

Развитие на събитията:

Приложение

1

Сирийският цар обяви война на Израел.

2

Той казва на слугите си къде ще бъде лагерът
му. ОИС

3

Елисей няколко пъти предупреждава царя
на Израел за плановете на сирийския цар.
ОИС

Нагледни пособия:
 Картини: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 и 5-6,

4

Сирийският цар си мисли, че в лагера му има
предател, който докладва на израелтяните.

 или Фигури: ES-1, ES-31, ES-32, ES-33, ES-34,

5

Един слуга му казва, че това е Елисей.
ОИН

 Лист с основната истина с големи букви (Мо-

6

Царят на Сирия изпраща коне и колесници
в Дотан, за да заловят Елисей.

7

Елисей уверява притеснения си слуга, че с
тях има по-многобройна армия от тази на
сирийците.

8

Елисей се моли Бог да отвори очите на слугата му. ОИС

9

Елисей се моли Бог да заслепи очите на
сирийските войници.

Неспасени: Бог ще те защитава, ако станеш Негово
дете.
Спасени:

Вярвай, че Бог ще те защитава.

Стих за запаметяване
Преговорете Йоан 3:16.

ES-35, ES-36, ES-37, ES-38 и ES-40;

жете да я напишете върху защитаваща ръка, за
да подчертаете идеята.);
Бог е силен да
защитава Своите
деца.

 Карта на Израел.

10 Елисей води армията на врага в Самария.
11 Израелевия цар подготвя пиршество за сирийците и ги изпраща да си вървят.

Кулминация
Бог защити Своя народ и войната свърши!

Заключение
Божият народ е защитен от врага чрез Божията
сила и вярност. ОИС, ОИН
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Урок
Страховитата сирийска армия се приближаваше! Вероятно слугата на Елисей
виждаше отражението на слънцето по техните остри мечове и копия. Сърцето му
се изпълни със страх. Той не можеше да повярва на очите си. Никога нямаше да
забрави този ден и тази гледка. Щеше да я помни до края на живота си!
Как Елисей и неговите слуги се оказаха заобиколени от техните врагове? Каква
беше изумителната гледка, която слугата видя? Историята започва в Сирия.
Сирийците отдавна бяха врагове на Божия народ, на израелтяните. Двете страни воюваха дълги години. Сирийската армия бе нападала Израел при много случаи като
бе установявала властта си над все по-голяма част от територията на Израел.

Задръжте вниманието на
децата като говорите с вълнение и очакване!
Нека децата намерят Сирия на картата. Посочете
разстоянието между Сирия
и Самария, столицата на
Израел.
(Тогава Йерусалим не е бил
столица. Страната е била
разделена на две държави
– Юда и Израел. Йерусалим
е бил в Юда.)
Картина 5-1

Поставете сирийския цар (ES31) и офицери (ES-32).

Сега сирийският цар измисли нов план. Искаше да направи таен лагер близо до
границата с Израел и да предприема изненадващи атаки.
Сирийският цар събра своите офицери, за да обсъди с тях тайния си план. Каза
им къде иска да разположи лагера. Сигурно очите му проблясваха докато им
говореше:
– Как само ще изненадаме армията на Израел, когато излезем от тайните места и
ги нападнем неочаквано!
Махнете всички фигури.

Сирийската армия чакаше на тайното място, за да нападне неочаквано Израел.
Може ли някой да защити Израел?
Да. Някой може да защити Израел. Той е силен да защити и теб. За кого говоря?
Дайте възможност на децата да отговорят.

Говоря за единствения истинен и жив Бог. В Библията четем, че Бог е силен
да защити Своите деца. Ако вярваш в Бога и си приел Неговия Син Исус за
твой Спасител, ти си Негово дете и при нужда можеш да разчиташ на Неговата
защита.

ОИС
Покажете листа с
основната истина.

Израелтяните се нуждаеха от защита, защото имаха враг, чиято цел бе да ги победи.
Щеше ли да успее?
Сирийската армия чакаше на тайното място в засада.
Поставете Елисей (ES-33).

Картина 5-2

Докато сирийският цар кроеше тайните си планове нашият всезнаещ Бог ги
разкриваше на Своя пророк Елисей, който живееше в Дотан, не далеч от двореца
в Самария! По някакъв начин Бог разкри на Елисей къде е засадата на врага.
Посочете Елисей (ES-33).

Елисей веднага изпрати послание до царя на Израел да не води армията си в близост до мястото на сирийската засада.
Царят на Израел изпрати един от войниците си да провери околността и да докладва дали информацията е вярна. Когато се върна, войникът каза на царя на
Израел, че сирийците наистина са разположили лагера си там, точно както ги бе
предупредил Елисей.
Когато армията на Израел не мина покрай мястото на засадата, сирийският цар
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Нека децата намерят Дотан
на картата. Градът е бил
разположен на около 20
км на север от Самария.
Елисей е живеел временно
там.
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премести армията си на друго място. Бог разкри на Елисей новия план и той отново
предупреди царя на Израел.
Сирийският цар продължи да мести армията си на нови места. Всеки път Бог
предупреждаваше Елисей и той казваше на царя.
Бог защитаваше Своя народ от враговете, които искаха да го победят. Единствено
Бог има такава сила.
ОИС

Покажете листа с
основната истина.

Има един друг враг, който планира да победи Божиите деца. Ако си помолил Господ Исус да те спаси и да те направи Божие дете, планът на врага е да те победи.
Името му е Сатана или дяволът. Той мрази Бога. Той е лош ангел, който работи
срещу Божиите планове и иска да те победи като ти пречи да живееш за Господа.
Ако Исус е твой Спасител, вярвай, че всесилният Бог ще те пази.
Какви лоши неща може да те изкушава да правиш Сатана?
Дайте възможност на децата да отговорят.

Какви добри и важни неща иска дяволът да ти попречи да направиш?
Дайте възможност на децата да отговорят и добавете други примери за нападките
на Сатана. Използвайте следното обяснение.
Постарайте се да направите
това приложение много
практично като обсъдите
области, в които спасените
деца, които обучавате се
сблъскват с предизвикателства и поражение в християнския си живот.

