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ВЪВЕДЕНИЕ
Има много думи, с които може да бъде описан живота на първите християни. Между тях, без съмнение, са думи като „вълнуващ“ и
„опасен“. Надяваме се, чрез тези уроци децата да придобият представа за живота на първите християни, но също и да разберат как ние
можем да се поучим от тях. Неспасените деца трябва да знаят какво
значение има за тях, че Господ Исус Христос е възкръснал от мъртвите; трябва да разберат, че тяхната най-голяма нужда е грехът им да
бъде простен и само Исус може да направи това. Децата-християни
трябва да разберат, че Бог е с тях чрез Святия Си Дух и въпреки че
може да се наложи да страдат заради вярата си, Той е обещал никога
да не ги изоставя. Нека, когато преподавате тези уроци, Бог да ви
използва да покажете на децата как Той може да посрещне всичките
им нужди.
БЪДЕТЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ
Когато представяте посланието на Благовестието ще има деца, които веднага ще откликнат. Те може да ви кажат или да не ви кажат, че са
приели Господ Исус Христос за свой Спасител. Все пак ще има деца,
които ще се нуждаят от помощ. Те може да имат въпроси или нужда
от помощ и насърчение, за да знаят какво точно да кажат. Също така
децата, които вече са спасени, може да имат нужда от съвет в трудна
ситуация; от разяснение как даден урок може да бъде приложен в
живота им. Може да се сблъскат с някакъв проблем и да не знаят какво казва Библията по този въпрос или пък да искат да споделят с вас
трудностите, които срещат, за да се молите за тях, особено ако вие сте
единствения християнин, от когото могат да получат подкрепа.
Ето защо е важно децата да знаят, че те могат да говорят с вас. Също
така е важно да знаят кога и къде могат да ви намерят. И накрая, за
неспасените деца е важно да разберат разликата между това да дойдат при Господ Исус и да дойдат при вас.
За да ви помогнат да посрещнете тези нужди, в уроци 2, 3, 5 и 6 има
примерни начини как можете да съобщите на децата къде и кога да
ви намерят, ако желаят. В текста тези параграфи са озаглавени „Бъдете на разположение“. В уроци 2 и 6 вие ще бъдете на разположение
на спасените деца, а в уроци 3 и 5 – на неспасените. В уроци 1 и 4 има
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дадени примери как можете да дадете информация на децата в друг
момент от програмата. Във всеки случай, не трябва да казвате, че сте
на разположение по същото време, когато отправяте покана за покая
ние, за да не останат децата с впечатление, че не могат да приемат
Христос без да дойдат при вас или че могат да бъдат спасени само
като говорят с вас.
ПРЕПОДАВАНЕ НА БИБЛЕЙСКИ ИСТИНИ
Не бихме били истински учители, ако преподавахме на децата само
библейски истории. Важно е децата да научат истините, на които ни
учат тези истории и след това да направят следващата стъпка, и да ги
приложат в живота си. Разбира се, не е възможно в един урок да се
разгледат всички истини в дадена библейска история, затова във всеки урок е избрана една основна истина. Преподаването на основната
истина е преплетено с текста, но за да ви помогнем в подготовката
сме отбелязали тези параграфи с ОИ, ОИС и ОИН. Те са отбелязани
и в плана на урока. Също така ще забележите, че основните истини
са отбелязани с Н или С, за да знаете дали се отнася за спасените или
за неспасените деца. Това става ясно и в текста чрез използването на
фрази като: „Ако не сте се доверили на Господ Исус да прости греха
ви...“ или „Християни, вие...“. Приложението на истината е с удебелен шрифт. Може да се наложи да промените приложението, за да
отговаря на нуждите на децата във вашата група. Важното е Божието
Слово да се прилага в техния живот.
КАК УЧАТ ДЕЦАТА
Децата (а и възрастните) запомнят много малко от това, което слушат – около 10%. Ако те слушат и гледат едновременно, процентът
на запомненото от тях нараства на 50%. Вашето преподаване ще бъде
по-ефективно, ако докато говорите използвате картинки и написани на картончета думи. За да се постигне максималния резултат
– 70%, освен да слушат гледат, децата трябва и да участват. Можете да включвате децата в урока, като им задавате въпроси (в текста
са дадени примери) и като оставяте по-големите деца да намират и
четат стиховете в Библията, вместо само вие да им ги четете. За поголяма ефективност на преподаването, в края на повечето уроци има
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примерна игра-преход. Докато децата са заети с нея, вие и помощниците ви имате възможност да разговаряте за урока. Също така има
и въпроси за преговор. Времето за въпроси може да бъде идеална
възможност да подсилите ефекта от урока, като в същото време децата ще се забавляват. Често ще откривате погрешни или неразбрани
неща, които ще се наложи да поправяте.
НАСОКИ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА КАРТОНИ С ДУМИ
Напечатайте думите четливо с малки букви, освен на местата, където са необходими главни.
Думите да бъдат напечатани с достатъчно голям шрифт, за да се
виждат.
Думите не трябва да са твърде близо една до друга.
Ако имате компютър, използвайте го за тази цел, като шрифтът
трябва да е ясен.
СТИХ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ
Във всеки урок има библейски стих, който трябва да преподавате
на децата. Ако преподавате уроците в рамките на шест седмици, найдобре е да изберете два или три стиха, които децата ще могат да запомнят. Ако се опитате да ги научите на всичките шест стиха, децата
може да не научат нито един както трябва.
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СВИДЕТЕЛИТЕ
СТИХОВЕ ОТ БИБЛИЯТА
Марк 16:1-15: Лука 23:47 – 24:12; Лука 24:36-53; Йоан 19:38 – 20:23;
Деяния 1:1-11
ОСНОВНА ИСТИНА
Господ Исус Христос възкръсна от мъртвите.
ПРИЛОЖЕНИЕ
За неспасените: Той може да бъде твой Спасител.
За спасените: Той е винаги с теб.
БЪДЕТЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ
По време на този урок не ви се предоставя възможност да споменете, че сте на разположение на всяко дете, което би желало да научи
повече за това как може да стане християнин. Все пак може да използвате друг момент от програмата – например, когато преподавате стиха за запаметяване. Следните няколко изречения са напълно
достатъчни: „Ако си осъзнал, че Господ Исус Христос бе разпнат на
кръста за твоите грехове и искаш да Го помолиш да ти прости и да
Го приемеш в живота си, можеш да сториш това още днес. Можеш
да Го помолиш дори още сега или когато се прибереш в къщи. Ако
не знаеш какво точно да кажеш или направиш, не се притеснявай!
Изчакай докато завърши програмата и аз ще се опитам да отговоря
на твоите въпроси. За да разбера, че желаеш да говориш с мен, оста
ни на мястото си, докато другите деца си тръгват.“
СТИХ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ
Лука 24:7
„...Човешкият Син трябва да бъде предаден на грешни човеци, да
бъде разпънат и на третия ден да възкръсне.“
За да може стихът за запаметяване да бъде поставен в правилния
му контекст, предлагаме ви да преминете към преподаването му
след като вече сте приключили с изложението на урока. Всъщност
това са думи на Господ Исус Христос преди Неговата смърт. В този
конкретен случай обаче, ангелите, стоящи при празния гроб, повтарят Неговите думи на жените, като им напомнят това, което самият
Христос бе изрекъл по-рано.
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НАГЛЕДНИ МАТЕРИАЛИ
Картини 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 и 2-1
или фигури от фланелограф 1А-3, 1А-4, 1А-5, 1А-6, 1А-7, 1А-15
и 1А-16.
Можете да използвате и картини от „Животът на Христос“ том 4.
Във фланелографната версия фигурите са номерирани 4С-49 и 50
(учениците), 4С-45 (Исус), 4С-48 (Исус се възнася), и 4С-51 (мъже
в бяло облекло). От картографа използвайте сцени 6-4, 6-5 и 6-6.
Напишете основната истина на картон. Можете да я поставите
на фона на фигурата на Исус Христос. Показвайте картона всеки
път, когато преподавате основната истина.
Други думи, които можете да напишете на листове: ученици,
Мария Магдалина, Петър, Йоан.
За поканата, която ще отправите в края на урока, можете да използвате и една голяма картонена въпросителна, на която пише:
„Господ Исус винаги ли е с теб?“ За да наблегнете на важността на
Христовото Възкресение, може да използвате изрязани картонени
ивици – пригодени за фланелограф, както и обикновени картонени
ивици, които може просто да закрепите на стена или на дъска. На
изрязаните картонени ивици напишете следните изречения:
Поради факта, че Господ Исус възкръсна от смъртта, ние можем да
сме сигурни, че:
* Бог прие жертвата на Господ Исус.
* Исус пое върху Себе Си цялото наказание, което заслужаваме.
* Господ Исус Христос плати за нашия грях.
* Не са останали никакви грехове, за които ние трябва да плащаме.
ПЛАН НА УРОКА
Въведение: Тъгата и страха на учениците
Развитие на събитията:
1. Мария идва с вестите.
ОИ
ОИН, ОИС
2. Идват другите жени.
3. Петър и Йоан отиват до гроба.
ОИН, ОИС
ОИС
4. Мария се връща в градината.
5. Исус се явява на учениците в заключената стая.
6. Исус се явява на много хора по различно време.
Кулминация: Исус се връща на Небето.
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  Заключение: Учениците се зарадваха. ОИН

УРОК
Въведение: Тъгата и страха на учениците.

Учениците на Господ Исус бяха много тъжни. Той им бе толкова
специален приятел, а ето, че сега бе мъртъв. Господ Исус умря на
кръста (Поставете 1А-15.) и след това бе положен в гроб (Поставете 1А-16.) Беше им ужасно тъжно, че няма да Го видят повече. Но
освен, че тъгуваха, учениците бяха и много уплашени. Мислеха, че и
те могат да бъдат арестувани и наказани или даже убити, защото са
били близки приятели на Господ Исус. И така, събрани заедно в една
заключена стая, те стояха тъжни и уплашени. (Махнете 1А-15 и 16.
Поставете 1А-3, 1А-4 и 1А-5.)
Развитие на събитията: Мария идва с вестите.

Представям си тишината, която обгръщаше стаята онази неделна
сутрин. Изведнъж Мария Магдалина (Поставете 1А-6. или Покажете Картина 1-2.) се втурна развълнувана в стаята, носейки потресаващи новини. (Прочетете Йоан 20:2.) Чуйте какво тя съобщи на
учениците:
– Отнесли са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили!
По-рано Мария, заедно с още няколко жени, отидоха при гроба, където Йосиф от Ариматея и Никодим положиха Исусовото тяло в онази петъчна вечер. Тогава беше вече твърде късно да помажат тялото с
аромати, както обикновено правеха, когато някой умре. Следващият
ден беше събота, а според Божия Закон съботата беше ден за почивка. И така, рано в неделя сутрин, жените се отправиха към гроба.
Какво ли са изпитали, когато са открили празния гроб? (Дайте възможност на децата да отговорят. Вероятни отговори са: шокирани, тъжни, объркани.) Тогава Мария остави другите жени зад себе
си и веднага се върна при учениците, за да им извести за станалото.
(Скрийте картината.)
Мария, учениците и всичките приятели на Исус, бяха забравили
какво им каза Той, когато все още бяха заедно и за това бяха толкова
тъжни и уплашени.
Затова и Мария бе така разстроена, че тялото на Господ Исус не е
вече в гроба. Ако помнеха какво им бе казал Исус нямаше да бъдат
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тъжни и разстроени. Исус им каза, че ще възкръсне, но те не осъзнаваха какво всъщност има предвид. (ОИ) Може би ти все още не си
разбрал какво означава за теб това, че Господ Исус е възкръснал от
смъртта? За да разбереш, чуй какво научиха учениците.
Развитие на събитията: Идват другите жени.

Изведнъж шумотевицата се усили и се появиха Йоанна, Саломия,
Мария – майката на Яков и други жени, които бяха до гроба на Исус и
носеха даже още по-зашеметяващи вести. Сигурен съм, че във въодушевлението си всички заговориха едновременно. Всяка от тях искаше
първа да съобщи невероятната новина. Можете ли да си представите
какво са казали? (Нека учителят опита да се постави на мястото
на онези развълнувани жени, като предаде техните думи – всички
опитващи се да говорят едновременно.)
– Камъкът бе отвален!
– Тялото на Исус не е там!
– Това бяха ангели!
– Дрехите им бяха ярки като светкавици!
– Бяхме толкова уплашени, че паднахме на земята!
– Той е жив. Така казаха ангелите!
– Исус е възкръснал от мъртвите!
Как мислите дали учениците повярваха на жените? (Нека децата
да отговорят.) В Библията са записани техните мисли. (Учителят
да прочете Лука 24:11.) Нека ги чуем:
– А тези думи им се сториха като празни приказки и не вярваха.
Учениците не можеха да разберат какво казват жените. Всичко им
звучеше налудничаво и не повярваха на казаното.
(ОИН) Има много хора и днес, които не вярват на това, което са казали онези жени. Дори някои хора, които твърдят, че са християни, не
вярват, че Исус е възкръснал от мъртвите. Божието Слово обаче ясно
ни говори, че Исус наистина възкръсна от мъртвите. В 1 Коринтяни
15:34, например, четем: (Прочетете от Библията си.)
– Христос умря за греховете ни... беше погребан... беше възкресен
на третия ден.
Ако, Господ Исус не е възкръснал от смъртта, няма как да бъдем
спасени от наказанието, което заслужаваме за греховете си. Чрез възкресяването на Исус, Бог показа, че Той прие жертвата на Господ
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Исус. Това показва, че Господ Исус понесе цялото ни наказание .Той
плати всичко на кръста. Не са останали никакви грехове, за които
трябва да плащаме сами. Ако ти не вярваш, че Исус е възкръснал от
смъртта, не можеш да повярваш, че Той е понесъл наказанието за
всичките ти грехове. (ОИН) Но ако наистина вярваш, че Той е възкръснал от смъртта и си Му се доверил да ти прости греховете, тогава
не трябва да се притесняваш, че Бог ще те накаже след като умреш.
Поради това, че Бог възкреси Господ Исус Христос, ти трябва да знаеш, че няма нито един грях, за който ти трябва да плащаш, защото
Исус понесе цялото наказание, което ти заслужаваше. Вярваш ли, че
Господ Исус е възкръснал от смъртта?
Развитие на събитията: Петър и Йоан отиват на гроба.

