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Въведение

Тези библейски уроци са написани, за да научат децата, че Бог ги обича и се грижи за тях, особено когато
преминават през трудни ситуации.

Приложение

Направено е приложение за:



Деца, които са изправени пред проблем на раздяла в семейството.



Деца, които са отхвърлени поради това, че се различават от другите деца.



Деца, които са под силен натиск от страна на връстниците си да вършат лоши неща – например да крадат,
да пият, да гледат „мръсни“ снимки или филми.



Деца, които са били наранени от околните и трябва да се научат да прощават.

Библейските уроци имат приложение за спасените и за неспасените деца.

Цел

Всеки урок има цел, която да ви помогне да обмислите какво искате да се случи чрез Божията благодат в
живота на децата. Целта изразява желанието и насоката на учителя. Нищо не гарантира, че тя автоматично
ще бъде постигната. Например, ако целта на един урок е формулирана: „Децата да повярват в Христос за
спасение“, това изразява молитвата на учителя, неговото желание и копнеж, но единствено Святият Дух
може да направи това реалност в живота на едно дете.

Преподаване на библейски истини

Ако, като учители, само разказваме на децата библейските истории, ние не изпълняваме своята отговорност.
От изключителна важност е децата да научат истините, които се съдържат в тях и са дали повод за тяхното
написване, както и да ги заведем още една крачка напред като им покажем какво означават тези истини в
тяхното ежедневие. Разбира се, в един урок не можем да покрием всички истини, които се съдържат в една
история и поради това за всеки урок сме избрали една основна истина. Преподаването на тази основна
истина е преплетено в целия урок, но за да ви помогнем при подготовката на урока, параграфите, които я
съдържат са отбелязани с „ОИ“. Ще откриете това и в плана на урока.
Ще забележите, че основната истина във всеки урок е отбелязана допълнително с „Н“ и със „С“, за да посочи
вида деца, към които се прилага – неспасени и спасени. Това е изяснено в урока с използването на фрази
като „Ако не си повярвал в Господ Исус за прощение на твоите грехове...“ или „Ако си християнин, ...“.
Приложението на истината е отбелязано с отвесна черта до текста. Възможно е да сметнете за нужно да
пригодите приложението така, че по-добре да съответства на децата, които обучавате. Например, в приложението може да е използвано име на момче, а вие да имате само момичета в класа си. Възможно е включеното приложение да е по-подходящо за по-големи деца, а вашите да са по-малки. Направете необходимите
промени. Важното е Божието Слово да бъде приложено към техния живот.

Бъдете на разположение за съветване

Когато представите вестта на спасение, ще има деца, които ще откликнат на нея самостоятелно. Възможно
е по-късно да ви кажат или никога да не ви кажат, че са приели Господ Исус Христос за техен Спасител. Ще
има други деца, които биха поискали помощ. Възможно е да имат въпроси; може да се нуждаят от помощ
или насърчение, за да знаят какво да кажат.
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Когато преподавате на спасени деца, е възможно понякога да се нуждаят от съвет в трудна ситуация; възможно е да се нуждаят от изясняване на това как конкретен урок може да се приложи към тяхното ежедневие;
възможно е да са попаднали в ситуация и да не знаят как трябва да постъпят според Библията. Може да
искат да споделят трудност, за която да се молите с тях, особено ако предоставяте единствената християнска
подкрепа, която имат.
Поради тези причини е важно децата да знаят, че сте на тяхно разположение за разговори. Също така, важно е да знаят кога и къде да отидат, когато искат да разговарят с вас. На последно място е особено важно
неспасените деца да не се заблудят, че ако дойдат при вас, са дошли при Господ Исус.
При всички случаи, не трябва да се предоставяте на разположение за разговори по едно и също време с
поканата за спасение, за да не останат децата с впечатлението, че не могат да дойдат при Христос, без да
дойдат при вас или че ще бъдат спасени като просто изчакат и разговарят с вас.