Един от начините, по който Сатана се опитва да те победи, е чрез твоето желание
да вършиш зло. Макар Господ Исус да живее в теб Сатана ще те изкушава да не се
покоряваш на Бога и е възможно понякога да се поддадеш на неговите изкушения.
Може би се ядосваш на малкия си брат по неправилен начин или си преписваш
домашното. Той се опитва да те накара да съгрешиш, Сатана се стреми да разруши
приятелството ти с Бога.
Сатана също така се опитва да те победи като те кара да се съмняваш, че си Божие дете, като те разсейва да не четеш Божието Слово и да не се молиш или като
те обезсърчава да си мислиш, че не можеш да победиш грешните си мисли или
действия.
Понякога в живота ти могат да дойдат трудности като произшествие или болест.
Може да има хора, които да се опитват физически да те наранят като деца от местното училище или някой голям човек. Това се случва, защото живеем в един лош
свят. Сатана може да използва тези ситуации, за да те победи като те накара да се
страхуваш и да забравиш Бога.
Сатана е опасен враг. Неговите атаки са толкова големи, че не можеш сам да им
устоиш. Ти обаче не си сам, в теб живее Господ Исус, Божия Син. Библията казва:
„защото Този, Който е във вас [Бог], е по-велик от онзи, който е в света [Сатана]“ (1
Йоан 4:4). Като Божие дете вярвай, че Бог е силен да те защити. Не е задължително
планът на Сатана да те победи да успее! Бог е силен да те защити.
Бог е силен да защити и Своя народ Израел.
Махнете Елисей (ES-33).

Можете ли да си представите колко ядосан бе сирийският цар, че атаките му срещу
израелтяните не бяха успешни? Той не можеше да разбере, как те знаеха тайните
му планове и защо не можеше да ги изненада. Имаше само един отговор – сигурно
в неговата армия имаше предател! Някой предаваше военните тайни на Израел!
Картина 5-1 отново

Поставете сирийския цар (ES-31) и офицерите (ES-32).

Сирийският цар събра своите офицери. Нека чуем какво им каза той. Думите му
са записани в Библията.
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– Не искате ли да ми кажете кой от нашите е за Израелевия цар? (4 Царе 6:11).
С други думи: „Искам да знам кой е предателят между нас!“ Царят не разбра, че
Бог помагаше на Елисей и на израелтяните срещу техния враг.
Ти също имаш враг, който иска да те унищожи! Това е Сатана или дяволът. Ако не
си загърбил греха и не си помолил Господ Исус да ти прости и да те промени, като
твой враг Сатана иска да ти попречи да го направиш. Той иска да продължиш да
вършиш зло. Като твой враг той иска да продължиш да живееш в грях и непрекъснато да се отдалечаваш от Бога. Това обаче е много опасно. Ако продължаваш да
живееш в греховете си, когато животът ти на земята свърши, завинаги ще бъдеш
отделен от Божието присъствие. Бог е толкова чист и свят, че не може да търпи
твоето непокорство към Него, когато лъжеш, избухваш гневно, говориш лоши думи,
не слушаш родителите си или върши други лоши неща. Бог иска да вярваш в Него,
за да можеш да отидеш на небето, когато умреш. Да вярваш в Него означава да Му
се довериш. Помни нашия стих за запомняне в Йоан 3:16: „...за да не погине нито
един, който вярва в Него, но да има вечен живот“. Можеш да повярваш в Исус като
Му се довериш и Го помолиш да прости твоите грехове и да те направи Божие дете.
Бог може да те избави, както направи преди толкова години за Своя народ.

Прочетете стиха на глас от
Библията.

ОИН

Сирийският цар не разбра, че Бог помагаше на Елисей и на израелтяните. Той
обвини своите мъже в предателство.
Най-накрая един от мъжете му каза:
– Никой, господарю мой, царю; а пророкът, който е в Израел, Елисей, известява на
Израелевия цар думите, които говориш в спалнята си (4 Царе 6:12).
Сирийският цар много се разгневи. Как смее този пророк да му проваля военните
планове! Той заповяда:
– Открийте къде живее Елисей, за да изпратя войска да го хване!

Прочетете стиха на глас
от Библията или помолете
едно по-голямо дете да го
прочете.
Вероятно този мъж бе шпионин в Израел и бе научи,
как Бог показва силата си
чрез Елисей.

Той сигурно си мислеше, че Елисей има някакви магически сили и ако го арестува
или убие, ще разреши своя проблем. Той не знаеше, че Елисей бе слуга на единствения истинен Бог, Който му разкриваше тайните на царя.
Махнете всички фигури.

Когато царят научи, че Елисей живее в Дотан, заповяда на голяма група войници с
коне и колесници да обградят града. Сигурно си каза: „Този пророк няма да избяга
от моята армия. Веднъж завинаги ще го спра!“.
Поставете сирийската армия (ES-34) и колесници (ES-35).

Сирийската армия пристигна в Дотан вечерта. Зае позиция по хълмовете и обгради
града в очакване на сутринта.

Сирийският цар сигурно
изпрати много войници
в Дотан, защото се боеше
Елисей да не бъде охраняван или народът да не
се опита да защити своя
пророк.
Картина 5-3

Добавете слуга (ES-36).

Рано сутринта слугата на Елисей се събуди и излезе навън. Вероятно нещо привлече вниманието му, докато се прозяваше и протягаше. Може да е била някаква
светлинка по хълма. Той погледна натам и за негов ужас видя колесници и войници
с блестящи оръжия. Сирийски войници! Когато погледна на дясно видя още войници. Погледна на ляво – и там имаше войници. Той се обърна във всички посоки
и разбра, че са напълно обградени!
Сигурно сърцето му заби учестено, когато осъзна, че Дотан ще бъде нападнат! Той
отиде бързо да каже на Елисей.
– Господарю! – извика той. – Какво ще правим?
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Слугата може да е бил един
от синовете на пророците,
които Елисей обучаваше.
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Картина 5-4

Добавете Елисей (ES-1).