Учениците все още не вярваха, ала Петър и Йоан изскочиха бързо
от стаята и побягнаха към гроба, за да видят сами всичко. (Махнете
1А-3, после 1А-4, 5 и 6.) Ако някой ги видеше тогава, сигурен съм, че
би се учудил накъде бягат с такава скорост тези възрастни мъже. (Ако
използвате рисунката на гроба - 1А-16, включете я тук. Покажете
Картина 1-3.) Йоан бе по-бърз от Петър и стигна пръв. Спря се на
входа, коленичи и надзърна. Видя парчетата плат, с които бе обвито
тялото на Исус, но самото тяло бе изчезнало. Ето, че се появи и Петър, вероятно останал без дъх от тичането, промуши се покрай Йоан
и влезе направо в гроба, където също видя парчетата от плат, с които
беше обвито тялото на Исус, но самото тяло на Господа не беше там.
Чуйте Йоан 20:6-7 и вдигнете ръка, ако можете да ми кажете какво
забеляза Йоан, че е станало с парчетата плат. (Прочетете стиховете
и оставете децата да отговорят.) Библията ни казва още, че Петър
забеляза, че кърпата, увита около главата на Господ Исус, стоеше сгъната настрана от останалите парчета. Йоан влезе след Петър и също
видя всичко. Парчетата плат бяха там, но не и тялото на Господ Исус.
Възможно ли е тялото да е било откраднато? Малко вероятно е,
защото ако някой краде тялото, няма да се занимава, да развива плата около него, а и гробът бе пазен от войници. Петър и Йоан имаха
възможност сами да видят, че това, което казваха жените, бе истина.
Тялото на Господ Исус го нямаше. Те излязоха, като се опитваха да
проумеят видяното. Защо тялото на Господ Исус липсваше, а парчетата плат бяха все още там?
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Ние обаче знаем защо тялото на Господ Исус го нямаше, нали?
(Дайте възможност на децата да отговорят.) (ОИН, ОИС) Защото Господ Исус бе възкръснал от смъртта. Бог Го възкреси, за да бъде
Той твой Спасител. Един мъртъв човек не може да помогне на никого.
Господ Исус може да прости греха ти и да те спаси от наказанието,
защото Той е жив. Не ти ли се струва понякога, че сякаш се бориш с
греха? Опитваш се да дадеш всичко от себе си, за да бъдеш достатъчно добър за Небето, но обикновено грехът побеждава. Чувствал ли си
се понякога като едно момче на име Антон, което решило да спре да
говори лоши думи, защото мислело, че така ще стане добър човек и
Бог може да го приеме в рая? Но Антон открил, че просто не може да
спре да използва лоши думи, особено, когато бил ядосан. Те просто
се изплъзвали от устата му, преди той да успее да ги спре. Антон не
можел сам да спре да съгрешава. Ти също не можеш сам да спреш да
грешиш, но чрез възкръсването си от смъртта, Исус ни показа, че Той
веднъж за винаги е победил в битката с греха. Ако уповаваш изцяло
на Него, Той може да ти прости греха, защото е жив. Тогава Той ще
те променя и ще бъде с теб, и ще ти помага да казваш „НЕ“, когато си
изкушаван да вършиш лоши неща. Как можем да бъдем сигурни, че
Господ Исус Христос победи в битката с греха? (Дайте възможност
на децата да отговорят.) Ние знаем, че Той победи в битката е греха, защото възкръсна от мъртвите, но тогава Неговите приятели все
още не разбираха това и не бяха сигурни, че е жив.
Развитие на събитията: Мария се връща в градината.

Мария Магдалина се върна в градината. (Поставете 1А-6. Покажете Картина 1-4.) Може би бавничко следваше Петър и Йоан. Те си

тръгнаха от градината. Сега стоеше сама отвън пред гроба и плачеше. Не можеше да проумее какво се е случило и все още си мислеше,
че някой е отнесъл тялото на Господ Исус. Наведе се още веднъж да
огледа вътрешността на гроба и... видя два ангела. Единият стоеше
откъм страната, където преди бе положена главата на Господ Исус, а
другият при краката Му! (Прочетете разговора им от Йоан 20:15.)
– Жено, защо плачеш? – попитаха те.
– Защото са отнесли моя Господ и не знам къде са Го положили.
След това Мария се обърна. Може би просто не можеше да издържи
да гледа повече празния гроб. Изведнъж (Поставете Исус – фиг. 1А11

7. Покажете Картина 1-5.) някой друг я попита:
– Жено, защо плачеш? Кого търсиш?
Мария помисли, че това е градинарят.
– Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си Го положил и
аз ще Го взема.
– Мария! – каза човекът.
(Покажете Картина 1-6.) Изведнъж Мария разбра – това е Исус!
Той наистина е жив! Представям си как се е чувствала! Навярно това
е била една много специална среща, защото Библията ни казва, че
Господ Исус се е явил първо на Мария Магдалина. Та тя видя живия Исус със собствените си очи! Мария Магдалина е първият човек,
който видя Исус след възкръсването Му от смъртта. (Марк 16:9)
Колко различно, навярно, се чувстваше сега, когато знаеше, че Исус
отново е жив. Беше тъй тъжна, мислейки, че няма вече да Го види, и
тъй щастлива сега, когато Го видя жив.
(ОИС) Той е жив днес и винаги ще бъде. Исус никога няма пак да
умре. Чуй какво обеща на своите последователи. (Прочетете Матей
28:20 б.) „И ето, Аз съм с вас, през всички дни...“ Следователно, ако
ти си християнин, Той винаги може да бъде с теб. И така, когато те е
страх, помни че Той е с теб и Го помоли да ти помогне. Може би другите ще ти се подиграват, че си християнин. Помни, че Исус е с теб и
уповавай на Него за помощ. Може би си лежиш в леглото, а наоколо
е тъмно и те е страх. Помни, че Исус е с теб и можеш да поговориш
с Него за това. Когато си изкушен да направиш нещо грешно, помни,
че Исус е с теб и може да ти даде сила да кажеш „НЕ!“ на всичко,
което би Го наранило. Чак след като Антон прие Господ Исус за свой
Спасител, той можеше да контролира езика си. Молеше Исус да му
помага в тази област на неговия живот. Антон знаеше, че неговия
Спасител е винаги с него и лошите постъпки нараняват Бог. Той не
желаеше да нарани Бог и осъзнаваше цената на Христовата жертва.
Когато знаеш, че Исус Христос е с теб, това променя целия ти начин
на живот. Мария също се чувстваше много по-различно, когато видя
Господ Исус жив. (Махнете 1А-7 и 1А-16. Скрийте картината.)
Ето, че Мария отново се запъти към учениците. (Поставете 1А3,4,5.) Те все още скърбяха за смъртта на Господ Исус и плачеха, когато влезе Мария, сияеща от радост и въодушевление, и им каза, че
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Той е жив. Въпреки уверението ѝ  , че Го е видяла със собствените си
очи, те продължаваха да не й вярват. (Махнете 1А-6.)
Развитие на събитията: Исус се явява на учениците в заключената стая.

По-късно през деня – следобед, когато учениците, все още изпълнени с тъга и страх се криеха в заключената стая, изведнъж се появи
Исус! (Поставете 1А-7. Покажете Картина 2-1.)
– Мир вам! – каза Той. Показа им прободените си ръце и тяло. Сега
вече самите ученици Го видяха с очите си и повярваха, че е жив.
Тъгата изчезна и те се изпълниха с радост. Значи, това наистина е
вярно! Исус е възкръснал от смъртта!
Развитие на събитията: Исус се явява на много хора по различно време

През следващите дни Исус се явяваше на различни места на много
хора. Веднъж дори се появи пред 500 човека (1 Коринтяни 15:6). Той
прекарваше време с учениците си, поучавайки ги и помагайки им да
разберат какво се е случило на кръста. (Скрийте картината.)
Кулминация: Исус се връща на Небето.

Четиридесет дни след като Той възкръсна от смъртта, Господ Исус
бе с учениците си. Той им каза, че трябва да чакат в Ерусалим, докато
Святият Дух дойде. Святият Дух щеше да им помогне да предадат на
другите това, което бяха научили от Него. След това, пред погледа на
учениците, Господ Исус се възнесе. (Махнете фиг. 1А-7.) Взирайки се,
те Го гледаха с почуда, докато един облак Го обви и скри от погледа им.
Неочаквано, двама мъже в бяло облекло (ангели) застанаха пред тях.
– Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който
се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива
на небето. (Прочетете го от Деяния 1:11.)
Господ Исус умря ли отново? (Оставете децата да отговорят.)
Заключение: Учените се зарадваха.

Не, Той бе взет на Небето жив. Този път учениците вече не бяха
тъжни. Те знаеха, че един ден ще бъдат с Исус на Небето. Освен това,
Той им обеща, че Неговият Святи Дух ще дойде и ще бъде с тях,
докато Той пак се върне. Господ Исус винаги ли е с теб? Доверил ли
си Му се като на свой Спасител? Ако отговорът ти е „Не.“, размисли
внимателно върху това, което ще кажа сега. Господ Исус понесе твое
то наказание, когато умря и може да ти прости греха днес, защото
възкръсна и е жив. Ако си осъзнал, че ти си един от тези, които за13

служават да бъдат наказани, благодари на Господ Исус Христос, че е
понесъл наказанието ти. Кажи Му колко съжаляваш за греха си и вярваш, че ще те спаси от наказание след смъртта. Божието Слово казва:
(Прочетете Римл. 10:13.) „Всеки, който призове Господнето име ще
се спаси.“ Ако призовеш Господ Исус да те спаси сега, ще знаеш, че
обещанието на възкръсналия Спасител е също и за теб. Твоят жив Спасител, Господ Исус, винаги ще бъде с теб. (Махнете всички фигури.)
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Защо учениците бяха тъжни и уплашени? (Тъжни, защото Исус бе
мъртъв; уплашени, защото се страхуваха от затвор, наказание,
смърт.)
2. Какво дойде да им каже Мария Магдалина? (Че тялото на Господ
Исус не бе в гроба.)
3. Дойдоха други жени. Какво си помислиха учениците за това, което те им казаха? (Че е измислица и не им повярваха.)
4. Защо е важно да вярваме, че Исус е възкръснал от смъртта? (Ако
не е възкръснал, не може да ни прости.)
5. Какво бихте казали на някой, който реши да спре да съгрешава и
да бъде добър, за да може да отиде в рая? (Не може да постигне
това сам и се нуждае да му бъдат простени греховете, и да му се
помогне, за да се промени.)
6. Когато Мария Магдалина се върна и погледна в гроба кого видя
там? (Двама ангели.)
7. По какво Мария Магдалина разбра, че ѝ   говори Исус? (Той я нарече по име.)
8. Какво означава за християнина, че Исус е винаги с него? (Той ни
дава смелост, когато се страхуваме и ни помага, когато сме изкушавани.)
9. Кога учениците най-после повярваха, че Исус е възкръснал? (Когато им се яви в стаята.)
10. Какво се случи 40 дни след като Исус възкръсна? (Той отиде обратно на Небето.)
Игра за преговор „Свидетели на възкресението”
Разделете децата на два отбора и им задавайте въпросите като ги
редувате.
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Всеки път, когато отбор отговори правилно, записвайте по един от
свидетелите на Христовото възкресение на листа на съответния отбор.
Напишете свидетелите в следния ред: Мария (Йоан 20:1), Йоан
(Йоан 20:5), Петър (Йоан 20:6), други ученици (Йоан 20:19), 500 човека (1 Коринтяни 15:6).
Победител е отборът с по-дълъг списък на свидетели след като са
били зададени всички въпроси.
Допълнителна дейност „Комплект за свидетелстване“
Кажете на децата, че докато разказвате уроците от тази серия, те
ще могат да си съберат и украсят своя „Комплект за свидетелстване“
– кутия от обувки, пълна с материали, които ще им помагат да сведетелстват.
Започнете с молитвени книжки за техните комплекти. Нарежете
бяла или на редове хартия на квадрати. Хванете по 8 от тях с телбод,
за да оформят малка книжка за всяко дете.
Помолете децата да напишат „Молитвена книжка“ на първата страница на своята книжка и да я оформят като корица. Нека после да
напишат “Семейство” на втората страница. Под тази дума им кажете
да напишат имената на хората от своето семейство, за спасението, на
които ще се молят.
Насърчете всяко дете да вземе своята книжка вкъщи, да я използва
всеки ден, да я пази в специална кутия и да я донася на събиранията
ви всеки път.
Ръчен труд „Исус възкръсна“
Пригответе гроб и камък (с дългата ивица) от тънък картон за всяко
дете. Децата могат сами да направят посочените по-долу неща в зависимост от времето, с което разполагат. Предварително пригответе
всичко, което няма да имат време или възможност да направят сами.
Изрежете гроба и камъка, като оставите дългата ивица прикрепена
към него. Направете два процепа в гроба (както е посочено: (а) и (б)).
Промушете дългата ивица през тях. Камъкът закрива входа, но когато
бъде отместен могат да се прочетат думите: „Исус възкръсна.“ Също
така можете да приготвите цветни моливи за оцветяване на скалата.
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БОЖИЯТА СИЛА ЗА ХРИСТИЯНИТЕ
СТИХОВЕ ОТ БИБЛИЯТА
Деяния 2:1-41
ОСНОВНА ИСТИНА
Бог Святи Дух живее във всеки християнин.
ПРИЛОЖЕНИЕ
За неспасените: Ако приемеш Господ Исус за твой Спасител, Святият дух ще заживее в теб.
За спасените: Той ще ти помогне да живееш така, както Бог иска
от теб.
СТИХ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ
Деяния 1:8 „Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият
Дух и ще бъдете свидетели за Мен...“
Господ Исус изговори тези думи точно преди да се върне обратно
на Небето. Бог иска Неговите деца да разказват на другите за Него.
Това може да бъде трудно, но Той не ни е оставил без помощник.
Бог Святи Дух живее във всички Божии деца и им дава силата и
помощта, от която се нуждаят за да разказват на другите за Господ
Исус.
НАГЛЕДНИ МАТЕРИАЛИ
Картини 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6
или фигури от фланелограф 1А-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 34,
38
Основната истина се написва върху картон с формата на кръг. Показвайте я всеки път, когато я преподавате. Можете да използвате и
думите: Святият Дух, учениците, вярващите, Ерусалим, покаяние.
За да наблегнете на учението за Святия Дух, можете да напишете
следните изречения на картончета:
Християни, Святият Дух ще ви помогне:
– Да радвате Бога с живота си.
– Да знаете кога грешите.
– Да разбирате Божието Слово.
– Да знаете, че принадлежите на Исус.
– Да ставате все повече като Исус.
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ПЛАН НА УРОКА
Въведение: Да чакаш някого да изпълни обещанието си.
Развитие на събитията:
1. Вярващите чакаха Господ Исус да изпълни Своето обещание ОИ
2. Святият Дух идва
ОИС
3. Вярващите говорят на различни езици
ОИС
4. Петър проповядва
           ОИН
5. Какво да направим?
Кулминация: 3000 се спасяват
Заключение: Те повярваха в обещанието за Святия Дух. ОИС, ОИН

УРОК

Въведение: Да чакаш някого да изпълни обещанието си.