Пример, който да използвате с неспасено дете

„Наистина ли искаш да живееш за Господ Исус, но не знаеш как да дойдеш при Него? С радост ще ти обясня
от Библията. Ела и поговори с мен. Ще застана под дървото след края на събирането. Помни, аз не мога да
премахна твоя грях. Само Господ Исус може да направи това. Аз, обаче, с радост ще ти помогна да разбереш
по-добре как можеш да дойдеш при Него. Просто ела и седни при мен под това дърво.“

Пример, който да използвате със спасено дете

„Ако си повярвал в Господ Исус и си Го приел за свой Спасител, но никога не си ми казвал, че си го направил, моля те, кажи ми. Ще застана до пианото след края на събирането. Искам да разбера, ако си приел Исус
Христос за свой Господ и Спасител, за да мога да се моля за теб и ако имаш нужда да ти помогна.“

Методи на преподаване

Често децата, които живеят в подобни трудни обстоятелства, се бунтуват и е трудно да бъдат контролирани
по време на часа. Поради това се използват различни методи на преподаване, които целят да включат децата, да задържат вниманието им и да затвърдят учебния материал. Методите включват: разказване, въпроси,
интервюта, изучаване в групи, нагледни уроци, драма и др. Учителите трябва предварително да подготвят
уроците, тъй като понякога ще се нуждаят от участието на свои помощници: като например, при драматизирането на библейска сцена или на кратка сценка.

Стихове за запаметяване

Към всеки урок сме предложили стих за запаметяване. Ако преподавате уроците като поредица в продължение на пет седмици, ви съветваме да изберете два или три стиха, които да преподадете добре и децата
да ги запомнят. Ако се опитате да преподадете и петте стиха, е възможно децата да не научат добре нито
един от тях.

Допълнителни нагледни материали

На картон напишете или разпечатайте основната истина за всеки урок; на гърба залепете фланелна хартия
или парченца велурена хартия. (Използвайте печатни букви, така че и най-малките да могат да ги разчитат с
лекота.) Сложете този картон на дъската в началото на часа или когато за първи път споменавате основната
истина.

Допълнителни помощни идеи

В полетата от лявата и от дясната страна сме ви предоставили допълнителни помощни идеи, допълнителна
информация и предложения за това как да направите урока си по-интересен.
Тези идеи включват различни стилове на преподаване. За да учат ефективно, някои деца се нуждаят да видят или да напишат, други да чуят или да кажат, трети да докоснат или да хванат, а четвърти – да участват
активно.
Можете да използвате тези идеи във вашия клуб в зависимост от времето, с което разполагате.



Въпроси за преговор

Към всеки урок има предвидени въпроси за преговор. Те могат да бъдат използвани след урока или при
следващото събиране преди преподаването на новия урок.
Времето за преговор, ако е организирано добре, може да се превърне в идеална възможност за затвърждаване
на преподаваното от вас по забавен за децата начин. Можете да използвате това време...
1

да проверите до каква степен децата разбират и запомнят;

2

да ви помогне като учител да разберете върху какво трябва да наблегнете повече, за да могат децата да
запомнят по-добре;

3

да имате забавна част в часа. Децата обичат състезанията и очакват тази част от програмата. Това е
повече от игра: време е за учене.

В тази книга са включени само въпроси към уроците. Можете да включите също въпроси върху песните, стиха
и всяко нещо, което преподавате. По този начин децата осъзнават, че всяка част от програмата е важна.

Ръчен труд

За някои от уроците сме предоставили идеи за ръчен труд. Не е нужно да правите занятие по ръчен труд
всяка седмица.
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Преглед
Урок

Основна
истина

Изгнаникът,
Бог приема
който бе приет и употребява
от Бога (Ефтай) хората, които
вярват в Него.
Съдии 11:1-12:7
Евреи 11:32
Приетата
чужденка (Рут)
Рут (цялата
книга)

Чисти в един
мръсен свят
(Самуил)
1 Царе 2:12-26
1 Царе 3:1-21
Да се учим да
прощаваме
на другите
(Петър)

Бог обича и
цени всички
хора.

Лука 5:27-32

Стих за запаметяване

Неспасени: Повярвай в Господа,
за да те спаси от наказанието за твоите грехове.
Спасени: Вярвай в Бога във всички трудности и Му позволи да те употребява да
помагаш на други хора,
на които им е трудно.
Неспасени: Повярвай в Бога за
прощение на греховете и
очистване.