Прочетете стиха на глас от
Библията.

Елисей беше спокоен. „Не бой се, защото онези, които са с нас, важат повече от
онези, които са с тях“ (4 Царе 6:16).
Вероятно слугата се изненада. „Как може Елисей да е толкова спокоен, когато
врагът ще ни нападне? Какво иска да каже с това тези, които са с нас? Няма кой да
ни защити!“ Сигурно през ума на обезпокоения слуга са минали много страшни
мисли. Елисей видя, че слугата му не го разбра. Той не разчиташе на собствената
си сила или на армията на Израел за защита от нападението на врага. Той разчиташе на Божията закрила.

Прочетете стиха на глас от
Библията.

Божията закрила бе много реална и затова той се помоли: „Господи, отвори очите
му, за да види”. Библията ни казва, че Бог отвори очите на младия мъж и той с
почуда разбра за какво му говори Елисей. Можеш ли да си представиш какво видя
той? Какво мислиш? Нека видим отговора в нашия библейски пасаж.
„...хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей“ (4 Царе 6:17б).
Добавете ангели с колесници и коне (ES-37 и ES-38).

Картина 5-5

По околните хълмове имаше блестящи коне и колесници, но те не бяха от сирийската, а от Божията армия! Тези коне и колесници бяха огнени! Бог бе поставил
небесна охрана около Елисей и неговия слуга, готова да се бие, за да го защити!
Мислиш ли, че слугата продължи да се страхува? Не мисля! Той разбра, че може
да се довери на Бога да го защити.
ОИС
Покажете листа с основната
истина.

Когато твоят враг Сатана нападне, не можеш да разчиташ на собствената си сила
или на защита от другите. Ако си Божие дете, довери Му се, защото Той е силен
да те пази. Бог е винаги с теб. Никога не си сам срещу твоя враг. Бог е всесилен!
Той е по-силен от Сатана. Бог може да те предпази от хора или ситуации, които
могат да ти навредят. Той също може да те предпази от това да се поддадеш на
своите греховни желания и съмнения, страхове и обезсърчение, които Сатана иска
да използва, за да те победи. Остани близо до Бога, за да може да ти помага. Моли
се и чети Библията си, защото молитвата и четенето на Библията са силни оръжия
срещу врага.
Бог предостави специална защита на Своите деца чрез ангелите Си. Божиите
Ангели са духовни същества, посланици, създадени да Му служат. Той изпраща
ангелите Си да се грижат за децата Му, особено във време на нужда. Ти не можеш
да видиш ангелите, така както слугата не можа да види Божията голяма армия, но
те винаги бдят над теб. В Библията четем, че: „Ангелът на Господа застава около
онези, които се боят от Него, и ги избавя“ (Псалм 34:7).

Помогнете на децата да
разберат, че Божието обещание за защита не означава, че никога няма да
преживяваме трудности.
Представете добре балансиран възглед за тази истина.

Когато Сатана се опита да те победи, помни, че Бог държи всичко под контрол.
Вярвай, че Той ще ти помогне да кажеш „Не!“ на Сатана. Това не означава, че
никога няма да ти се случат лоши неща. Понякога Бог допуска да преминаваш
през трудности, но обещава да използва дори и тях за твое добро. Спомняш ли си,
че говорихме за това в историята за малкото момче, което умря и което Бог върна
към живот? Божият Святи Дух ще ти помогне да останеш вътрешно спокоен дори
когато преминаваш през трудности. Възможно е да не разбираш защо нещо се
случва или как ще устоиш на атаката на врага, но можеш въпреки това да вярваш,
че Бог е силен да те защити.
Бог бе силен да защити Елисей.
Сирийската армия настъпваше и Елисей се помоли отново като поиска Бог да
порази войниците със слепота.
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Елисей им каза:
– Последвайте ме и аз ще ви заведа при човека, когото търсите.
Махнете всички фигури.

Армията сляпо следва Елисей в продължение на цели двадесет километра до столицата Самария!
Поставете Елисей (ES-1) и сирийските войници (ES-34).

Когато влязоха в града Елисей се помоли отново и Бог премахна слепотата им.
Сирийците разбраха, че са в сърцето на вражеската територия!
Картина 5-6

Добавете царя на Израел (ES-40).

Когато царят на Израел видя, че Елисей е довел сирийската армия при него, той
много се зарадва на този голям късмет. Той попита Елисей:
– Да ги убия ли?
– Не! – му отговори Елисей:
Той искаше войниците да бъдат оставени живи, за да могат да разкажат какво бе
направил Богът на Израел. Елисей каза на царя да ги нахрани и да ги пусне. Царят
подготви голямо пиршество и след като пленниците ядоха и пиха до насита той ги
освободи да се върнат в Сирия.
Махнете всички фигури.

Несъмнено сирийските войници разказаха на своя цар за всички странни неща,
които им се случиха. Царят разбра, че не може да победи срещу Бога на Израел и
армията му спря нашествието.
Бог защити Своя народ – войната бе прекратена!
Божият народ бе защитен от врага не с негова сила или умения, а чрез Божията
сила и вярност.
Ако си Божие дете, ще се довериш ли на Бога, Който е силен да те пази? Възможно е
дори тази седмица да попаднеш под атаките на твоя враг Сатана. Те могат да дойдат
чрез хора или ситуации, които се опитват да те наранят, чрез съмнения, страхове
или обезсърчение, когато направиш нещо грешно. Помни, че Бог е винаги с теб и
че всичко винаги е под Негов контрол. Разчитай на Него да ти помага да казваш
„Не!“ на Сатана. Тази седмица следи и си запиши начините, по които Бог те пази.
Подготвил съм едно малко листче за теб, на което пише: „Тази седмица Бог ме
пази като: _____“. Попълни празното място с начин, по който си забелязал, че Бог
те пази. Листчетата са на стола до вратата. Вземи си едно, когато си тръгваш, ако
искаш да го попълниш. Следващата седмица ще обсъдим как Бог ни е пазил.