Случвало ли ти се е да чакаш някого да спази нещо, което ти е обещал? Може би твоите дядо и баба са ти обещали да дойдат в събота и
да те заведат в парка, в магазина за играчки или дори в Мак Доналдс.
Как си се чувствал онази събота? Може би си стоял до прозореца,
гледайки дали идват; може да си се опитвал да гледаш телевизия или
да си играеш с нещо, но просто е било невъзможно да не отиваш до
вратата, проверявайки дали вече не идват. Колко е вълнуващо, когато
знаем, че ще се случи нещо хубаво. Иска ни се да се случи по-бързо.
Развитие на събитията: Вярващите чакаха Господ Исус да изпълни
Своето обещание

Чудя се дали Христовите ученици не са се чувствали така, след
като Исус се върна на Небето. Преди да си отиде, Господ Исус обеща
нещо на учениците си. Те трябваше да чакат в Ерусалим (Поставете
град, фиг. 1А-11.) появяването на Един много Специален гост. Спомняте ли си от миналия път (или от стиха за запаметяване днес) Кой
беше той? (Оставете децата да отговорят.) Да, Господ Исус беше
обещал да изпрати Святия Дух.
(ОИ) Знаете ли Кой е Святият Дух? (Дайте възможност на някои
деца да отговорят.) Той е Бог, така, както и Господ Исус е Бог. Има
само един Бог, но Той е един в три личности: Бог Отец, Бог Син (Господ Исус Христос) и Бог Святи Дух. Това е нещо, което не можем да
разберем, но вярваме в него, защото така учи Библията. Не можем да
видим Святия Дух, защото Той няма тяло – Той е дух. Интересно ми
е как ли щяха да разберат учениците, че Той се е появил.
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(Покажете Картина 2-2.) Учениците, заедно с други вярващи, чакаха в Ерусалим, така както им каза Господ Исус. В Ерусалим цареше
голямо оживление. Бе пълно с хора, дошли да празнуват еврейския
празник на първите плодове, наречен Петдесятница. Тези евреи и
другите, които се покланяха на истинския Бог, се стичаха тук от много страни, където говореха различни езици, но всички те искаха да
празнуват Петдесятница в Ерусалим, където се намираше Храмът.
Много от тях, сигурно, стояха там още от празнуването на Пасхата,
преди 50 дни, точно преди Господ Исус да бъде убит. Възможно е
някои от тях дори да бяха видяли случилото се с Него.
Между всички тези хора, някъде из Ерусалим, 120 вярващи, включително и учениците, заедно чакаха идването на Святия Дух. Те се
наричаха вярващи, защото вярваха, че Господ Исус е този, Който Бог
бе обещал в Писанията; Този, Който щеше да спаси хората Си от греховете им. И ето, сега те чакаха обещания Святи Дух. Тогава се случи
нещо невероятно! Чуйте внимателно какво ни казва Божието Слово:
Развитие на събитията: Святият Дух идва.

(Прочетете Деяния 2:2-3.) Изведнъж, шум от силен вятър изпълни
цялата къща. Появиха се нещо като огнени езици, които застанаха
над всеки един в стаята. (Покажете Картина 2-3.) Святият Дух бе дошъл, за да живее във вярващите. Шумът от вятъра и огнените езици
бяха изпратени от Бога, за да покажат, че се е появил Святият Дух. Не
можеха да Го видят, защото Той е Дух, но знаеха, че е дошъл, поради
тези знаци. Къде бе вече Святият Дух? (Нека децата да отговорят.)
Той живееше във всеки един от онези вярващи.
Къде е днес Святият Дух? (Нека децата да отговорят.) (ОИС)
Той живее във всеки, който е повярвал в Господ Исус като в негов
Спасител. Ако си се отрекъл от греховете си и си се доверил на Господ Исус за прощение, Святият Дух теб. Той е тук, за да ти помага да
живееш, така както Бог иска от теб. Той е този, който те изобличава,
когато вършиш нещо лошо. Той е този, който ти помага да разбираш
Божието Слово, когато го четеш сам или го слушаш в църквата, или
в клуба на Добрата вест. Той ти помага да бъдеш убеден дълбоко в
себе си, че принадлежиш на Господ Исус. Помага ти да се променяш,
като ставаш все повече като Исус. Може би преди не си искал да
делиш нещата си с другите, но откакто прие Господ Исус като твой
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Спасител имаш по-голямо желание да споделяш това, което имаш.
Това е Святият Дух, който ти помага да се променяш и да живееш,
както Бог иска. Не е ли чудесно да знаем, че Бог е дал Святия Дух на
всеки, който вярва?
С появяването на Святия Дух, Бог по специален начин показа на
другите, че Той живее в тези, които уповават на Господ Исус. Хората,
които се намираха в близост до къщата, вероятно, чуха шума подобен
на вятър. Може би се събра и тълпа, която се чудеше от къде идва шумът. (Поставете 1А-12,17, 30,34,38-тълпата и 1А-13 и 14-двамата
ученици. Покажете картина 2-4.)
Развитие на събитията: Вярващите говорят на различни езици

А когато чуха вярващите как говорят, продължиха да се чудят и
маят. Защо ли? Ами спомняте ли си, че в Ерусалим имаше хора от
много места, говорещи различни езици. Всеки един от тълпата чу
вярващите да говорят на неговия роден език. За да покаже, че Святият
Дух е дошъл да живее във тези, които са повярвали в Господ Исус,
Бог направи нещо специално. Святият Дух помагаше на вярващите
да говорят езици, които не знаеха.
Колко променени бяха тези вярващи! След смъртта на Господа и
преди още да узнаят, че Той възкръсна, те се криеха в една заключена
стая от страх, че могат да бъдат арестувани като последователи на
Господ Исус. Сега те говореха за Него на всеки, който се спираше да
слуша. (Махнете картина 2-4.)
(ОИС) На какво се дължеше промяната? На Святия Дух, Който живееше в тях и им вдъхваше смелост да говорят за Исус. Християнино,
трудно ли ти е да говориш за Господ Исус на своите приятели? Може
би някой от тях използват по лош начин името Му и ти знаеш, че
трябва да им обясниш защо не трябва да го правят. Помоли Бог да ти
даде смелост и да ти помогне чрез Святия Си Дух.
Ще ви разкажа за едно момиче на име Сара. Тя е християнка, но
съучениците и  ΄не са. Сара иска да радва Бог с живота си и знае, че Бог
иска тя да говори на другите за Него. Приятелите на Сара често използват Божието име по лош начин. (Нека децата да отговорят на
следните въпроси.) Какво мислиш, че трябва да направи Сара? Как
би могла да им каже нещо без да ги обиди? Как мислите, че ще се почувстват приятелите ѝ  ? Какво може да направят или кажат? (Подска19

жете на децата, че приятелите на Сара могат да реагират зле – да
се разгневят, да не искат повече да са и΄ приятели.) Кой ще помогне
на Сара? Ако Сара направи тези неща как ще се почувства Бог?
Бъдете на разположение.
Може би ти си християнин и подобно на Сара имаш проблеми.
Може би понякога не знаеш какво да направиш и искаш да знаеш как
Библията може да ти помогне. Помни, че можеш да останеш и да говориш с мен след всяка от срещите ни, и аз ще ти помогна да откриеш в Библията това, от което се нуждаеш. Може би знаеш какво Бог
иска да направиш, но ти е толкова трудно. Ако споделиш проблема
си с мен, аз ще се моля Бог да ти помогне чрез Святия Си Дух, Който
живее в теб.
Святият Дух ще те променя по много различни начини. (Можете
да включите децата като попитате: „Какви промени мислите, че
ще забележат вашите родители, приятели, учителите в Неделното училище?) Родителите ти ще забележат, че ти си по-послушен и
с по-голямо желание изпълняваш това, което ти е казано. Приятелите ти ще видят, че вече не подхвърляш злобни забележчици зад
гърба на другите. На учителя ти от Неделното училище ще направи
впечатление, че наистина искаш да учиш повече за Божието Слово.
Святият Дух може да те промени, точно както промени вярващите в
Ерусалим.
Насъбралото множество се питаше: (Прочетете Деяния 2:12.)
– Какво означава това?
Библията ни казва, че те чуха вярващите да говорят за чудните Божии дела. Сигурен съм, че вярващите разказваха как Бог е изпратил
Господ Исус да прости греховете на хората и да ги подготви за Небето. Някои хора слушаха с голямо внимание, но други се присмиваха
на вярващите и им се подиграваха, че говорят на толкова различни
езици. Те казаха: (Прочетете Деяния 2:13.)
– Явно са пили твърде много вино! – Те ги смятаха за пияни.
(Придвижете 1А-13 бавничко към тълпата. Покажете картина
2-4.)
Развитие на събитията: Петър проповядва.

Тогава Петър се изправи и високо издигна глас, за да обясни какво
става. Той каза на множеството, че пророк Йоил е предсказал това,
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което става в момента. (Отворете Библията си на Йоил и докато говорите показвайте на децата, че това са думи от Стария Завет, но
не се спирайте, за да ги обяснявате.) Преди много години Бог, чрез
пророк Йоил, каза на Своя народ, че ще изпрати Своя Дух и „всеки,
който призове името на Господа ще се спаси.“ (Йоил 2:32). (В следващата част се позовавайте на Деяния 2, за да знаят децата вашия
източник на информация.) Петър им каза как Господ Исус умря на
кръста (Покажете картина 2-5.), как след това Бог Го възкреси от
смъртта и как той, и много други Го видяха след възкресението Му.
Много от последователите на Господа бяха там и потвърдиха пред
хората:
– Видяхме Го със собствените си очи. – Петър продължи да им пояс
нява, че Господ Исус се върна на Небето и изпрати Святия Дух, който
направи така, че вярващите да говорят на други езици ида разказват
за Него.
Святият Дух работеше в много от събралите се хора. Те все още
не се бяха доверили на Господ Исус за прощение на греховете си.
Святият Дух не обитаваше в тях, но работеше в сърцата им. Той ги
изобличи за греховете им. Помогна им да разберат, че могат да се
освободят от товара си като повярват, че Господ Исус е понесъл на
кръста тяхното наказание и Му се доверят да им прости.
Развитие на събитията: „Какво да направим?“

Ето защо те попитаха: (Прочетете Деяния 2:37.)
– Какво да направим?
(ОИН) Задавал ли си си този въпрос? Святият Дух показвал ли ти е
колко е ужасен грехът ти? Искаш ли да знаеш как можеш да се освободиш от него, така че един ден да бъдеш на Небето при Бог? Петър
обясни на хората, че трябва да се покаят. (Прочетете Деяния 2:38.)
Това значи да съжалиш за греховете си и вече никога да не искаш
да съгрешаваш спрямо Бога. Ти съгрешаваш срещу Бог, когато не се
покоряваш на заповедите Му и мислиш, че има друг начин греха ти
да бъде простен, освен чрез Господ Исус. На кръста Господ Исус взе
наказанието за греховете ти, така че ако се покаеш и го помолиш за
прошка, не трябва да бъдеш наказван. Това е единственият начин да
получиш прошка за греховете си. Петър добави (отново прочетете
Деяния 2:38), че ако те направят това, ще получат Святия Дух, Който
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ще им помогне да живеят така, както Бог иска от тях. Да не би да
отлагаш да помолиш Господ Исус за прощение, защото мислиш, че
няма да се промениш; няма да можеш да спреш да съгрешаваш? Спри
да използваш това като оправдание. Ако се довериш на Господ Исус
като на свой Спасител, Святият Дух ще започне да обитава в теб и
ще ти помогне да се променяш. Петър каза на хората, че обещанието
на Святия Дух е за всички, които се доверят на Христос. Петър каза
на хората, че обещаният Святи Дух бе (Прочетете Деяния 2:39.) „за
вас и за децата ви, и за всички далечни, колкото Господ, нашият Бог
ще призове.“ Това обещание е за всички, които се доверят на Господ
Исус. Това обещание е за теб днес така, както бе и тогава за хората в
Ерусалим. Това обещание важи и за хора днес така, както е важало
и за тези, в Ерусалим, на онзи специален ден, когато се яви Святият
Дух.
Кулминация: 3000 се спасяват.

За около 3000 човека от множеството този ден бе много специален
– те приеха Господ Исус като свой Спасител. (Махнете всички фигури освен 1А-17. Покажете картина 2-6.)
Заключение: Те повярваха в обещанието за Святия Дух.

3000 новоповярвали! Още 3000 човека, в които вече обитаваше
Святият Дух и им помагаше да се променят, и да живеят по угоден на
Бога начин. Върху тях не се появиха огнени езици, но те повярваха
на Божието обещание, че Святият Дух ще дойде да живее във всеки,
който се обърне от греховете си и повярва в Господ Исус.
(ОИС) Обитава ли днес Бог Святи Дух в теб? Това ще е така, ако
си приел Господ Исус като Свой Спасител. Никой няма да Го види,
но ще може да види промените, които Той ще извърши в теб. Няма
изведнъж да проговориш на различни езици. Това беше нещо специално, което Бог направи, така че наведнъж много хора да чуят за Господ Исус и да се убедят, че Той бе изпратил Святия Дух. Останалите
хора, обаче, ще видят промяна в поведението ти. Може би си приел
Господ Исус, но не си знаел, че Святият Дух живее в теб. Сега, когато
вече знаеш, помоли Го да ти помогне в трудните ситуации. А когато
си изкушаван да вършиш лоши неща, помни, че Той е с теб и мисли
за това, колко би Го заболяло ако извършиш нещо лошо.
(ОИН) Може би Святият Дух не живее все още в теб, но ти е гово22