„...и се обърнете към Господа,
вашия Бог, защото е милостив и
щедър“ Йоил 2:13

Преговор на Йоил 2:13.

Спасени: Вярвай в Бога, когато
всички други те отхвърлят.
Бог може да
Неспасени: Вярвай в Бога и Той „...измий ме и ще стана по-бял
очисти и запази
ще те очисти от греха.
от сняг“ Псалм 51:7
чисти онези,
Спасени: Вярвай, че Бог ще те
които вярват в
пази чист.
Него.
Бог предлага
прощение на
греховете за
всички.

Неспасени: Приеми Божията
прошка като първа стъпка към това да простиш
на другите.

Матей 18:21-35
Презрян от
другите,
простен от Бога
(Матей)

Приложение

„и бъдете един към друг благи...
прощавайте си един на друг,
както и Бог в Христос е простил
на вас“ Ефесяни 4:32

Спасени: Прощавай на хората,
които те нараняват.
Бог желае
и може да
прощава греха
и да променя
живота.

Неспасени: Призови Бог да ти
прости.
Спасени: Благодари на Бога, че
ти е простил и продължавай да Му служиш.



Преговор на Ефесяни 4:32.

Урок 1
Изгнаникът, който бе приет от Бога (Ефтай)
Стихове за учителите

 Четете кратки изречения от ключови стихове от

Съдии 11:1-12:7
Евреи 11:32

библейския текст, който преподавате. Например:
Съдии 11:11 а, 11:29 а, 11:32 б. Още по-добре
е да помолите помощник или по-голямо дете
(подготвено предварително) да прочете тези
кратки изречения.

Основна истина
Бог приема и употребява хората, които вярват в Него.

Приложение

План на урока

Неспасени: Повярвай в Господа, за да те спаси от
наказанието за твоите грехове.

Въведение

Спасени:	Доверявай се на Бога във всички трудности и Му позволи да те употребява да
помагаш на други хора, на които им е
трудно.

„Домът му не беше щастлив.“

ОИ

Развитие на събитията
1	Ефтай е изгонен от своето семейство и от
страната си.
ОИН

Цел:
Урокът е написан специално за деца, които се
чувстват отхвърлени от своите семейства. Целта е
да ги водим към това да повярват в Господа, който
ги обича. Той иска да ги приеме за Свои деца и да
им помага във всичките им трудности.

2	Събира група престъпници.
3	Амонците обявяват война на Израил.
4

Къде да използвате урока

Водачите на Израил канят Ефтай да стане
генерал на тяхната армия.
ОИС

5	Ефтай неуспешно се опитва да постигне мир
с амонците.

Урокът е особено подходящ за деца от невярващи
и по-конкретно от разбити семейства. Евентуално
за деца от домове и поправителни училища.

6	Святият Дух дава сила на Ефтай да победи
амонците.
ОИС

Стих за запаметяване:

7	Съди Израил в продължение на шест години.

„...и се обърнете към Господа, вашия Бог, защото е
милостив и щедър“ Йоил 2:13

8	Споменат е в списъка с мъже на вярата в
Евреи 11 глава.
ОИН

Нагледни пособия:
 Картини: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6
 Онагледете основната истина на шаблона с
протегнатите ръце (вижте стр. 35).