ОИС

Може би още не си Божие дете. Тогава днес можеш да повярваш в Господ Исус.
Готов ли си да загърбиш своите грехове? Ще повярваш ли в Исус, Който умря за
теб, понесе наказанието за твоя грях и възкръсна? Ако го направиш, Бог ще ти
прости греховете и ще ти даде вечен живот. Това е живот, който ще живееш на
небето. Той никога няма да те остави и ще започне да променя живота ти стъпка
по стъпка. Винаги ще бъде до теб и ще те пази.

ОИН

Въпроси за преговор

Игра за преговор
Кламери „зонк”

1

Как царят на Сирия планира да нападне израелтяните? (Като разположи тайно
лагер близо до границата с Израел.)
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кламера
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парченца цветна хартия) в
хартиена чантичка. Сложете само три зелени кламера
(или парченца хартия) в
чантичката. Това са кламерите „зонк”.
Разделете групата на два
отбора и задайте въпрос
на първия отбор.
Първият, който вдигне ръка
и отговори правилно на въпроса има право да вземе
кламер от чантата. Не може
да гледа, докато го вади.
Всеки кламер (ако не е
зелен „зонк” кламер) носи
по 500 точки! Играчът може
да тегли колкото кламери
пожелае или колкото иска
отборът му и може да спре
по всяко време. Когато това
стане, съберете всички
точки и върнете кламерите
в чантата.

2

Кой е врагът на Божиите деца днес? (Сатана.)

3

С какви грешни неща Сатана изкушава Божието дете? (Изкушава го да се
ядосва, да лъже или да се съмнява.)

4

Какви добри и важни неща Сатана иска да попречи на Божиите деца да правят?
(Да не четат Библията, да не се молят, да не се покоряват, да не помагат на
нуждаещите се и др.)

5

Какво правеше царят на Сирия всеки път, когато израелтяните разбираха за
тайния му лагер? (Той намираше ново място и се местеше.)

6

Какво планира да направи сирийският цар на Елисей? (Да нападне града, в
който беше Елисей и да го залови.)

7

Какво можеш да направиш, когато Сатана се опита да те порази? (Да вярваш в
Бога, да помниш, че Той контролира всичко и да казваш „Не!“ на Сатана.)

8

Защо Елисей бе толкова спокоен, а неговият слуга толкова притеснен, когато
разбраха, че врагът ги е обкръжил? (Елисей можеше да види Божията небесна
армия, а слугата не можеше да я види.)

9

Кои са невидимите войници, на които Бог е заповядал да те пазят? (Негови
ангели.)

10 Защо християните често се плашат от атаките на Сатана и проблемите, с които
се сблъскват? (Те не помнят, че Бог е всесилен и контролира всичко. Затова
не разчитат на Неговата помощ.)
11 Къде заведе Елисей сирийската армия? (В град Самария.)
12 Какво иска Бог да научиш за Него от тази история? (Бог е всесилен и може да
те пази във всяка ситуация.)
Допълнителна дейност 1
Подгответе листчета за децата с изречението: „Тази седмица Бог ме пази като:
_____“.
Напомнете на децата, че ако искат да си вземат листче, да попълнят празното
място през седмицата и да го донесат на другото събиране, ще отделите време да
споделите какво са записали.
Допълнителна дейност 2
Децата да седнат в кръг. Сложете превръзка на очите на един доброволец. В кръга
сложете различни препятствия. Сложете ги на разстояние, за да може да стъпва.
Кажете на детето с превръзката на очите, че ще го насочвате с тих глас, за да мине
безпроблемно. Ще трябва да прави точно каквото му кажете и да ви се довери да
го преведете безопасно през всички препятствия. Насърчете останалите деца да
викат със силен глас различни насоки, правилни или погрешни. Ако детето ви се
довери, ще успее.
След заниманието обсъдете, че трябва да се научим да чуваме Божия глас чрез
Неговото Слово, да вярваме в това което ни казва и да не слушаме други гласове,
които може да са неправилни.
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Урок 6
Повярвай в Благата вест
Библейски текст за учителите

План на урока

4 Царе 6:24 - 7:16

Въведение

Основна истина

„Толкова съм гладен!“

Бог има добри вести за хората в нужда.

Развитие на събитията:

Приложение
Неспасени: Повярвай в добрата вест за Исус
Христос и ще бъдеш спасен.

1

Сирийците нападат Самария и това довежда
до глад и повишаване на цените.

Казвай добрата вест за Исус Христос
на хората, които се нуждаят да я чуят.

2

Царят вини Елисей и иска да го убие. ОИС

3

Елисей пророкува, че гладът ще свърши на
следващия ден. ОИН

4

Четирима изгладнели прокажени решават да
се предадат на сирийската армия.

5

Бог прави така, че сирийците побягват, защото си мислят, че ги нападат.

6

Прокажените ядат и вземат продукти.
ОИН

7

Прокажените изпитват вина и решават да
кажат добрата вест за храната. ОИС

8

Царят изпраща шпиони в лагера на сирийците. ОИН, ОИС

Спасени:

Алтернативно приложение
Спасени:

Говорете за физическите нужди на
милиони деца и възрастни по света
като например за хора, които нямат
достатъчно храна, вода и истински
дом. Говорете за физическите нужди
от вода и дом. Предизвикайте децата
да бъдат чувствителни, да искат да
играят и да пожертват нещо в помощ на
специални проекти за подпомагане в
училище, на улицата, в тяхната църква
или в неделното училище.

Стих за запаметяване

Кулминация

Преговорете Йоан 3:16.

Нагледни пособия:
 Картини: 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 и 6-6,

9

 или Фигури: ES-1, ES-4, ES-34, ES-35, ES-39,

10 Бог по чудесен начин спасява народа Си от
смърт.

ES-40, ES-41, ES-42, ES-43, ES-44, ES-45 и ES46;

Гладният народ се спуска към опустелия
лагер, за да се нахрани.

Заключение

 Лист с основната истина с големи букви (да бъде

Пророчеството на Елисей се изпълнява.