рил за греховете ти. Съжаляваш ли за своя грях? Искаш ли да спреш
да съгрешаваш? Осъзнаваш ли, че Исус е единственият, Който може
да ти го прости? Ако отговорът ти на тези въпроси е „Да“, вслушай
се в гласа на Святият Дух. Кажи на Бога колко съжаляваш, че си съгрешавал пред Него; благодари Му, че е изпратил Господ Исус да
бъде наказан вместо теб; помоли Го да ти прости и повярвай, че ще го
направи. Спомни си какво каза Петър на хората. Покой се за греха си
и повярвай, че Господ Исус ще ти прости. Ако направиш това днес,
Святият Дух ще дойде и ще заживее в теб, така както Господ Исус
обеща, че ще стане с всеки, който повярва в Него. (Махнете всички
фигури.)
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Кого обеща да изпрати Исус? (Святия Дух.)
2. Кой е Святият Дух? (Бог.)
3. Какви бяха знаците, които показаха, че Святият Дух бе дошъл да
живее в онези 120 вярващи в къщата в Ерусалим? (Шум от вятър,
огнени езици.)
4. Как хората от другите страни разбраха какво казват вярващите?
(Святият Дух даде способност на вярващите да говорят други
езици.)
5. В кого живее Святият Дух днес? (Във всички, които са повярвали,
че Господ Исус им е простил греховете.)
6. Посочете един начин, по който Святият Дух ще ни помага? (Ще
ни помага да живеем по угоден на Бога начин; ще ни помага да
знаем, че съгрешаваме; да разбираме Божието Слово; да знаем,
че принадлежим на Исус; ще ни помага да ставаме все повече
като Исус.)
7. Защо вярващите вече не се страхуваха да говорят за Исус? (Святият Дух, Който обитаваше в тях им помагаше да бъдат смели.)
8. Повечето хора сред тълпата не бяха вярващи. За какво им говореше
Святият Дух на тях? (За техния грях.)
9. Какво им каза Петър, че трябва да направят? (Да се покаят.)
10. За кое Божие обещание им каза той? (Ако се покаят и повярват в
Исус ще приемат Святия Дух.)
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Игра за преговор „Разбъркани букви“
Напишете следващото разбъркано послание на един голям лист хартия:
Обг виСтя ухД вежеи ъвв сикве рхитисняни.
(Бог Святи Дух живее във всеки християнин.)
Нарисувайте по една чертичка под всяка буква, за да се попълни там
разбърканото послание.
Напишете цифри под всяка чертичка, така че децата да могат да посочват коя чертичка се опитват да попълнят.
Задайте въпросите, като редувате отборите.
Всеки път, когато някое дете отговори правилно, давайте на неговия
отбор по 100 точки и му дайте възможност да отгатне буквата, думата
или цялото изречение.
Ако то познае правилно, дайте още 100 точки на неговия отбор.
Печели отборът, който има най-много точки след като се зададат
всички въпроси.
Допълнителна дейност „Неща, които Святия Дух може да
промени в живота им“
Можете да използвате всяка от тези идеи по отделно или разделеният лист може да бъде след дискусията, като децата изберат един
пример от нея, който да илюстрират.
1. Разделете децата на малки групи и определете по един учител/
помощник за водач. Дайте на всяка група лист и молив, за да направят списък с нещата, които Святият Дух може да промени в
живота на някой на тяхната възраст.
2. Дайте на всяко дете лист, който е препънат или разчертан по средата. Двете половини трябва да бъдат озаглавени „преди“ и „след“.
Всяко дете може да даде пример за поведението на някого преди и
след като Святият Дух го промени.
Допълнителна дейност „Пакет за сведетелстване“ (2 част)
На 3 страница от молитвената книжка нека децата да напишат „приятели“, а после и списък на тези приятели, за чието спасение ще се
молят.
Помогнете на всяко дете да си направи Книга без думи, която да
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използват, когато свидетелстват на своето семейство и приятели.
Сгънете на две малки листове от черна, червена, бяла, жълта или
златна, и зелена хартия. След това нека децата да залепят тези листове на книжка като гърба на половинката на едното листче за този на
друго.
Обяснете че тъмния цвят ни говори/напомня за греха, червения – за
кръвта на Исус, белия – за нашите чисти сърца след като Исус е измил нашите грехове, жълтия или златния – за Небето и зеления – за
нашия растеж като християни след като сме приели Исус за наш Спасител.
Допълнителна дейност
Изберете доброволци, които да обяснят Благовестието на класа
като използват Книгата без думи. После нека децата да изберат дете,
с което да упражняват обясняването на Книгата без думи.
Допълнителна дейност „Лични свидетелства“
Разкажете на децата как вие сте станали християнин. Обяснете, че
когато вие правите това, вие свидетелствате какво Исус е направил
за вас.
Попитайте дали някое от децата, които са християни иска да сподели своето свидетелство. Поискайте разрешението им да направите
запис на техните свидетелства. После можете да им ги дадете да си
ги сложат в своя пакет за свидетелстване.
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БОГ РАБОТИ ЧРЕЗ ХРИСТИЯНИТЕ
СТИХОВЕ ОТ БИБЛИЯТА
Деяния 3:1-16
ОСНОВНА ИСТИНА
Господ Исус Христос може да задоволи твоята най-голяма нужда.
ПРИЛОЖЕНИЕ
За неспасените: Господ Исус е единственият, който може да вземе
греха ти. Довери Му се!
За спасените: Кажи на другите как Господ Исус може да задоволи
техните най-големи нужди.
СТИХ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ
Деяния 3:19 „Затова, покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви.“
НАГЛЕДНИ МАТЕРИАЛИ
Картини 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 и 3-5
или фигури от фланелограф 1А-22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 41.
Напишете думата „грях“ на оцветено в черно сърце. Напишете основната истина на картон. Ако искате, я напишете на фона на фигурата на Исус и го показвайте всеки път, когато преподавате основната истина. Можете да използвате ленти с написани и следните
думи: куц, Петър, Йоан, храм.
ПЛАН НА УРОКА
Въведение: Описание на куция мъж и на живота му.
Развитие на събитията:
1. Петър и Йоан отиват в храма
2. Куцият мъж ги моли за пари
ОИН
3. „Погледни ни!“ – нямат пари
ОИН
4. „В името на Исус Христос от Назарет, стани и ходи.“
5. Кулминация: Мъжът скача и започва да ходи ОИН
Заключение: Мъжът възхвалява Бога в храма
  
ОИС, ОИН
Хората са удивени

УРОК

Въведение: Описание на куция мъж и на живота му.
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Човекът стоеше на мръсната земя (Поставете 1А-24.) до един от
входовете на храма, който беше толкова прекрасен, че го наричаха
Красивата порта. Всеки ден той бе донасян тук, за да стои и моли
минувачите за пари. (Покажете картина 3-2.) Защо трябваше да
го донасят ли? Ами, той никога – още от самото си раждане – не бе
ходил. Човекът бе куц. Ходилата и глезените му бяха болни. А защо
трябваше да моли хората за пари ли? Тъй като бе куц, не можеше да
работи, а правителството по онова време не помагаше на тези, които не можеха да работят. И така, този човек бе донасян до храма от
приятелите или семейството си и оставаше навън, за да проси пари.
Храмът бе много подходящо място за това. Всеки ден много хора
идваха да се молят тук, така че винаги имаше кого до помоли за милостиня. Един ден той стоеше там както обикновено. Беше почти три
часа след обед и това бе специално време за молитва в храма. Идваха
много хора и съм сигурен, че куцият човек се надяваше те да му дадат много пари.
 Развитие на събитията: Петър и Йоан отиват в храма

Петър и Йоан отиваха към храма. (Поставете 1А-41, 23. Покажете картина 3-1.)) Те отиваха там всеки ден, за да хвалят Бога и да
се молят. В този ден те минаха през Красивата порта, така че кого
мислите видяха? (Нека децата да отговорят.)
 Развитие на събитията: Куцият мъж ги моли за пари

Да, куция човек. И какво мислите поиска той от тях? (Нека децата
да отговорят.) Поиска им пари.
(ОИН) От какво смятате, че се нуждаеше най-много куцият човек?
Коя бе най-неотложната му нужда? От пари ли? Или може би да проходи? Разбира се, имаше нужда от пари, за да си купи храна, а ако някой лекар можеше да го оперира и му помогне да проходи, вероятно
щеше да си намери работа и сам да си изкарва пари. Но имаше нещо,
от което този куц човек се нуждаеше повече, отколкото от пари. Още
от раждането си той имаше един по-голям проблем, отколкото това,
че не може да ходи. Ти също си роден с този голям проблем. Този
проблем се казва „грях“. (Поставете думата ,,грях“ на сърцето.)
Какво е грехът? (Дайте възможност за отговори.) Грехът означава
да не се покоряваме на Бог – да правим това, което Той казва да не
правим и да не правим това, което ни казва да правим. Как да раз27

берем дали нещо е грях? (Дайте възможност за отговори.) В Своето Слово – Библията. Бог ни казва кое е правилно и кое – грешно.
Също така ни казва, че човек се ражда с грешно естество. Раждаш се
с желанието да вървиш по собствените си пътища, а не по Божиите.
Много по-лесно вършиш лошотии, отколкото добри неща. Много полесно е да избухваш от яд. Вместо да се контролираш; по-лесно е
да се измъкваш от трудна ситуация чрез лъжа; трудно ти е да бъдеш
различен от приятелите си, когато искат да направиш нещо, което
знаеш, че не трябва. Никой не те е учил да бъдеш такъв. Ти просто си
се родил с грешно естество. Защо грехът е толкова голям проблем?
(Дайте възможност за отговори.)
Защото той те отделя от Бога и защото ако грехът ти не бъде простен, никога няма да можеш да отидеш при Бог на небето. Вместо това
Бог ще трябва завинаги да те накаже за греховете ти. Твоята най-неотложна нужда, нещото, което най-много ти липсва, е прощаването
на греховете. Вероятно, обаче, ти си твърде зает да мислиш за всякакви други нужди и не се замисляш за това, от което преди всичко
се нуждаеш. Може би куцият човек беше такъв? Не мислеше за греха
си, а как да изпроси повече пари.
Петър и Йоан се спряха и го погледнаха. Сигурно куцият човек не
гледаше много към минувачите. Може би стоеше с наведена глава от
срам, че проси или пък вече се оглеждаше за други, които можеха да
му дадат милостиня.
 Развитие на събитията: „Погледни ни!“ – нямат пари

Петър каза: (Прочетете Деяния 3:4.)
– Погледни ни!
Куцият си помисли, че ще му дадат пари, така че си вдигна главата
и ги погледна внимателно. Колко ли се разочарова, когато Петър заговори: (Прочетете Деяния 3:6.)
– Сребро и злато аз нямам. – Те наистина нямаха пари, така че какво можеха да направят, за да помогнат на куция?
(ОИН) Те самите нищо не можеха да направят, но познаваха Един,
Който можеше. Знаеха, че Господ Исус Христос може да помогне,
независимо от това, каква е нуждата. Учениците знаеха, че Той може
да задоволи и най-голямата нужда на мъжа. А коя бе тя? (Дайте възможност за отговори.) Да, той се нуждаеше от прощение на гре28

ховете си. Където и да ходеха, Петър и Йоан, а също и другите вярващи, казваха на хората, че Господ Исус може да прощава грехове.
Обясняваха как Господ Исус бе понесъл наказанието за техния грях,
умирайки на кръста (Поставете 1А-26 на отделна дъска.), как след
това възкръсна от смъртта и може да прощава на хората, отрекли се
от греха и повярвали, че Той им е простил. Това ли е твоята най-голяма нужда? Или има неща, които искаш повече от това?
Представете си едно малко момче, нека го наречем Антон, което
повече от всичко друго иска ново колело. Не може да бъде щастлив,
докато не го получи и си мисли, че ако има ново колело ще бъде
щастлив. За рождения си ден той получава новото колело. Той е толкова щастлив! Дали сега ще бъде доволен завинаги? Не, след няколко
седмици той вижда нещо друго, което иска много силно – например,
най-новата компютърна игра – и чувства, че няма да бъде щастлив,
докато нея получи. Антон пораства и винаги иска нещо ново. Намира си работа, но иска друга – с по-добро заплащане. Купува си кола,
но иска нова, която да е по-бърза и да изглежда по-добре. Купува си
къща, но иска по-голяма. Антон си мисли, че е важно да имаш тези
неща. Той мисли, че те ще го направят щастлив, но в действителност
никога не е доволен. Най-важното нещо в живота не е да имаш все
повече и повече вещи. Кое е най-важното нещо, от което се нуждае
Антон? (Дайте възможност на децата да отговорят.) Така, както
и ти, той се нуждае най-много от прощение на греховете. Как може
да стане това? Чуй какво казва Божието Слово: (Прочетете Деяния
3:19.) „Покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви.“ Днес
ще се обърнеш ли от греховете си и ще се довериш ли на Господ
Исус да ги заличи? Ако днес се отречеш от греха си и се довериш
на Господ Исус, Той ще вземе от теб греховете ти. Той е обещал:
„който дойде при Мен никак няма да го изгоня.“ (Йоан 6:37 б) Ако
дойдеш при Господ Исус за прощение на греховете си, той няма да
те отхвърли. Нямали днес да Му се довериш? Той може да задоволи
най-неотложната ти нужда. Точно както можеше да направи това и за
куция човек.
Петър продължи: (Прочетете Деяния 3:6.)
– Но каквото имам, това ти давам. – Какво ли можеше да даде Петър на куция, ако нямаше пари?
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 Развитие на събитията: „В името на Исус Христос от Назарет, стани
и ходи.“

Той продължава:
– В името на Исус Христос Назарянина стани и ходи. – Хвана го за
дясната ръка (Сменете 1А-41 с 1А-22.) и му помогна да се изправи.
(Сменете 1А-24 с 1А-25. Покажете картина 3-4.)
 Кулминация: Мъжът скача и започва да ходи.

Мигновено стъпалата и глезените му оздравяха! Той подскочи от
радост и щастие! Защо човекът можа да направи това? (Оставете
децата да отговорят.) Господ Исус го излекува. Петър и Йоан не
можеха да извършат това. Приятелите на куция също не можеха. Самият човек също не можеше да си помогне, но Господ Исус можеше
да задоволи нуждата му. Библията ни казва, че човекът бе изцелен
чрез вяра в Исус (Деяния 3:16). Той повярва, че Господ Исус може да
го изцели. (ОИН) А ти вярваш ли, че Господ Исус може да ти прости
греховете? Никой друг не може да направи това за теб. Аз не мога,
родителите ти не могат, пасторът не може, ти не можеш, а само Исус,
защото той бе наказан вместо теб. Твоят грях може да бъде простен
само ако повярваш, че Господ Исус взе твоето наказание и че Той е
единственият, чрез Който грехът ти може да бъде простен. Мислители, че има други начини, чрез които греховете на хората да бъдат
простени? (Дайте възможност за отговори.) Някои хора се опитват
да бъдат добри. Други се опитват да вършат неща, които да заличат
злото. Някои казват специални молитви. Но никое от тези неща не
носи прощение на греха.
(Бъдете на разположение.) Ако искаш грехът ти да бъде простен, но
не си сигурен какво да направиш, изчакай до дъската с фланелографа
след края на урока на клуба на Добрата вест. Така ще разбера, че искаш да разговаряш с мен за това как грехът ти може да бъде простен
и ще ти покажа в Божието Слово, че Господ Исус е единственият,
Който може да задоволи всичките ти нужди, така, както направи за
куция мъж.
Представи си как се е чувствал той? За първи път през живота си
прохождаше. (Махнете 1А-22,23 и 25. Сложете 1А-29.)
 Заключение: Човекът възхвалява Бог в храма

Влезе в Храма заедно с Петър и Йоан, като не спираше да подскача
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и слави Бога. (Покажете картина 3-5.) Знаеше Кой го бе изцелил.
Славеше и благодареше на Бога, а не на Петър и Йоан. Какво невероятно чудо! Сигурен съм, че Петър и Йоан също хвалеха Бога и Му
благодаряха за изцелението.
 Заключение: Хората са удивени