 Карта на Палестина по времето на Исус Навин/
Съдии

Методи на преподаване
 В една част от урока децата могат да се включат

в групова дискусия. Трябва да подготвите копия
с четирите въпроса. Дайте копие на всеки от
вашите помощници, който да води много кратка
(3-4 минутна) дискусия.
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Урок
Картина 1-1
Ефтай не беше щастлив в своя дом. По-малките му братя изобщо не искаха той
да живее заедно с тях. Те дори не му бяха истински братя, а природени. Ефтай
и останалите момчета имаха един и същи баща, Галаад, но – различни майки.
Оттук започнаха всички неприятности. Бащата на Ефтай бе живял с една жена,
за която не е бил женен, и им се родило дете. Така се появил Ефтай. След това
Галаад се оженил и му се родили още няколко сина. Те мразеха Ефтай, техния
заварен брат.
– Защо трябва да живее в нашия дом? – често си говореха те помежду си. – Той
не е част от нашето семейство. Нашата майка не му е майка. Най-лошото е, че
е най-големият и когато нашият баща Галаад остарее и умре, Ефтай ще получи
най-голям дял от наследството. Не можем да допуснем това да се случи! Хайде
да го изгоним!
Всеки път, когато природените му братя го погледнеха, Ефтай можеше да види
омразата, която гореше в очите им. Сигурно се чудеше: „Защо са ми толкова
ядосани? Защо се отнасят толкова лошо към мен? Не съм виновен, че баща ми
си е намерил жена, че тя е забременяла и така съм се родил аз. Виновно е лошото
поведение на баща ми, не аз! Какво ли кроят? Какво искат да ми направят? Дали
ще се опитат да ме наранят или да се отърват от мен? Страхувам се, че скоро ще
се случи нещо ужасно.“

ОИ

Може би ти се чувстваш като Ефтай. Имаш братя или сестри (или доведени братя
и сестри), които не могат да те приемат. Чувстваш, че не си част от семейството
и дори, че изобщо не те искат. Или пък другите деца в училище или в квартала
те карат да се чувстваш нежелан или неоценен. Сигурно ти е много трудно и
понякога си тъжен. Има обаче Някой, който те обича – това е Бог. Той ни казва в
Своето Слово, Библията, че обича теб и мен много, много повече отколкото, който
и да било човек може да ни обича (Йоан 3:16). Бог обичаше и Ефтай в неговото
нещастно семейство.

Картина 1-2
Един ден се чуваше голяма караница. Дали природените братя на Ефтай му викат
за нещо? Нека прочетем от Библията.
Прочетете (или помолете по-голямо дете да
прочете) стиха от вашата
Библия.

„Ти няма да наследиш в бащиния ни дом, защото си син на чужденка“ (Съдии
11:2 б).

Прочетете стиха от
Библията си.

„Затова Ефтай избяга от братята си“ (Съдии 11:3 а).

Те му казаха, че той не принадлежи към семейството и че не искат да живее с
тях. Бедният Ефтай! Сигурно се чудеше: „Наистина ли ще ме изгонят от дома?“
След това, като видя начумерените им лица, разбра, че не го очаква нищо добро.
Мислиш ли, че природените му братя ще го изгонят? Нека потърсим отговор в
библейската история.
Не му оставаше да направи нищо друго, след като всичките му братя бяха срещу
него. Ето защо побягна сам, преди те да го изгонят насила. Той избяга от семейството и от дома си. Напусна дори страната си, за да избяга възможно най-далеч
от тази ужасна ситуация. Бедният Ефтай!

ОИН

Чувстваш ли се понякога като Ефтай нежелан или необичан? Бог толкова много
те обича. Той не те обича, защото си добър – всички ние вършим лоши неща и
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това не се харесва на Бога.
Ти също вършиш лоши неща, които Бог ясно ни е казал да не вършим. Скривал ли
си в сърцето си мисли на горчивина, гняв, омраза също като братята на Ефтай? А
думите ти? Казвал ли си лоши или мръсни думи? Лъгал ли си? Ако си го правил, ти
си бил непокорен на Бога. В Библията Той ни заповядва да казваме истината (Ефесяни 4:25). Някога викал ли си гневно на други хора? А постъпките ти? Наранявал
ли си околните? Преписвал ли си? Вземал ли си неща, които не ти принадлежат?
Ако си го правил, тогава не си се подчинил на Бога, който заповядва: „Не кради“
(Изход 20:15). Правиш всички тези погрешни неща, защото вътре в себе си имаш
грешна природа. Бог, обаче, много те обича, въпреки погрешния начин, по който
живееш. Заслужаваш наказание, но Бог наказа Своя собствен Син Господ Исус
вместо теб, за да може да ти прости.
Исус умря от жестока смърт на кръста. Той никога не направи нищо лошо. Бе
съвършен. Той умря заради лошите неща, които вършиш ти като не се покоряваш
на Божиите закони. Исус умря, но не остана мъртъв и сега живее вечно. Той иска
да дойдеш при Него. Ако го направиш, Бог ще те приеме за Свое дете. Ще стане
твой любящ Небесен Баща. Ела при Него още днес. Помоли Го да прости всичките
ти грехове. Помоли Го да те приеме за Свое дете. Той обещава да го направи.
Нека заедно повторим думите на нашия стих за запаметяване. „...и се обърнете към
Господа, вашия Бог, защото е милостив и щедър“ (Йоил 2:13). Господ е милостив и
добър. С други думи, Той е любящ и добър. Той иска да ти прости и да те приеме,
въпреки че не го заслужаваш. Бог ще те приеме, ако се обърнеш към Него.
Ако не си много сигурен как да се обърнеш към Бога, ела при мен след часа. С
радост ще говоря лично с теб и ще ти обясня повече за това как можеш да направиш тази най-важна стъпка. Бог иска да ти прости и да ти помага. Мислиш ли, че
Бог ще помогне на Ефтай?... Да, ще му помогне.