на формат A4);

Елисей до края на живота си живее в покорство
към Бога. ОИС, ОИН

 Карта на Израел.
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Урок
Можете предварително
да помолите едно дете да
кажете началната реплика
като стене от глад, както
вероятно са правили самаряните.
Помолете децата, които са
били на предишния урок
накратко да припомнят
събитията, които показват
Божията защита.
Помолете дете да намери
Самария на картата.
Картина 5-3
Тъй като Самария се намираше на хълм, за сирийската армия не беше трудно да
спре всеки опит за помощ
от вън.

„Толкова съм гладен!“ Това са думи, които би могъл да чуеш в град Самария.
Бог бе извършил чудеса, за да защити Израел от неговия враг Сирия.
Накратко преговорете събитията от миналия урок.

След като сирийските войници бяха освободени, без да бъдат наранени от Самария,
те разказаха всичко на своя цар. Сирия спря нашествието и Бог даде на Израел
време на мир. Мислиш ли, че хората, след като бяха видeли всичко, което Бог бе
направил за тях, се обърнаха отново към Него и Му се поклониха, защото е силен
и верен Бог? Очевидно не го направиха. Може би за това Бог позволи да се случи
една още по-ужасна ситуация, поради която стомасите на хората започнаха да
къркорят!
Поставете сирийската армия (ES-34) и колесници (ES-35).

Този път, когато сирийската армия нападна Израел, обсади столицата Самария и
спря всички доставки на храна и вода.
Добавете гладни хора (ES-39).

Хората скоро започнаха да гладуват. Бе останала само малко храна от животни.
Дори тя стана много скъпа, тъй като хората отчаяно се нуждаеха от храна. Мъже,
жени, деца, богати и бедни измираха, защото нямаха нищо за ядене. Целият град
щеше да умре от глад и се нуждаеше от избавление.
Махнете всички фигури. Поставете царя на Израел (ES-40).

Картина 6-1
По-големите деца могат
да харесат подробното
описание в 4 Царе 6:25.
Магарешката глава е била
най-малко желаната храна. Един сребърник е бил
заплатата за четири дена.
Осемдесет сребърника са
били доста висока цена.
Един кав се е равнявал на
473 мл. Торът от гълъби
е бил семена, които били
използвани за храна на
животните. Тази храна е
била считана за „нечиста”
от евреите, но това било
необичайно време.
Картина 6-2
ОИС
Може да не говорите за
последствията от глада
записани в 4 Царе 6:28-29.
Тогава канибализмът се
е срещал често по време
на глад.
Възможно е царят да си е
мислил, че по някакъв начин Елисей е отговорен за
сирийското нашествие или

Царят на Израел бе притеснен. Когато една жена от града го помоли за помощ,
той ѝ отвърна:
– Ако Господ не ти помогне, откъде ще ти помогна аз?
Царят беше тъжен заради страданието на хората, но отказа да се обърне към Бога
за помощ. Той беше ядосан на Бога и обвиняваше Божия слуга Елисей за глада.
Вместо да отиде при Елисей и да го помоли да говори с Бога за ситуацията, царят
реши да упорства в своя грешен път. Той реши още същия ден да убие Елисей!
Махнете царя на Израел (ES-40). Поставете Елисей (ES-1) и градските управници (ES-4).

Елисей бе в дома си в Самария и говореше с градските управници, когато бе предупреден от Бога, че царят изпраща някой да го убие! Елисей каза на градските
управници да залостят вратата, за да не влезе изпратеният от царя човек да го
убие. Той знаеше, че царят също ще дойде. Елисей трябваше да му предаде едно
послание. Искаше да сподели с него радостни вести.
Добрата новина си струва да бъде казана, нали? Ако си приел Господ Исус за свой
Спасител тогава и ти имаш добра новина, която да кажеш на другите. Бог иска
да говориш за Него на своите приятели и роднини, които още не са чули добрата
вест.
Царят също се нуждаеше да чуе добрата новина, която Елисей щеше да му каже.
Добавете царя (ES-40).

Когато той пристигна сигурно Елисей му каза да не се предава на врага, а да почака,
защото Бог ще ги избави. Царят попита Елисей:
– Защо да чакам повече Бог да се намеси?
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Царят не повярва на Елисей. Той бе убеден, че Бог няма да им помогне.
Елисей предаде Божието послание на царя и на градските управници. Нека прочетем от Библията какво каза той.
„Слушайте Господнето слово... Утре, по това време, при портата на Самария една
сата чисто брашно ще се продаде за един сикъл и две сати ечемик за един сикъл“
(4 Царе 7:1).
Бог каза, че гладът ще спре. Ще има достатъчно храна за всички и цените на храните ще се нормализират. Елисей добави уверено: „Всичко това ще стане утре!“
Бог продължаваше да обича народа, макар той да не заслужаваше Неговата любов
и искаше да го избави от тази опасност.
Бог иска да те избави или да те спаси от греха в твоя живот. Грях е, когато настояваш да постъпиш по свой си начин, вместо по Божия начин. Грехът нарушава
Божия закон. Съгрешаваш, когато преписваш на контролно в училище, когато
егоистично настояваш да стане както ти искаш или когато имаш лоши мисли за
някого. Единствено Бог може да те избави от твоя грях. Това действително е добра
новина! Той иска да те избави, защото те обича. Нашият стих за запаметяване от
Библията ни казва: „Защото Бог толкова възлюби света“ (Йоан 3:16). Невероятно е,
че Бог, Който е свят – съвършен и чист от грях – те обича въпреки твоя грях. Ти не
заслужаваш Божията любов, но той ти я дава безплатно и иска един ден завинаги
да живееш с Него и да отидеш на небето. Това наистина е добра вест и ти можеш
сам да повярваш в нея. Бог иска да те избави от греха, защото те обича.

че то се дължи на недостатъчното му застъпване за
народа. Царят изобщо не
помисли, че това нападение може да бъде Божието
дисциплиниране за неговите грехове и за греховете на
народа. Той планираше да
обезглави Елисей.
Прочетете стиха от
Библията.