Всички хора, (Поставете 1А-30.) които бяха забелязали куция мъж
пред Портата сега го виждаха да върви из Храма и да слави Бога. Та
те го познаваха! Нали просеше там всеки ден! Виждаха с очите си
какво му се е случило и бяха много учудени. Каква голяма промяна
бе настъпила в живота му!
(ОИС) Още по-велико чудо е, когато Господ Исус ти прости греховете. Това е най-великото от чудесата. Ако Той го е направил вече
в живота ти, би трябвало да си изпълнен с благодарност и хваление.
Изпълнен ли си с такава благодарност към Бога, че да искаш да кажеш
на другите за това, което Той е направил за теб и може да направи и
за тях? Виждат ли другите хора промяната, която Той е извършил в
живота ти? Знаят ли, че Той ти е простил греховете? Онзи човек не
го беше страх да слави Бога и да покаже на всички как Господ Исус
беше променил живота му. Петър и Йоан също не се страхуваха да
кажат на човека, че Господ Исус може да задоволи нуждата му. Ти ще
кажеш ли на твоето семейство и приятели, че Господ Исус може да
задоволи тяхната най-неотложна нужда? Или пък, ако не си Го молил
до сега да ти прости греховете, нима не ще Му позволиш днес да отговори на най-голяма ти нужда? Спомни си обещанието Му: „Затова,
покоите се и обърнете се, за да се изличат греховете ви.“ (Деяния
3:19) Ако днес се обърнеш от греховете си и повярваш в Господ Исус,
Той ще ти прости греховете. След това ти също ще славиш Бога и ще
Му благодариш за промяната, която е извършил в живота ти.
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Какво не бе наред с човека, който седеше при една от портите на
Храма? (Беше куц, не можеше да ходи.)
2. Какво представлява грехът? (Непокорство на Бог.)
3. Защо е по-лесно да съгрешаваме отколкото да се покоряваме на
Бог? (Защото сме родени с грешно естество.)
4. Защо грехът е толкова голям проблем? (Той ни отделя от Бог и не
можем да отидем в рая.)
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5. Какво искаше куцият човек от Петър и Йоан? (Пари.)
6. Каква бе най-голямата му нужда? (Да му се простят греховете.)
7. Кой изцери куция човек? (Господ Исус.)
8. Защо той бе изцерен? (Защото повярва, че Господ Исус може да
го изцели.)
9. Как може да бъде простен грехът ти? (Като се обърнеш от него и
приемеш Господ Исус за свой Спасител.)
10. Ако Господ Исус ти е простил греха, какво трябва да направиш?
(Да Го хвалиш, за да Му благодариш и да кажеш на другите.)
Игра за преговор „Тайното послание“
Напишете следващите чертички на голям лист хартия:
_ _ _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _    _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   
_ _ _ _ _ _   _ _ _-_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _.
(Отговор: Господ Исус Христос може да задоволи твоята най-голяма нужда.)
Разделете децата на два отбора и редувайте задаването на въпросите към тях.
Всеки път, когато някое дете отговори правилно, давайте на неговия
отбор по 100 точки и му дайте възможност да отгатне буква, дума или
цялото изречение. То има право на само един опит за познаване.
Ако то познае правилно, дайте още 100 точки на неговия отбор.
Печели отборът, който има най-много точки след като се зададат
всички въпроси.
(Варианти: Добавете повече вълнение в играта като добавите нули!
Давайте 1000 точки за всеки правилен отговор или дори 1 000 000!)
Допълнителна дейност „Комплект за свидетелстване“ (3 част)
Помолете децата да напишат „Хвали Бога“ на 4 страница от техните
молитвени книжки, а също и списък на това, което Бог е направил за
тях. Молете се заедно като хвалите Бога за това Кой е Той и какво е
направил. После се молете за спасението на хората от техните книжки.
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ХРИСТИЯНИТЕ ИМАТ
СТРАХ ОТ БОГА
СТИХОВЕ ОТ БИБЛИЯТА
Деяния 4:32-37; 5:1-11; 8:9-24
Забележка:
Този урок съдържа две отделни истории, макар че основната истина е една и съща и в двете части. Можете да преподавате всяка част
по различно време от вашата програма. Обикновено се приема, че
Ананий и Сапфира са били вярващи, а Симон не.
ОСНОВНА ИСТИНА
Бог знае всичко.
ПРИЛОЖЕНИЕ
За неспасените: Част (а) – Не можеш да скриеш греха си от  Бога...
Част (б) – Не можеш да заблудиш Бога, че си християнин.
За спасените: Не можеш да накараш Бог да си мисли, че християнският ти живот е по-добър, отколкото всъщност е.
БЪДЕТЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ
В този урок нямате възможност да споменете, че сте на разположение на всяко дете, което иска да говори с вас. Това може да стане в
друг момент от програмата, например, след като изпеете песен, която говори за посланието на Евангелието. Можете да кажете нещо
такова: „Ако все още не си сигурен как греховете ти могат да бъдат
простени и искаш да говориш с мен за това, можеш да го направиш
по време на игрите. Аз ще бъда отпред и ще подреждам, но ако искаш можеш да дойдеш и да говориш с мен.“ (Разбира се, това ще е
възможно, ако помощниците ви отговарят за игрите.)
СТИХ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ
Псалом 44:21 „Бог знае тайните на сърцето.“
НАГЛЕДНИ МАТЕРИАЛИ
Картини 4-2, 4-3, 4-4 и 4-5
или фигури от фланелограф 1А-31, 32, 33, 34, 35, 36
Основната истина може да напишете на картон с формата на кръг.
Показвайте го всеки път, когато я споменавате. Можете да използ33

вате и листове с написани следните думи: за Част(а) християни,
апостоли, Ананий, Сапфира, Петър; за Част(б) Самария, Симон,
Филип, Петър, Йоан.
ПЛАН НА УРОКА: ЧАСТ(А)
Въведение: Тони и макетът на самолет
Развитие на събитията:
1. Първите християни споделят всичко
ОИ
2. Ананий и Сапфира измислят план
3. Ананий донася парите
4. Петър го провокира
ОИС
Кулминация: Смъртта на Ананий
Заключение: Смъртта на Сапфира
ОИС, ОИН
УРОК - част А
Въведение: Тони и макетът на самолет
Тони помоли баща си да му помогне при сглобяването на самолетамакет. Действително беше много трудно да се сглобяват всички тези
мънички парченца, но когато всичко бе готово, самолетът изглеждаше чудесно. Тони го сложи на рафтчето в стаята си. Един ден в тях
дойде приятелят му Янко да си поиграят и видя макета.
– Леле! – възкликна той – Ти ли го направи?
– Да. – отговори Тони.
– Би ми се искало и аз да мога да правя толкова красиви неща – въздъхна Янко. – Моите винаги изглеждат ужасно.
Какво скри Тони от Янко? (Оставете децата да отговорят.) Той
не му каза цялата истина, че неговият баща му бе помогнал. Така заблуди Янко и го накара да си мисли нещо, което не бе истина. Янко
остана с впечатление, че Тони може да прави макети много по-добре,
отколкото всъщност можеше. Да не кажеш цялата истина е същото
като да излъжеш, нали?
Ананий и жена му Сапфира (Поставете 1А-31, 32. Покажете картина 4-2.) бяха измислили как да не кажат цялата истина. За това можем да прочетем в Божието Слово. (Покажете им Библията си, отворена на Деяния 5, за да подчертаете факта, че разказвате случка
от Божието Слово.)
Развитие на събитията: Първите християни споделят всичко.
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Те бяха приели Господ Исус като Спасител и бяха едни от първите
християни. А първите християни споделяха всичко, което имаха. Някои, които притежаваха земя или къщи, ги продаваха и донасяха парите на апостолите. (Това е друго име за единадесетте ученика, които
бяха специално избрани от Исус. Юда, дванадесетия, беше мъртъв.)
След това, парите се даваха на нуждаещите се.
Развитие на събитията: Ананий и Сапфира измислят план.

(Покажете картина 4-3.)Ананий и Сапфира имаха земя. Вероятно не искаха да споделят с другите това, което имаха, но въпреки
всичко, държаха да ги мислят за много щедри. Може би се страхуваха
да не би да ги помислят за стиснати, ако не си продадат земята, както
правеха другите. Затова измислиха начин как да изглеждат щедри и
същевременно да запазят част от парите за себе си. Продадоха земята
и вместо да дадат всички пари на апостолите, решиха да отделят част
от тях за себе си. Нямаше нищо лошо в това да запазят част от парите
за себе си. Грехът на Ананий и Сапфира бе, че те се престориха, че
дават всички пари. Те не казаха това на апостолите, карайки ги да си
мислят, че са дали всичко. Никой нямаше да узнае...
(ОИ)...но имаше Някой, Който знаеше; знаеше какво мислят и правят; Някой, Който знае всичко, което мислиш и вършиш и ти. Да, Бог
знаеше. Той знае всичко. Той знае какво мислиш в момента. Може би
си даваш вид, че слушаш, но всъщност си мечтаеш как ще вкараш
гол на следващия мач или се чудиш какво ли ще се случи с любимите
ти герои от телевизионния сериал? Може да изглежда, че си много
послушен (не шаваш, не шепнеш на съседа си), но това, че не слушаш думите ми, е абсолютно същото. Ти може и да ме заблудиш, но
никога не ще можеш да заблудиш Бога. Той знае истината за всичко.
Бог знаеше какво планираха Ананий и Сапфира. (Махнете 1А-32 и
поставете 1А-36.)
Развитие на събитията: Ананий донася парите.

(Покажете картина 4-4.) Когато Ананий донесе на апостолите
парите, Бог направи така, че Петър да разбере, че Ананий не бе донесъл всички пари.
Развитие на събитията: Петър го провокира.
Петър попита Ананий: (Прочетете Деяния 5:3.)
– Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Святия
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Дух и да задържиш от цената на нивата?
Ананий послуша Сатана, който иска християните да са непокорни
на Бога и излъга пред Бога. Той излъга не само другите хора, но и
Бога, като задържа част от парите за себе си. Може би си мислеше, че
може да заблуди Бога, както останалите християни.
Как може човек да разсъждава толкова глупаво? Не можеш да излъжеш Бога, защото Той знае всичко. (ОИС) Християнино, не можеш
да заблудиш Бога, че изучаваш Библията, за да Го познаваш по-добре, а в същото време да прекарваш дълго време в четене на някое
списание, след което набързо прочиташ няколко стиха преди да заспиш. Не можеш да Го накараш да си мисли, че си добър и обичлив,
ако си мислиш лоши неща за другите хора, макар че никога не би ги
изрекъл. Не можеш да Го заблудиш; Той знае всичко. Християнино,
ако се чувстваш виновен, че си се опитвал да заблуждаваш Бог, кажи
Му, че съжаляваш и Го помоли да ти прости. В 1 Йоан 1:9 Той ни
обещава: (Прочетете от Библията си.) „Ако изповядваме греховете
си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от
всяка неправда.“ Не можеш, да пазиш тайни от Бога.
Кулминация: Смъртта на Ананий

Когато Ананий чу, че тайната му е разкрита, падна на земята и умря!
Тялото му бе изнесено и погребано. (Махнете 1А-31.) Сапфира не
беше тогава с него. Тя дойде след около три часа и не знаеше какво
се е случило. (Поставете 1А-32. Покажете картина 4-5.) Петър я
попита:
– Кажи ми, за толкова ли продадохте нивата?
– Да, за толкова. – отговори тя.
Това ли беше истината? Не, Сапфира излъга Петър и другите присъстващи. Тя също се опитваше да излъже Бога. Тогава Петър каза:
(Прочетете Деяния 5:9.)
– Ето краката на тези, които погребаха мъжа ти, са на вратата и ще
изнесат и теб.
Заключение: Смъртта на Сапфира.

В същия миг Сапфира падна на земята и умря, точно както се случи
с Ананий. Тялото и бе отнесено (Махнете 1А-32.) и погребано до
това на съпруга ѝ   . Всички чули историята бяха много изплашени.
Това показваше, колко сериозно е да съгрешиш спрямо Бога. (Мах36

нете 1А-36.)
(ОИС) Разбираш ли сега, колко сериозно е да съгрешиш спрямо
Бога? Той вижда всичките ти грехове. Не можеш нищо да скриеш,
защото Той знае всичко. Не можеш да Го накараш да си мисли, че си
по-добър християнин, отколкото си всъщност. Християнино, заблуждавал ли си някога Бог за начина, по който живееш за Него? Можеш
да заблудиш другите, дори и себе си, но не можеш да заблудиш Бога.
Ако не си живял така, както Бог иска от теб да живееш, кажи Му, че
съжаляваш и Го помоли да ти помогне да се промениш. Той иска да
направи това за теб. Спомнете си обещанието Му в 1 Йоан 1:9. (Прочетете отново стиха в Библията си.)
(ОИН) А тези от вас, които все още не са помолили Господ Исус да
стане ваш Спасител? Мислите ли, че ще отидете на Небето, ако накарате Бог да си мисли, че сте достатъчно добри? Той знае абсолютно
всичко; знае за всеки извършен грях. Мислите ли, че ще бъде доволен, ако вършите много добри неща, но ако същевременно в главата
ви става нещо друго? Представете си, че си мислите, как можете спокойно да си казвате наум ужасни мръсни думи, които ви харесват? Но
Бог знае всяка мисъл, която някога ви е хрумвала. Никога не можете
да заблудите Бога, че сте достатъчно добри за Небето. Бог гледа сериозно на всеки грях. Разбирате ли, че заради греха си, вие сте в много
лошо положение пред Бога? Искате ли да се изчистите от греха си?
Господ Исус вече е бил наказан за всеки ваш грях. Благодарете Му,
че е направил това за вас. Кажете Му колко съжалявате за греха си и
Го помолете да ви направи чист. Бог знае кога наистина съжаляваш
и Той обещава в Словото Си: (Прочетете Йоан 6:376.) „който дойде
при Мен, никак няма да го изгоня.“ Той никога няма да отпрати някой, който наистина съжалява за греха си. Не го лъжи. Няма смисъл,
защото Той знае всичко.
ПЛАН НА УРОКА – ЧАСТ (Б)
Въведение: Яна и прасковата
Развитие на събитията:
1. „Този човек е великата Божия сила.“
2. Филип проповядва и мнозина се спасяват.
3. Симон се преструва, че е християнин.
ОИН
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4. Пристигат Петър и Йоан.
5. Симон се опитва да си купи сила.
6. Отговорът на Петър.
ОИН
Заключение: Покай се и ще ти бъде простено. ОИН
УРОК - част Б
Въведение: Яна и прасковата.

(Няма картини в карфографа за тази част от урока.) Яна бе на
почивка в една гореща страна. Беше много жадна. Видя една чудесна,
сочна праскова, която просто чакаше да бъде изядена. Беше точно
това, от което Яна се нуждаеше и изглеждаше толкова примамлива. Устата ѝ  се пълнеше със слюнка само при мисълта за прасковата
– тя изглеждаше толкова добре. Можете ли да си представите колко
ужасена е била Яна да открие, че вътре прасковата е пълна с червеи?
Отвън прасковата изглеждаше добре, но отвътре бе гнила. (Това е
истинска история!) Понякога хората изглеждат добри, но са лоши в
сърцата си. В Библията четем за един такъв човек. (Прочетете Деяния 8:10.)
Развитие на събитията: „Този човек е великата Божия сила.“

– Този човек е така наречената велика Божия сила. (Поставете 1А33.)
За кого говореха хората от Самария? За Петър, Йоан или за някой от
другите апостоли? Не! Те говореха за човек, наречен Симон. Той се
занимаваше с магии и правеше такива изумителни неща, че заблуждаваше хората, като ги караше да си мислят, че е велик. Но от Бога ли
идваше силата на Симон? Не! Тя идваше от Сатана. Симон искаше
другите да го възхваляват и да си мислят колко велик е той. Искаше
силата за собствената си облага, за да може хората от Самария да го
гледат и да му се възхищават. А те пък от своя страна толкова дълго
го бяха виждали да прави магии, че си мислеха, че наистина му е дадена велика сила от Бога.
Развитие на събитията: Филип проповядва и мнозина се спасяват.

По това време апостол Филип (Поставете 1А-35.) дойде в Самария.
Той проповядваше на самаряните как Господ Исус умря, за да понесе
наказанието за техния грях; как е възкръснал от смъртта и може да
им прости греховете, ако се покаят (т.е да се отрекат от греховете си)
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и Му се доверят. Чрез Филип Бог изцели много хора от техните болести и недъзи. Когато хората от Самария чуха какво говори Филип
и видяха извършените чудеса, много от тях повярваха в Господ Исус
като в Свой Спасител. Те не възхваляваха Филип, както правеха със
Симон, но хвалеха Бога, Който ги спаси от наказанието за греховете
им и ги изцели.
Развитие на събитията: Симон се преструва, че е християнин.

Симон също видя и чу тези неща. Той беше свикнал хората да слушат него и да се удивяват на това, което той прави. Сега обаче виждаше как те вярват на думите на Филип. Симон проумя каква сила дава
Бог на Филип и той самият се учуди. Поиска му се да разбере още
за тази сила, за това се престори, че се покайва за греховете си и че
вярва в Господ Исус.
(ОИН) Чудя се дали и тук някой не се преструва, че е християнин?
Може би родителите ти, учителят от неделното училище, дори и аз
вярваме, че си такъв, но ти самият знаеш, че дълбоко в себе си не си
такъв, защото не си се отрекъл от греха и не си повярвал в Господ
Исус. Можеш да заблудиш всички нас, но не забравяй, че никога не
можеш да заблудиш Бога, защото Той знае всичко за теб, всичко, което някога си мислил и вършил. Той знае много добре какъв си, така
както знаеше какъв е и Симон.
Развитие на събитията: Пристигат Петър и Йоан.

Симон следваше Филип удивен от чудесата, които върши. Още поучуден остана, когато пристигнаха Петър и Йоан (Поставете 1А-36.)
и видя делата им. Симон искаше да има и той тази сила.
Развитие на събитията: Симон се опитва да си купи сила.

Предложи им пари: (Прочетете Деяния 8:19а.)
– Дайте и на мен тази сила.
(Прочетете Деяния 8:20.)
Развитие на събитията: Отговорът на Петър.

– Парите ти да погинат заедно с теб, – отговори Петър – защото си
помислил да придобиеш Божия дар с пари.
Отново Бог помогна на Петър да разбере истината. Бог знаеше какъв всъщност е Симон. Той знаеше какво иска нечестивият човек
още от самото начало. (ОИН) По същия начин Бог ще разбере, ако
ти се преструваш, че си християнин. Той знае защо го правиш. Може
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би, защото искаш да се харесаш на някого? Не се ли срамуваш от това
преструваме? Това е лъжа. Осъзнаваш ли как наистина имаш нужда
да обърнеш гръб на греха и да помолиш Господ Исус да ти прости?
Заключение: Покай се и ще ти бъде простено.

Петър каза на Симон (Прочетете Деяния 8:22.) да се по кае от злите си дела и да помоли Бога за прошка. За съжаление не се казва, че
той го направи.
(ОИН) Ти също знаеш, че имаш нужда да се покаеш и да помолиш за прошка. Ще го направиш ли сега? Знаеш, че не можеш да
заблудиш Бога, защото Той знае всичко. Не бъди като Симон, който
продължи да живее в грях. Откажи се от греховете си и повярвай в
Господ Исус като в свой Спасител. Спомни си Божието обещание в
Словото Му: (Прочетете Йоан 6:37 б.) „който дойде при Мен, никак
няма да го изгоня.“
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Какво правеха със земята и къщите си много от първите християни? (Продаваха ги и даваха парите на апостолите, за да бъдат
раздавани на нуждаещите се.)
2. Какво бяха намислили Ананий и Сапфира? (Да се престорят, че
дават всички пари, но да запазят част за себе си.)
3. Защо не можаха да скрият истината от Бог? (Той знае всичко.)
4. Какво се случи с Ананий и Сапфира, за да стане ясно, че грехът е
сериозно нещо пред Бога? (Те умряха.)
5. Защо не можеш да заблудиш Бог, че си достатъчно добър за небето? (Той знае всичко; знае лошите неща, които си извършил.)
6. Откъде идваше силата на Симон? (От Сатана.)
7. Какво каза Филип на хората в Самария? (Че Христос е умрял за
техните грехове, че е възкръснал, че те трябва да се покаят и да
повярват.)
8. Какво направиха много хора в Самария? (Покаяха се и повярваха.)
9. Как Симон се опита да получи силата, която Петър и Йоан имаха?
(Предложи им пари.)
10. Петър каза на Симон, че трябва да се покае. Какво означава думата „покаяние“? (Да се обърнеш от греха си, да съжаляваш за него
толкова много, че да не искаш повече да съгрешаваш.)
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Игра за преговор „Истина или лъжа“
Ананий и Сапфира научиха, че не могат да заблудят Бога. Но в тази
игра за преговор децата ще имат възможността да се опитат да заблудят другия отбор!
Задавайте въпросите като редувате двата отбора.
Дете от отбора, който е на ред може да отговори правилно или да
даде отговор, който звучи правилно в някаква степен, за да се опита
да заблуди децата от другия отбор.
Членовете на другия отбор затварят очите си и гласуват според това
как преценят отговора на детето – като истина или лъжа.
Пребройте верните отговори на отбора и ги прибавете към точките
на този отбор.
Ако детето е дало грешен отговор, след като другия отбор гласува,
кажете на всички деца верния отговор.
Отборът, който има най-много точки, след като е било отговорено
на всички въпроси, печели.
Допълнителна дейност „Някои неща, които Бог знае за мен.“
Предложения за използване на дадените по-долу стихове. Изберете
едно или повече предложения, в зависимост от времето, с което разполагате и възрастта, и способностите на децата.
1. Нека децата се състезават да намерят стиховете. Първото дете,
което намери стих, нека да стане. Когато всички са се успокоили,
детето – „победител“ чете стиха, а другите слушат, за да разберат
какво знае Бог. Децата ще бъдат по-внимателни ако им кажете, че
вие ще изберете някой да отговори, а няма да бъде по желание.
2. Дайте на всяко дете списък със стиховете, които да намери в Библията и лист хартия, на който да запише какво казва всеки стих.
(Децата могат да работят индивидуално или по групи, с помощник.)
3. Прочетете стиховете на по-малките деца и ги оставете да изберат
някой, който да илюстрират.
4. Напишете на едната страна на листа стиховете, а на другата – отговорите (но да не са в същия ред.) Нека децата да намерят всеки
стих в Библията и да го свържат с правилния отговор.
Псалом 44:21 Тайните на сърцето ми
Псалом 139:2 Кога сядам и ставам
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Псалом 139:4
Матей 6:8
Матей 10:30
Йоан 10:3

Думите ми, преди да съм ги изговорил
Това, от което се нуждая
Космите на главата ми
Името ми

Допълнителна дейност „Комплект за свидетелстване“ (4 част)
Помолете децата да напишат “Изповядай греховете си на Бога” на 5
страница на молитвената книжка. Напомнете им, че те ще продължават да съгрешават срещу Бога дори след като са станали християни.
Когато това стане, те ще се нуждаят да изповядат своя грях (да се съгласят с Бога, че те са съгрешили), да Му благодарят, че им прощава
и да Го помолят да им помогне да не съгрешават отново. Дайте им
време за молитва, като насърчите децата да изповядат греховете си
пред Бога.
След това нека децата да направят гривни на Евангелието, които
могат да носят като инструмент за свидетелстване. Дайте на всяко
дете по едно парче конец (например за бродиране) или прежда около
30 см, на което те да нанижат по едно мънисто от следните цветове
– жълто или златно, черно, червено, бяло, зелено. Помолете ги да направят възел от двете страни на всяко мънисто, за да не се разместват.
За да може гривната да се сваля и слага лесно, дайте на всяко дете по
едно прозрачно мънисто, през което да вкарат двата края на гривната,
но да се разминават, т.е. единия край да се промуши наляво, а другия
надясно, след това да направят възел на всеки край на гривната.
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БОЖИЯТА ВЕСТ Е ЗА ВСЕКИ
СТИХОВЕ ОТ БИБЛИЯТА
Деяния 10:1-48
ОСНОВНА ИСТИНА
Бог иска всеки да чуе Благовестието.
ПРИЛОЖЕНИЕ
За неспасените: Ти си чул Благата вест. Повярвай в нея!
За спасените: Бог иска да кажеш Благата вест на другите.
СТИХ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ
1 Йоан 3:23 „И това е Неговата заповед – да вярваме в името на
Неговия Син Исус Христос и да се обичаме един друг.”
Това е заповед от Бога. Първо трябва да повярваме (да се доверим,
напълно да разчитаме), че Господ Исус Христос ни е спасил от греха. След това, с Неговата сила ние можем да изпълним и втората
заповед – да обичаме другите, дори и тези, които не ни обичат. Ако
обичаме другите ще им кажем Благата вест.
НАГЛЕДНИ МАТЕРИАЛИ
Картини 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 и 5-6
или фигури от фланелограф 1А-37, 38, 39, 40, 41, 42
Напишете основната истина на картон с формата на кръг. Ако искате, нарисувайте кръга като земното кълбо. Показвайте го всеки
път, когато преподавате основната истина.
Други възможни материали:
Картинка на чистите и нечистите животни. (Виж бележка 1.)
Карта на Палестина, показваща Йопия и Кесария.
Можете да използвате и следните думи, написани на листове: евреи, чисти, нечисти, езичници, Йопия, Симон, Корнилий, стотник,
Кесария.
Забележка: Би било добре в началото на програмата да обясните
какво означава думата „Благовестие“. Можете да използвате за тази
цел „Книгата без думи“ или друг подходящ материал.
ПЛАН НА УРОКА
Въведение: Трябвало ли е някога да спазваш специални правила?
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Развитие на събитията:
1. Божиите специални правила за Неговия специален народ. ОИС
2. Видението на Петър.
3. Появяването на тримата мъже.
ОИС
4. Защо бяха дошли?
5. Петър ги кани в къщата.
ОИС
6. Петър и останалите отиват при Корнилий.
7. Петър проповядва.
Кулминация: Езичници се спасяват.
Заключение: Повярвай и ще се спасиш!
          ОИН

УРОК

Въведение: Трябвало ли е някога да спазваш специални правила?

Трябвало ли е някога да спазваш някакви специални правила? Може
би, когато си бил на екскурзия от училище или когато у вас са идвали
гости?

Развитие на събитията: Божиите специални правила за Неговия
специален народ.

В Библията четем за множество специални правила, които Бог даде
на Своя народ – евреите. Правилата бяха дадени, за да се покаже на
другите, че евреите са Божия специален народ и че са различни именно, защото са Божиите специални избраници.
Някои от правилата се отнасяха за нещата, които можеха да ядат.
Бог им позволяваше да ядат някои и им забраняваше да ядат други
животни1. Тези, които можеха да ядат, те наричаха „чисти“, а които
им бе забранено – „нечисти“. Евреите не можеха да ядат ястие, приготвено от някой, който не е евреин. Не трябваше дори да влизат в
къщата на някой не-евреин. Те се различаваха от другите именно,
защото бяха Божия избран народ. Всички останали за тях бяха езичници, независимо в коя страна живееха или в какво вярваха. Божиите
хора бяха специални и различни от всички останали.
Господ Исус бе роден в еврейско семейство, но Той се отнасяше
еднакво към всички независимо от това дали са евреи или езичници.
Това учудваше сънародниците Му и ги ядосваше. Всички негови ученици също бяха евреи. Навсякъде Петър и другите апостоли проповядваха за Господ Исус на евреи, така че много от тях Го бяха приели
за свой Спасител.
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Смяташ ли, че Бог иска само евреите да знаят, че Господ Исус умря,
за да им бъдат простени греховете? (Оставете децата да отговорят.) (ОИС) Не, Бог искаше всички да чуят Благовестието. Това е,
което иска и днес. Ако си християнин, Бог иска ти да кажеш на другите, че Господ Исус е единственият, Който може да им помогне да
се подготвят за Небето. Може би има някой от семейството ти, който
мисли, че ако върши повече добри, отколкото лоши неща, ще отиде
на Небето. Бог иска да им кажеш, че трябва да признаят пред Господ
Исус, че съжаляват за греховете си и трябва да повярват в Него, за да
им ги прости. За да отидат на Небето, трябва да се доверят ни Исус, а
не на добрите си дела. Бог иска твоето семейство да чуе Благовестието. Той иска всеки да има възможност да го чуе и е показал това по
един специален начин на християните, започвайки с Петър.
Развитие на събитията: Видението на Петър.

По онова време той се намираше в град Йопия (ако разполагате
с достатъчно голяма карта го покажете), в къщата на един кожар
(седлар) наречен Симон. Един ден, докато Петър чакаше да бъде приготвен обяда, се качи на плоския покрив на къщата, за да се помоли
насаме. (Поставете 1А-41. Покажете картина 5-3.)
Бог му даде видение, специален сън. В това видение, Петър видя как
нещо, наподобяващо плащ, се спуска от небето. (Поставете 1А-42.)
В него имаше всякакви животни – „чисти“ и „нечисти“. (Покажете
набързо рисунките на животните.) След това чу глас: (Прочетете
Деяния 10:13.)
– Стани, Петре, убий и яж. – той беше изумен! (Прочетете Деяния
10:14.)
– В никакъв случай, Господи! – отговори той. – Никога не съм ял
нищо мръсно и нечисто. – Той не можеше да проумее какво става. Да
не би Бог да му казва, че му позволява да яде всякакво месо, дори от
животни, които евреите считат за нечисти? Бог отново проговори на
Петър:
– Това, което Бог е очистил, ти не го смятай за мръсно. – Видението
се повтори три пъти, след което плащът се прибра към Небето. (Махнете 1А-42.)
Развитие на събитията: Появяването на трима мъже.