ОИН

Бог продължаваше да обича хората в Самария, макар те да не заслужаваха Неговата
любов. Той искаше да ги избави от опасност.
Махнете всички фигури. Поставете прокажените (ES-41).

Извън градските порти имаше четирима мъже с голям проблем. Те бяха болни от
проказа. Това е сериозна болест на кожата, за която в онези дни не е имало лечение.
Според законите на Израел хората болни от проказа е трябвало да живеят сами.
Спомняш ли си за един друг човек, който също страдаше от тази болест?
Позволете на децата да отговорят: „Нееман”.

Вероятно тези четирима души разчитаха на добри хора, които да им носят храна.
Сега обаче нямаше достатъчно храна. Вероятно тези бедни, болни мъже умираха
от глад.

Картина 6-3
Можете да припомните
на децата историята за
Нееман (преподадена в
урок 4) или да попитате
децата дали зная, как са
живели прокажените по
онова време.

Те се замислиха за лагера на сирийската армия, който бе наблизо. Знаеха, че сирийците не искаха прокажените да живеят отделно. Затова си помислиха: „Може би,
ако се предадем на врага като военнопленници поне ще получим нещо за ядене“.
Ако не намереха храна, скоро щяха да умрат от глад. Ето защо си заслужаваше да
рискуват, дори сирийците да ги убият. Когато се стъмни четиримата се придвижиха
тихо към лагера на сирийците.
Махнете прокажените (ES-41). Поставете войници (ES-42), стоки (ES-43) и храна (ES-44).

В лагера вероятно войниците почистваха своето оръжие и се подготвяха за сън.
Изведнъж чуха нещо. Какво бе това? Нека прочетем отговора от Библията. „Защото
Господ беше направил в стана на сирийците да се чуе тропот от колесници и коне,
тропот от голяма войска“ (4 Царе 7:6).
Да, това беше тропот от галопиращи коне и шум от колесници! Войниците се
ужасиха!
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Картина 6-4

Прочетете стиха на глас от
Библията.
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Започнаха да се питат един друг:
– Какво става?
Един от тях предупреди останалите:
– Израелевият цар сигурно е убедил други царе да дойдат с армиите си и да ни
нападнат!
Изплашени за живота си сирийските войници побягнаха като оставиха своите
палатки, животни, дрехи, сребро, злато и храна.
Махнете войниците (ES-42).

Библията казва, че нямаше вражески армии, които идваха, за да нападнат сирийците.
Обърна ли внимание докато четох от Библията кой направи така, че сирийците да
чуят този тропот? Да, Бог направи така, че войниците да чуят звука на приближаваща се армия, за да ги изплаши! Спомняш ли си какво направи Бог със сирийската
армия от урока ни миналата седмица?
Дайте възможност на децата да отговорят.

Да, Той направи нещо на очите им и те ослепяха. В тази история Той направи нещо
на ушите им.
Поставете прокажените (ES-41).
Картина 6-3 отново

Четиримата гладни мъже се разходиха внимателно из лагера в очакване да бъдат
арестувани или убити. За тяхна изненада там не откриха никой! Всичко бе тихо.
Сигурно гледката бе странна – все едно войниците са били там в един момент, а
в следващия са изчезнали. На земята имаше паднали оръжия. Навсякъде имаше
храна и питиета, все едно някой си бе тръгнал неочаквано.
Какво си мислиш, че направиха мъжете след като се увериха, че са сами.
Дайте възможност на децата да отговорят.

Да, нахраниха се! Те бяха много развълнувани и благодарни! Каква добра вест
само – Бог намери начин да се спасят от гладна смърт.

ОИН

Прочетете стиха на глас от
Библията.

Знаеш ли, че Бог има добри вести и за теб? Той намери начин да бъдеш избавен
или спасен от греха в твоя живот. Направи го като изпрати Своя Син Господ Исус
на света, за да понесе наказанието за всички лоши неща, които си направил. Исус
пострада и умря на кръста. Бог постави греха на целия свят върху Него. След като
Исус умря, бе погребан и три дена по-късно се върна към живот. Днес Той е жив
и е на небето. Помни нашия стих за запаметяване: „за да не погине нито един,
който вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16). Каква прекрасна вест!
Ако искаш да се спасиш, можеш да се помолиш на Исус и да Му кажеш, че вярваш в Него. Можеш да Го помолиш да вземе греха от живота ти. Когато помолиш
Господ Исус да премахне греха ти, Той ще заживее в теб и ще започне малко по
малко да променя твоя живот. Той ще ти дава силата да живееш както Бог иска.
Това действително е добра вест!
Бог имаше добри новини и за прокажените. Те бяха спасени от гладна смърт.

Картина 6-5

Поставете храната (ES-43) в ръцете на мъжете.

След като се нахраниха прокажените събраха всички дрехи, сребро и злато, които
можеха да носят и ги скриха извън лагера на място, от което щяха да ги вземат
по-късно. После се върнаха в лагера и взеха още продукти, които да скрият.
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Мъжете бяха радостни, че са спасени, но след известно време започнаха да се
чувстват виновни. Те си спомниха за хората от града – мъже, жени и деца, които
умираха от глад, също като тях до неотдавна. Може би се сетиха и за своите гладни
семейства. Нека да прочетем от Библията какво казаха те: „Не постъпваме добре;
този ден е ден на добри вести, а ние мълчим. Ако чакаме, докато съмне, възмездието
ще ни постигне; нека отидем да известим това на царския дом!“ (Вижте 4 Царе 7:9.)
Бог бе промислил начин да бъдат спасени от смъртна опасност. Те осъзнаха, че е
правилно да кажат тази добра вест на хората от града, които се нуждаеха да я чуят.
Ако си приел Господ Исус за свой Спасител, Бог иска да казваш на други хора
тази добра вест. Бог ти е простил, избавил те е от греха. Колко тъжно би било да
запазиш тази вест само за себе си! Толкова много хора се нуждаят да чуят, че и те
могат да бъдат спасени от греха. Сещаш ли се за хора, които се нуждаят да чуят
добрата вест за Исус?

Прочетете стиха на глас от
Библията.

ОИС

Дайте възможност на децата да отговорят.

Можеш да кажеш на родителите си, на братята или на сестрите си. Възможно е
да имаш други роднини като баби и дядовци или братовчеди, които се нуждаят да
чуят за Исус. А приятелите ти в училище? Те също се нуждаят да чуят, че могат
да бъдат спасени от своите грехове.
Каква е Добрата вест, която можеш да им кажеш?
Дайте възможност на децата да обяснят Благовестието със свои думи.

Можеш да кажеш Добрата вест за това как Господ Исус, Бог Син, дойде на земята
да умре за нашите грехове на кръста и как възкръсна. Можеш да им кажеш Йоан
3:16, стихът който научихме днес, защото обяснява Благовестието.
Кажете стиха заедно с децата.

Не всеки ще повярва на Добрата вест, но въпреки това трябва да им я кажеш. Бог
заповядва на Своите ученици да казват Добрата вест на всички. Той каза: „Идете
по целия свят и проповядвайте Благовестието на всяко създание“ (Марко 16:15).
Казвай Добрата вест на хората, които се нуждаят да я чуят!
Четиримата мъже, които бяха намерили храната знаеха, че трябва да кажат Добрата
вест на хората в града. Не можеха да я запазят само за себе си!
Махнете всички фигури. Поставете прокажените (ES-45).

Те се отправиха бързо към града и извикаха градските вратари. Казаха им за храната
и за запасите в лагера на сирийците. Вестта за тяхното откритие се плъзна бързо
из града. Бог намери начин жителите на Самария да бъдат избавени от смъртна
опасност! Не след дълго вестта достигна до двореца.
Махнете прокажените (ES-45).

Събудиха царя на Израел и му казаха добрата вест, но той не повярва. Реши, че
сирийците са устроили капан. Царят предупреди:
– Сигурно се крият в полето и чакат да излезем от града, за да ни хванат.
Царят не повярва. Един от неговите офицери го посъветва да изпрати съгледвачи
в лагера. Той трябваше да чуе добрата вест още веднъж, за да се увери, че е истина.
Възможно е и ти да се чувстваш така. Чул си Добрата вест за Исус, но не си сигурен
какво да направиш. Ако искаш да говориш с някого за това как можеш да повярваш
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ОИН

ОИС

в Него, ела при мен след като урокът свърши. (Определете време и място.) Мога
да ти покажа от Божието Слово как да приемеш Исус са свой Спасител и да имаш
вечния живот, който Той иска да ти даде.
Може би си приел Господ Исус за свой Спасител и вече си казал на своите приятели
и семейство за Него, но те все още не са повярвали. Не се отчайвай! Моли се за
тях. Помоли Бог да ги подготви да чуят отново Добрата вест.
Може би си мислиш, че не си добър в това да говориш на приятелите си за Бога.
Какво можеш да направиш?
Дайте възможност на децата кратко да споделят идеи.

Помоли се на Бога да те води да кажеш на един човек, който ще те изслуша. Възможно е дори да помолиш Исус да те насочи към дете, което да поканиш в Клуба
на Добрата вест или на църква. Отзад има покани за Клуба на Добрата вест.
Покажете една покана за Клуба на Добрата вест.

Ако си приел Исус за свой Спасител тогава можеш да вземеш една или повече
покани след като свършим урока. Можеш да ги оцветиш и по време на седмицата
да ги дадеш на свои приятели, които още не са приели Господ Исус за свой Спасител. Помоли Исус да даде на тези деца готови сърца да те изслушат и да дойдат
с теб. На някои хора им е трудно да повярват в Добрата вест за Исус, но въпреки
това те се нуждаят да я чуят.
Царят искаше да чуе вестта за сирийската армия още веднъж. Когато шпионите се
върнаха му казаха: „Вярно е!“
Съгледвачите на царя проследиха бягащата сирийска
армия 40 км до река Йордан и видяха изоставените
от тях по пътя вещи.

Поставете израелтяните (ES-46).

Хората от Самария се втурнаха към лагера на сирийците и намериха достатъчно
храна и запаси. Как само се радваха, че могат да се нахранят до насита за първи
път от много дни насам.
Бог избави народа от гладна смърт по чуден начин! Цените се нормализираха при
наличието на толкова много храна.
Махнете израелтяните (ES-46).

Всичко стана точно както каза Елисей! Той бе верен на Божиите думи като каза добрата вест на царя, който искаше да го убие. До края на живота си Елисей продължи
да се покорява на Бога и да Му служи вярно. Той умря на преклонна възраст.
ОИС

Ако си приел Исус за свой Спасител ще бъдеш ли верен на Бога като казваш добрата новина на хората, които се нуждаят да я чуят? Помни, Божието Слово ни
заповядва: „Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание“
(Марко 16:15).

ОИН

Възможно е до сега да не си повярвал в Добрата вест. Нужно е да знаеш, че когато
помолиш Бог да ти проси, Той ще го направи. Ще започне да те променя, така че
да искаш да живееш за Него. Ще Го помолиш ли днес да те спаси?

Игра за преговор
Тайни точки
Сложете картите с точки в
папката с играта за преговор и ги покрийте с картончетата, така че точките
да не се виждат.

Въпроси за преговор
1

Какво стана с израелтяните, когато сирийците обсадиха тяхната столица? (Нямаха достъп до храна.)

2

Защо царят на Израел се ядоса на Елисей? (Царят обвини Елисей и неговия Бог
за глада.)
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3

Как Елисей чу за плана на царя да го убие? (Бог го предупреди.)

4

Какво послание от Бога предаде Елисей на царя? (Гладът ще спре на следващия
ден и ще има храна.)

5

Какво послание Бог иска да казваш на своите неспасени приятели? (Вестта,
че Исус умря на кръста като понесе наказанието за греха.)

6

Защо четиримата прокажени отидоха в сирийския лагер? (Те бяха много гладни
и решиха, че ако се предадат на врага, могат да получат поне храна.)