(Покажете картина 5-4.) Петър продължаваше да мисли за виде45

нието, когато Святият Дух му каза: (Прочетете Деяния 10:19.)
– Ето, трима човека те търсят. Стани, слез и иди с тях... защото Аз
съм ги изпратил.
Петър слезе долу и видя пристигналите мъже (Поставете 1А-39.)
и им каза: (Прочете Деяния 10:21.)
– Ето аз съм онзи, когото търсите. Защо дойдохте?
Петър не знаеше кои са тези мъже и от къде идват, но Бог знаеше.
Това бе част от плана Му да покаже на евреите-християни, че иска
и езичниците да чуят Благовестието. Да разберат, че Господ Исус е
наказан за грехове им и може да им ги прости, ако повярват в Него.
След смъртта им Бог няма да ги накаже, а ще ги вземе на Небето.
(ОИС) Бог и днес иска всеки да знае това. Той е заповядал на всички
свои деца в Марк 16:5 (Прочетете в Библията си.) да „проповядват
Евангелието на всяка твар“, което значи на всеки човек. Християнино, подчиняваш ли се на тази заповед? Когато Бог казва „всяка твар“,
Той наистина има предвид точно това. „Всеки“, включва дори и хората, които правят живота ти труден, заради това, че си вярващ. Това
включва и този твой съученик, който е толкова неприятен, че никой
не иска да дружи с него. Бог иска всички да чуят Благовестието. Искаш ли да им го кажеш? Бог искаше Петър да пожелае да го каже на
езичниците, ето защо му го показа във видение. Петър обаче, все още
не знаеше какво точно иска да му покаже Бог. И така, кои бяха тези
мъже? (Махнете 1А-41.)
Развитие на събитията: Защо бяха дошли.

Двамата бяха слуги, а третият римски войник. Те не бяха евреи, а
езичници. (Махнете 1А-39 и поставете 1А-37.) Господарят им също
бе езичник. Казваше се Корнилий и служеше в Римската армия като
стотник, т.е началник на 100 войника. Вярваше в Бога и Му се покланяше заедно с евреите в град Кесария, където живееше. (Покажете
го на картата.) Молеше се всеки ден и даваше пари на бедните, показвайки така, че обича Бога. Той, семейството и слугите му имаха страх от Господа (осъзнаваха колко е велик) и Му се покланяха.
Ден преди Петър да получи видението с животните в плащаницата,
Корнилий също получи видение. (Покажете картина 5-2.) Както
се молеше към 3 ч. следобед, му се яви ангел (Поставете 1А-40.) и
му каза:
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– Корнилий! – Как мислите, че се е почувствал Корнилий? (Оставете децата да отговорят.) Той бе много изплашен при вида на ангела, но той му каза да изпрати хора до град Йопия, където ще намерят Петър. (Прочетете Деяния 10:6.) „Той гостува у някой си кожар
Симон, чиято къща е край морето.“ (Махнете 1А-40 и поставете
1А-39.)
И така, Корнилий повика двама от слугите си и един от приближените си войници. Те също вярваха в Бога и му се покланяха. Корнилий им обясни какво е казал ангелът и веднага ги изпрати към Йопия
при Петър. (Махнете 1А-37.) Йопия се намираше на 51 км от Кесария. Представи си да ходиш от тук до... (Посочете място, което децата знаят къде се намира и което е на приблизително разстояние
от 51 км.) Мъжете вървяха до края на деня, а рано на следващата
сутрин се отправиха на път, за да пристигнат към обяд в къщата на
Симон – кожаря.
Развитие на събитията: Петър ги кани в къщата.

(Поставете 1А-41.) (Без картина.) Когато пратениците съобщиха
на Петър, че един ангел е казал на Корнилий да дойдат и да го намерят, той ги покани. Представете си само! Петър, един евреин, покани
езичници да влязат в къщата, където престояваше. Петър вече бе научил, че Бог обича езичниците така, както и евреите. Ето, че започваше да разбира по-добре видението. Бог му показа, че не трябва да
смята езичниците за нечисти, за хора, с които не трябва да общува.
Той, обаче, все още не знаеше, че ще им проповядва Благовестието,
Добрата вест за Исус.
(ОИС) Християни, има ли някой, на когото мислите, че не можете да кажете Благовестието? Може би познаваш хора, които вярват
в нещо друго? Имаш ли съученик, който е член на „Свидетели на
Йехова“? Не мислиш ли, че трябва да се опиташ да му кажеш Благовестието, макар че вече вярва в нещо друго? Какво смяташ, че иска
Бог? Да, Бог иска всички да чуят Благовестието, дори тези, които вече
вярват в нещо друго. В другите държави има милиони хора, които
вярват в различни неща. Бог иска те също да чуят Благовестието. Ти
не можеш да кажеш на всички, но можеш да се молиш за мисионери,
които са отишли да им го кажат. Можеш също така да им помогнеш
като им даваш пари.
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Корнилий, неговото семейство и слугите му, се нуждаеха от някой,
който да им каже за Бога. Те знаеха някои неща за Него, но не знаеха,
че трябва да повярват в Господ Исус като в свой Спасител.
(Бъдете на разположение.) Може би и ти не си го помолил да ти
прости греха, може би имаш желание, но има неща, които би искал
да ти бъдат обяснени по-добре. Почакай на мястото си, когато другите си тръгват и аз ще разбера, че искаш да си поговорим за това, как
може да повярваш в Господ Исус като в свой Спасител. Бог искаше
на Корнилий, семейството и приятелите му, да им бъде обяснено Благовестието. Именно затова мъжете потърсиха Петър.
Развитие на събитията: Петър и другите отиват при Корнилий.

Мъжете, изпратени от Корнилий, пренощуваха една вечер у Симон,
а на следващия ден Петър и някои други християни от Йопия се отправиха с тях към къщата на Корнилий в Кесария. Когато пристигнаха там на следващия ден, Корнилий вече ги очакваше. (Поставете 1А-37.) Той бе събрал всичките си роднини и близки приятели
(Поставете 1А-38.), за да чуят какво ще каже Петър. Корнилий го
посрещна и падна на колене, покланяйки му се, но Петър му каза:
(Прочетете Деяния 10:26.)
– Стани и аз самият съм човек.
Развитие на събитията: Петър проповядва.

(Покажете картина 5-5.) Корнилий предаде на Петър точно какво
бе казал ангелът. След това Петър започна да им проповядва Благовестието. Той сподели с тях, че е осъзнал, че Бог ще прости греховете
на всеки, който повярва в Исус Христос, независимо дали е евреин
или езичник. Той им каза: (Прочетете Деяния 10:43.) „Всеки, който
повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прошение на греховете
си.“
Кулминация: Езичници се спасяват.

Когато Корнилий и поканените от него хора чуха Благовестието, те
всички повярваха в Господ Исус като в свой Спасител! Християнитеевреи, придружаващи Петър бяха изумени! Сега вече бяха осъзнали,
че Бог иска всички да чуят Благовестието, дори и езичниците.
Заключение: Повярвай и ще се спасиш.

(Покажете картина 5-2.) (ОИН) Днес ти чу Благовестието; може
би си го чувал много пъти преди това. Как си реагирал? Отрекъл ли
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си се от греховете си? Казал ли си на Бога колко съжаляваш? Поискал
ли си Му прошка? Корнилий и приятелите му не казаха: „Благодарим ти, Петре, че си поговорихме. Ще си помислим върху казаното
и може някой ден да повярваме в Господ Исус.“ Те очакваха да чуят
тези думи. Сега знаеха как могат да оправят отношенията си с Бога и
веднага приеха Господ Исус. Няма ли и ти да направиш днес същото?
Това, което Петър каза на Корнилий и семейството му важи и за теб.
(Прочетете Деяния 10:43.) „Всеки, който повярва в Него, ще получи
чрез Неговото име прощение на греховете си.“ След това и ти можеш
да кажеш на другите какво е направил Бог за теб, защото Бог иска
всеки да чуе Благовестието.
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Как наричаха евреите хората, които не са евреи? (Езичници.)
2. Кой трябва да чуе Благовестието? (Всеки човек.)
3. Защо Петър отиде на покрива на къщата? (За да се моли насаме.)
4. Какво особено нещо се случи, докато Петър се молеше? (Бог му
даде видение, специален сън.)
5. Какво каза Бог на Петър във видението? (Не наричай нечисто
това, което Бог е очистил.)
6. На какво Бог учеше Петър? (Че Той иска езичниците да чуят Благовестието.)
7. Какъв беше Корнилий? (Езичник, стотник, той се боеше от Бог и
Му се покланяше, даваше пари на бедните.)
8. Какво все още се нуждаеха да чуят Корнилий, семейството му и
приятелите му? (Благовестието, Добрата вест за Исус.)
9. Защо Корнилий реши да изпрати хора да повикат Петър? (Така му
каза ангелът.)
10. Какво стана след като Петър проповядва Благовестието на Корнилий, семейството му и приятелите му? (Те всички приеха Христос
за свой Спасител.)
Игра за преговор „Прасета и пилета“
Кажете на децата, че според еврейския закон пилетата са чисти животни, а прасетата са нечисти.
Пригответе два вида малки предмети, които могат да бъдат назовани като „пилета“ и „прасета“ (фигурки на животни, картинки на
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животни, монети, камъчета, сухи бобчета).
Разделете децата на два отбора и им дайте по един „селски двор”
(кутия или кофа) за всеки отбор.
Редувайте въпросите между отборите.
За всеки правилен отговор, поставяйте пиле в двора на този отбор,
а за неправилен отговор – прасе.
След като децата са отговорили на всички въпроси за преговор, пребройте животните във всеки от двата селски двора. Извадете бройката на прасета от тази на пилетата, за да получите крайните точки на
всеки от отборите.
Отборът с най-много точки печели.
Допълнителна дейност „Комплект за свидетелстване“ (5 част)
Помолете децата да напишат “Хора, които са различни от мен” на 6
страница от молитвената книжка и под този надпис да напишат имената на хората за спасението, на които ще се молят.
Насърчете ги да продължават да се молят и да свидетелстват на хората в техните книжки. Дайте на всяко дете брошура, която може да
използва, когато свидетелства. (Различни брошури можете да поръчате от някой от офисите на Издателство СЕД.) Децата трябва
поне да се научат как да обясняват цветовете.
Допълнителна дейност „Да показваме Божията любов“
Обсъдете с децата защо хората са различни (например по раса, физически, умствено, по артистични и творчески способности, икономически и социално) и заедно направете списък с конкретни начини,
по които можем да им покажем Божията любов. Бъдете сигурни, че
ще включите и „Кажи им за Исус”.
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БОЖИИТЕ ДЕЦА СА ПРЕСЛЕДВАНИ
СТИХОВЕ ОТ БИБЛИЯТА
Деяния 4:1-31, 5:17-7:60.
ОСНОВНА ИСТИНА
Божиите деца страдат за Него.
ПРИЛОЖЕНИЕ
За спасените: Очаквай трудности, моли се за Божията помощ и
помни, че Той ще бъде с теб.
Тъй като в този урок няма приложение за неспасените, ще е добре
да отправите покана за покаяние в друг момент от програмата. Това
може да стане, когато преподавате песен съдържаща посланието на
Благовестието или по време на кратък нагледен урок. Например,
можете да използвате един спрял часовник за да илюстрирате как
неспасеният човек се нуждае от нов живот чрез Господ Исус Христос. Спрелият часовник може и да е хубав, но е безполезен докато
не му се постави батерия или не бъде навит. Той не върши това, за
което е предназначен. Не можеш да бъдеш човека, който трябва да
бъдеш, ако нямаш нов живот чрез Господ Исус, независимо, че се
опитваш да бъдеш добър, мил.. .Този, Който е създал часовника,
знае най-добрия начин той да работи както трябва. Бог е твоя Създател, затова Той знае какво е най-добро за теб. В Словото Си, Той
казва: „който вярва в Сина, има вечен живот.“ (Йоан 3:36) Ти трябва
да повярваш, че Господ Исус е единствения, Който може да прости
греха ти. Той ще ти даде нов живот и ти ще можеш да живееш така,
както иска Бог – с Неговата помощ.
СТИХ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ
Евреи 13:5 „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.“
Това е обещание за Божиите деца. Той никога няма да ги изостави
във време на трудност. Дори и да се чувстват сами, Той е с тях.
НАГЛЕДНИ МАТЕРИАЛИ
Картини 6-2, 6-3, 6-4 и 6-5
или фигури от фланелограф 1А-12, 30, 38, 46 до 56.
Напишете основната истина на картон. Ако искате можете да го
оформите като силует на детска глава или меч. Показвайте го всеки
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път, когато преподавате основната истина.
Други думи, които можете да използвате написани на хартия: Петър, Йоан, апостоли, Гамалиил, Стефан.
Също така можете да отпечатате: „Никак няма да те оставя и никак
няма да те забравя.“ (Евреи 13:5) на картонче с формата на отворена Библия или да използвате същото нагледно за стиха за запаметяване.
ПЛАН НА УРОКА
Въведение: Какво се случи, когато Петър и Йоан срещнаха
човек в Храма?
Развитие на събитията:
1. Петър проповядва.
2. Петър и Йоан са арестувани.
3. Заповядано им е да не говорят в Исусовото име.
4. След молитвеното събиране проповядват още по-смело.
5. Апостолите са арестувани.
6. Освободени са от един ангел.
7. Довеждат ги пред управниците и ги бият, но те се радват.
8. Стефан е преследван.
Кулминация: Смъртта на Стефан.
Заключение: „Никога няма да те оставя...“

куция

ОИС
ОИС
ОИС
ОИС

УРОК

Въведение: Какво се случи, когато Петър и Йоан срещнаха куция човек в
храма?

Спомняш ли си какво се случи, когато Йоан и Петър (Поставете
1А-46.) срещнаха куция човек на път за храма. (Оставете децата
да отговорят.) Да, Бог го изцели. А къде отидоха веднага след това?
(Оставете децата да отговорят.) Точно така! Отидоха в храма, за
да благодарят и прославят Бога за изцелението.
Всички хора в храма (Поставете 1А-12, 30 и 38.) бяха учудени от
случилото се и се затичаха към Петър, Йоан и изцеления.
Развитие на събитията: Петър проповядва.

Когато Петър ги видя събрани накуп, започна да им проповядва за
Господ Исус. Докато все още говореше, се появиха свещениците на
храма, началникът на охраната на храма и други еврейски големци.
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(Поставете 1А-47 и 48.)
Развитие на събитията: Петър и Йоан са арестувани.

Те не харесваха това, което проповядваха Петър и Йоан. Освен това
не вярваха, че Господ Исус е възкръснал от смъртта, затова не искаха
апостолите или който и да е друг, да поучава хората, че Исус е възкръснал. Ето защо те ги хвърлиха за една нощ в затвора. (Махнете
1А-12, 30, 38 и 48.)
На следващия ден, Петър и Йоан бяха отведени пред еврейските
управници и старейшини, за да бъдат разпитани. Управниците ги попитаха: (Прочетете Деяния 4:7.) „С каква сила или в кое име извършихте всичко това?“ Петър им каза: (Прочетете Деяния 4:10.) „Чрез
името на Исус Христос Назарянина.“
Развитие на събитията: Заповядано им е да не говорят в Исусовото име.