7

Какво намериха прокажените, когато влязоха в лагера на сирийците? (Там
нямаше никой. Намериха оръжия, храна, напитки, дрехи и други провизии.)

8

Какво изплаши сирийците така, че да изоставят своя лагер? (Звукът от коне и
колесници.)

9

Защо четиримата прокажени отидоха да кажат на другите израелтяни какво
намериха в лагера на сирийците? (Осъзнаха, че трябва да кажат добрата
новина на своите семейства и приятели, които умираха от глад.)

10 Защо трябва да казваш Добрата вест на други хора и да не я задържаш само за
себе си? (Божието Слово ни заповядва да казваме Благовестието на другите
хора, за да разберат, че се нуждаят да повярват в Исус.)
11 Кажи ми част от добрата вест, която можеш да кажеш на своите приятели.
(Всички съгрешиха; Бог те обича и изпрати Своя Син да умре за твоите грехове; трябва да си готов да загърбиш греха си; повярвай в Господ Исус и ще
се спасиш.)
12 Какво трябва да направиш, за да бъдеш избавен от наказанието за греха? (Бъди
готов да загърбиш греха си и да повярваш напълно, че Исус понесе твоето
наказание за греха.)
Ако сте използвали алтернативното приложение за спасени деца, можете да
замените въпроси 10 и 11 със следните въпроси:
1

Най-голямата нужда на всеки човек е да получи прошка от Бога и да има вечен
живот. От какво друго се нуждае човек? (Храна, облекло, вода, дом.)

2

Как можеш да помогнеш със задоволяването на някои от тези нужди? (Да дадеш
пари, играчка или други неща; да се молиш, да бъдеш любезен към нуждаещите
се деца; когато пораснеш можеш да се грижиш за сираци или да отидеш в
чужбина за една година и да помогнеш с изхранването на гладните и др.)

Допълнителна дейност
Раздайте готовите покани за Клуба на Добрата вест в бяло и черно и помолете
децата да ги оцветят.
Насърчете ги да помислят за един човек, когото да поканят. Отделете време за
молитва Бог да доведе повече деца в Клуба на Добрата вест чрез тези покани.
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Играйте играта както „Съдове за масло” от Урок 2
(вижте страница 17).

Елисей, пророк на верния Бог

Папка с игри за преговор
Остави
бяло
48

Урок 6 – Тайни точки

Оцвети
черно
Остави
бяло
Оцвети
жълто
Оцвети
черно

Карта за
преговор

4 см

9,5 см

7,5 см

3,5 см

28 см

Урок 2 – Съд за масло

Урок 4 – Книга без думи

Оцвети
червено

Оцвети
жълто

Оцвети
червено

А В Т О Р И Т Е Т

Урок 1 – Тайна дума

Направете папка за преговори за поредицата за Елисей. Използвайте картон за по-трайно нагледно
пособие. Изрежете четири парчета картон с размери 9 x 28 cм, за да направите карти за преговор.

Обещания

Игра за преговор – Урок 2

Евреи 13:5
„[Гопод] няма да те оставя.”

Евреи 13:6
„Господ ми е помощник.”

Матей 28:20
„[Исус е] с вас през всички дни
до свършека на века.”

Псалм 4:3
„Господ ще слуша,
когато викам към Него.”

Псалм 37:3
„Уповавай на Господа и върши добро;
така ще населиш земята
и ще се храниш с увереност.”

Псалм 37:4
„Весели се също така в Господа и Той ще
ти даде измоленото от сърцето ти.”“

Псалм 37:5
„Предай на Господа пътя си; и уповавай
на Него и Той ще извърши
очакването ти.”

Ефесяни 1:7
„В [Исус Христос] имаме изкуплението
си чрез кръвта Му,
прощението на прегрешенията ни.”

Псалм 50:15
„Призови ме в ден на напаст; и Аз [Бог]
ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.”

Притчи 16:7
„Когато пътищата на човека са угодни
на Господа, Той примирява с него
и неприятелите му.”

Йоан 3:36
„Който вярва в Сина,
има вечен живот.”

Псалм 121:3
„Онзи, Който те пази [Бог],
няма да задреме.”
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Книгоделител
Bookmark
Допълнителна дейност – Урок 4
Carry-over activity - lesson 4
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Място за вашите бележки и идеи:
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Копирайте, изрежете и поставете в Библията си



Обобщение на стъпките за съветване на
дете, което иска да дойде при Христос
Уверете се, че детето разбира:
Бога

Кой е Бог?
Бог ни създаде. Той ни говори чрез Библията.
Бог е свят и чист. Той ни обича.

Грях

Какво е грехът?
Грехът е непокорство към Божиите заповеди. Грехът е насочен
срещу Бога.
Говорете за конкретни грехове.
Детето е грешник по естество и по дела. (Ние съгрешаваме,
защото сме грешни.)
Грехът заслужава наказание.

Спасителят

Кой единствен може да премахне нашия грях?
Божият Син умря на кръста за грешниците.
Господ Исус възкръсна от мъртвите.
Той е Господ над всички.

Обяснете как човек може да се спаси:

Обяснете Господ какво иска да направим и какво ще направи Той.
Използвайте библейски стих (Йоан 1:12; 3:16; 6:37; Деяния
16:31; Римляни 6:23 или 10:13).
Какво Господ иска да направиш?
Какво ще направи Господ?
Предупредете за трудности.
Попитайте: „Искаш ли да приемеш Христос сега или ще го
направиш по-късно?“
Насърчете детето да се моли на глас (ако е готово).

Говорете за увереността в спасението

Върнете се към библейския стих, който използвахте.
Говорете за променения живот.
Кажете му какво може да научи човек, който действително е
повярвал в Христос.

По-късно дайте някакъв съвет за християнския живот

Чети и се покорявай на Библията.
Говори с Бога, нашия небесен Баща.
Разказвай на другите какво Господ направи за теб.
Моли Бог да ти прости, когато съгрешиш.
Срещай се с други християни.
Помни, Господ обещава: „Никак няма да те оставя“ (Евреи 13:5).