Той дори каза и на тях, че могат да бъдат спасени чрез Господ Исус.
Управниците, обаче, не искаха хората да повярват в това, което Петър
и Йоан учат, ето защо им заповядаха да не поучават повече в името на
Исус. Петър и Йоан им отговориха: (Прочетете Деяния 4:19.) „Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога, разсъдете; защото ние не
можем да не говорим това, което сме видели и чули.“ Управниците не
можеха да решат как да ги накажат, защото всички хора славеха Бога
за случилото се с куция. Затова те ги заплашиха и ги пуснаха.
(ОИС) Ако ти беше на мястото на Петър или Йоан как би постъпил? Християнино, ако някой те заплаши, че ако говориш пак за Исус
Христос ще бъдеш набит, какво би направил? Ще спреш ли да говориш за Него? Господ Исус каза на своите последователи да очакват,
че ще страдат заради вярата си в Него. Това се отнася и за християните днес.
Може и да не те хвърлят в затвора за това, че вярваш в Господ Исус
или че говориш на другите за Него, но вероятно някои от твоите приятели ще ти се смеят, ако се опиташ да им кажеш, че се нуждаят от
вяра в Господ Исус, за да им бъдат простени греховете. Някои хора
може да спрат да те харесват като приятел, ако отказваш да гледаш
с тях някои видео-филми. Може да се почувстваш изоставен и самотен, като едно момиче на име Петя, чиито приятели отишли на кино
без да и се обадят. Те я изоставили, защото знаели, че тя не смята
за правилни някои от нещата във филма. Това е страдание в името
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на Исус. Би ли спрял да говориш за Него, така че хората да не ти се
смеят или би продължил, защото знаеш, че това е, което иска Господ
Исус? Би ли гледал тези лоши филми, само и само да не кажат, че
си изостанал или би зарадвал Бога, като запазиш мислите си чисти?
Какво направиха Петър и Йоан? (Махнете 1А-47.)
Развитие на събитията: След молитвеното събиране проповядват още
по-смело.

Отидоха при останалите вярващи и им казаха какво се случило.
След това всички се помолиха и поискаха от Бога помощ, за да могат да говорят с още по-голяма смелост. Бог отговори на молитвите им и им помогна да направят точно това. Ако се бяха подчинили
на еврейските управници, щяха да пренебрегнат Божията заповед.
Подпомогнати от Него, те Му се подчиниха. Не трябваше да се мъчат да постигат всичко със собствени сили. Чрез Святия Дух Бог им
помогна да Му се подчинят, макар и да знаеха, че това ще доведе до
неприятности и страдания.
(ОИС) Християнино, Бог ще ти помогне да бъдеш силен и достатъчно смел, за да Му се подчиниш, дори когато знаеш, че останалите
ще те дразнят или ще те пренебрегват. Не се поддавай на изкушението да правиш това, което всеки прави, само за да избегнеш караниците с другите. Това иска Сатана. Той иска да развали твоето свидетелство. Иска да бъдеш като всички други, защото тогава те ще си кажат,
че няма смисъл да са християни щом няма никаква разлика. Моли се
всеки ден Бог да ти помогне да вършиш това, което е правилно без
значение, какво казват или правят останалите. Когато се появи проблем, веднага се помоли в сърцето си за помощ от Господа. Той ще
бъде с теб и ще ти помогне. Чуй какво е обещал (Прочетете го от
Библията.): „ Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.“
(Евреи 13:5)1 Първите християни знаеха това и въпреки заплахите, не
спряха да говорят за Господ Исус.
Развитие на събитията: Апостолите са арестувани.

Петър, Йоан и другите апостоли продължиха да проповядват за
Господ Исус и изцелиха много хора в Неговото име. Хората, които
преди слушаха еврейските управници и се подчиняваха на учението
им, сега спазваха това, което поучаваха апостолите. Когато управниците осъзнаха това, те започнаха ужасно да ревнуват. Ето защо арес54

туваха апостолите и ги хвърлиха в затвора.
Развитие на събитията: Освободени са от един ангел.

(Покажете картина 6-2.) Но през нощта ангел от Господа (Поставете 1А-49.) отвори вратите на килиите и ги изведе навън. Какво
мислите им каза ангелът? Да се скрият? (Оставете децата да отговорят.) Не! Ангелът им каза да отидат в храма и да проповядват за
това как Исус може да даде нов живот. (Махнете 1А-49.) Още рано
сутрин те изпълниха поръчаното от ангела. (Махнете 1А-46.)
Същевременно, първосвещениците и всички други еврейски управители се събраха заедно. (Поставете 1А-47. (Покажете картина
6-3.) Изпратиха няколко войници да отидат в затвора и да доведат
апостолите. Пристигайки там, войниците видяха здраво заключените врати, пазени от стражи, но когато ги отвориха – вътре нямаше
никой! Върнаха се (Поставете 1А-48.) и докладваха странната вест.
Всички бяха много учудени. Изведнъж някой влезе и съобщи:
– Човеците, които сложихме в тъмницата, стоят в храма и поучават
людете.

Развитие на събитията: Довеждат ги пред управниците и ги бият, но
те се радват.

Апостолите бяха арестувани и повторно заведени при управниците. (Поставете 1А-46. Покажете картина 6-4. Прочетете Деяния
4:29.)
– Подобава да се подчиняваме на Бога, а не на човеците. – казаха
те. След това добавиха, че греховете могат да бъдат прощавани само
чрез Господ Исус. Когато чуха това, управниците побесняха. Те не
вярваха, че Господ Исус е Бог Син, ето защо мислеха, че е ужасно да
се говори, че Той може да прощава грехове. Бяха толкова вбесени, че
искаха да убият апостолите.
Тогава един от управниците, наречен Гамалиил, се изправи и помоли апостолите да бъдат изведени за малко навън. (Махнете 1А-46.)
След това се обърна към останалите с думите:
– Казвам ви, отдръпнете се от тези човеци и ги оставете, защото,
ако това намерение или това дело е от човеци, ще пропадне, но ако е
от Бога, няма да можете да го опропастите. Пазете се да не би да се
окажете и противници на Бога. (Прочетете направо от Библията
Деяния 5:38-39.)
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Казаното от Гамалиил разубеди управниците да не убиват апостолите. Вместо това, те ги въведоха пак в залата и ги биха с камшик.
(Махнете 1А-47.) Заповядаха им да не говорят в името на Исус и ги
пуснаха. (Махнете 1А-47.)
Как мислите са се чувствали апостолите? Сигурен съм, че гърбовете
им бяха доста разранени от бичуването и вероятно кървяха? Мислите
ли, че мърмореха и се оплакваха, че Бог допуска това да се случи?
(Оставете децата да отговорят.) Библията ни казва (Прочетете
Деяния 5:41.) „А те си отидоха от Синедриона, радостни, че бяха
удостоени да претърпят опозоряване за Исусовото име.“ Те се чувстваха почетени, че Бог им е позволил да страдат в името на Исус!
(ОИС) Ако си християнин, как се чувстваш, когато другите ти се
подиграват за това, че си повярвал в Господ Исус? Срамуваш ли се от
Него? Яд ли те е, че Бог позволява това да се случи на теб? Когато си
пренебрегван от другите при игрите и шегите, и ти се натяква, че разваляш, играта, самосъжаляваш ли се? Помоли Бог да ти прости, че
се чувстваш така и да ти помогне да се почувстваш като апостолите
– да бъдеш щастлив, че ти е позволено да страдаш поне малко за Исусовото име. Помоли го да ти помогне винаги да помниш Неговото
обещание. „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.“
(Бъдете на разположение.) Може би имаш проблеми с твои приятели, които не са християни? Сигурно не знаеш какво точно да им
кажеш или пък как да реагираш на това, което искат от теб? Почакай
на мястото си, когато другите си тръгват и аз ще знам, че искаш да
говориш с мен. Можеш да ми разкажеш за това и аз ще се опитам да
ти обясня какво казва Божието Слово. А може би знаеш какво трябва
да направиш в такива ситуации, но ти е много трудно.
Ако искаш да ми кажеш за това, аз ще се моля за теб през седмицата, за това Бог да ти даде сила да Го зарадваш.
Бил ли си изкушавай да се откажеш? Да спреш да вярваш или да
престанеш да обясняваш защо не правиш това или онова? Мислиш
ли, че животът ти ще стане по-лесен, ако си мълчиш? Чуй какво направиха апостолите. (Прочетете Деяния 5:42 от Библията.) „И нито
един ден не преставаха да поучават и да благовестват и в храма, и по
къщите си, че Исус е Христос.“
Поради това, че апостолите продължаваха да проповядват, много
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хора повярваха в Господ Исус. Апостолите бяха претоварени с работа, защото се грижеха за хората и проповядваха. Ето защо избраха
още хора, които да помагат. Така те можеха да прекарват времето си в
проповядване за Господ Исус и наставляване на повярвалите.
Развитие на събитията: Стефан е преследван.

Един от избраните мъже се казваше Стефан. (Поставете 1А-50.)
Някои евреи започнаха да спорят с него заради това, което казва, но
никога не можеха да му надвият, защото Святият Дух му помагаше
да знае какво да отговаря. И така, тези евреи наговориха определени хора да разпространяват лъжи за Стефан. Той бе доведен пред
старейшините (Поставете 1А-47 и 51.) и обвинен в лъжа. Стефан
започна да проповядва. Каза им, че Исус е единственият, когото Бог
бе обещал да изпрати като Спасител. Това ги ядоса до толкова, че
от яд те заскърцаха със зъби. (Покажете какво означава ,,скърцам
със зъби“, като стиснете зъби и си придадете ядосано изражение.)
Стефан обаче погледна към небето и видя славата Господня, и Исус,
стоящ отдясно на Бога. Не се поколеба да каже на старейшините за
видяното. Те започнаха да викат и си запушиха ушите, за да не го
чуват. Ако си спомняте, те не вярваха, че Исус е Бог Син, затова мислеха, че направо е ужасно да твърдиш, че Той стои от дясната страна
на Бога в небето.
Кулминация: Смъртта на Стефан

(Покажете картина 6-5.) Яростта им бе толкова голяма, че вкупом го заблъскаха и започнаха да го замерват с камъни. (Заменете
1А-50 и 1А-52 и 1А-51 с 1А-53. Поставете 1А-54, 55 и 56.)
Според вас как се чувстваше Стефан? Мислите ли, че се ядосваше
на замерващите го с камъни? Мислите ли, че изричаше лоши думи по
техен адрес или пък, че даже си помисли да ги каже?
(Оставете децата да отговорят.) Чуйте как се молеше той на
глас, докато го замерваха: (Прочетете Деяния 7:60.)
– Господи, не им зачитай този грях. – Той молеше Бога да прости
на тези хора, при все че сигурно го болеше неимоверно много. След
като се помоли, той умря.
(ОИС) Ако си християнин, може никога да не умреш заради това,
в което вярваш, но има държави, в които християните са заплашени
от смърт. Има много, които са в затвор, отхвърлени от техните се57

мейства, бити, заради тяхната вяра в Исус като в Спасител. Ако си
християнин тези хора са твои братя и сестри в Божието семейство.
Ще се молиш ли за тях в твоето „Тихо време“?
Заключение: „Никога няма да те оставя...“

Моли се Божиите обещания да бъдат истина в техния живот. „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.“ Благодари на Бога,
че в тази страна ти си свободен да вярваш в Господ Исус Христос. Ти
ще имаш трудности и страдания, ако се подчиняваш на Бог и живееш
така, както Той иска, и говориш за Него. Бъди готов затова. Бъди подготвен, че ще си различен. Моли се за Божията помощ, преди страданието да дойде и след това, и бъди доволен, че ти е било позволено
да страдаш, пък макар и малко, заради Исусовото име. Помни, че не
си сам, защото Бог е обещал: „Никак няма да те оставя и никак няма
да те забравя.“
Бележка за учителя: Би било добре да завършите урока с молитва,
като включите и децата. За да се улеснят децата предварително може
да се подготвят кратки молитви или идеи за молитви. Молете се за
децата от вашата група, които срещат трудности и за християните по
целия свят, които страдат заради това, в което вярват. Ще е добре да
имате примери за някоя страна. Потърсете такива християнски мисионерски списания и друга християнска литература.
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Какво направиха еврейските управници, когато чуха Петър и Йоан
да проповядват за Господ Исус? (Хвърлиха ги в затвора.)
2. Какво заповядаха управниците на Петър и Йоан? (Да не проповядват в името Исус.)
3. Защо Петър и Йоан не се подчиниха на управниците? (Ако бяха го
направили, нямаше да са покорни на Бог, по-важно е да се покоряваме на Бога.)
4. Какво може да ти се случи у дома или в училище, ако си християнин и се покоряваш на Бог? (Приемете всички разумни отговори.)
5. Когато Петър и Йоан разказаха на вярващите какво се е случило,
какво направиха те? (Молиха се за смелост.)
6. Какво е обещал Бог на Своите деца в Евреи 13:5? („Никак няма да
те оставя и никак няма да те забравя.”)
7. Как апостолите избягаха от затвора? (Един ангел им помогна.)
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8. Апостолите бяха арестувани отново и бити с камшик. Как се чувстваха след това? (Радваха се, че са могли да страдат заради Исусовото име.)
9. Какво направиха управниците със Стефан заради думите му? (Убиха го с камъни.)
10. Какво изпитваше Стефан към тези хора? (Помоли Бог да им прости.)
Игра за преговор „Освободи учениците“
Разделете фланелната дъска на две части. Във всяка от половините
залепете по пет от фланелните фигури, които да представляват учениците в затвора. Добре е ако около фигурата на всеки ученик, залепите парчета прежда, които да онагледяват тяхните затворнически
килии.
Разделете децата на два отбора. Задавайте въпросите като редувате
отборите.
Когато дете отговори правилно на въпроса, махнете конеца и една от
фигурите от частта на неговия отбор като така освобождавате един
ученик. Ако дете сбърка отговора – дайте възможност на другия отбор на отговори.
Отборът, който пръв освободи своите пет ученика от затвора, печели
играта
Допълнителна дейност „Комплект за свидетелстване“ (6 част)
Помолете децата да напишат „Хората, които ме преследват” на 7
страница на своите молитвени книжки и после да напишат списък на
такива хора, за които ще се молят за спасението им.
Ръчен труд
Направете копие от разделителя за книга на следващата страница за
всяко дете. Направете дупка в горния край и им покажете как да промушат конци, и да направят пискюл. По-големите деца биха могли
да оцветят буквите с моливи. По-малките деца ще имат нужда вие
да им прочетете думите. Посъветвайте ги да поставят разделителя в
Библиите си, за да си спомнят обещанието.
Ако сте преподавали Евреи 13:5 като стих за запаметяване преди урока, попитайте децата: „Знаете ли за стих от Библията, в който Бог обещава винаги да бъде със Своите
деца?“
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