Предоставете се на
разположение за
съветване.

След като избяга от своя дом и от своята родина, той отиде да живее в чужда страна.
Не знаем точно какво е правил там, но Библията ни разкрива нещо.

Тоб (Съдии 11:3) е име на
арамейски град, който
е разположен на изток
от Йордан, на север от
Галаад. Можете да помолите едно по-голямо дете,
което сте подготвили, да
го покаже на карта на Палестина по време на Исус
Навин и Съдиите.

Прочетете Съдии 11:3 б от вашата Библия.

„...и при Ефтай се събраха безделници, които го следваха.“
Вероятно, те преживяваха като нападаха градовете на своите врагове и вземаха
храна и ценности. Един от враговете на Божия специален народ бяха амонците.
Хората в Израил започнаха да чуват новини за тази смела група изгнаници, които
печелеха битки срещу техните врагове.
Един ден амонците решиха да обявят война на Израил. Те бяха силен враг. Водачите на Израил си мислеха: „Нуждаем се от човек, който да стане наш генерал,
ако избухне война. Кой може да бъде такъв способен генерал?“ Кого, според теб,
избраха? Да, Ефтай.

Картина 1-3
Хората изпратиха вестители при Ефтай, които му казаха:
– Върни се в Израил. Искаме да станеш наш генерал в тази война. След като
спечелиш войната, можеш да станеш наш съдия и да ръководиш народа (както
президента днес).
Ще се върне ли Ефтай, за да помогне на хората, които го изгониха от неговия
дом и родина? Преди да разберете отговора, искам да помислите върху няколко
въпроса.


Покажете земята на амонците на картата.
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Метод на преподаване:
дискусионни групи

Ако имате добри помощници, можете да разделите децата на две или три групи.
Помощниците ви нека водят кратка дискусия, не повече от 3-4 минути. Във всяка
група трябва да има по едно по-голямо дете.

1	След начина, по който са се отнесли към него, какво изпитва Ефтай към хората,
които сега молят за неговата помощ?
2	Ако Бог не му помогне, как може да реагира той?
3	Как трябва да реагира с Божията помощ?

ОИС

4	Ако си бил наранен от отношението на други хора към теб, как може Бог да
ти помогне да реагираш, ако вярваш в Него?
След като групите отново се съберат, накратко отговорете на въпросите с помощта
на децата.
Нека да видим какво става.

Прочетете (или помолете по-голямо дете да
прочете) стиха от вашата
Библия.

Божието Слово казва: „Тогава Ефтай отиде с галаадските старейшини и народът
го постави глава и началник над тях.“ (Съдии 11:11 а).

Картина 1-4
Каква промяна за Ефтай! От изгнаник и беглец, който живееше далеч от своята
родина, изведнъж стана генерал на армията. Бог извърши това чудо.
Ефтай се опита да преговаря с амонците, за да спре войната, но те бяха решили да
се бият. Имаше голяма битка. В Божието Слово четем нещо много важно.

Прочетете (или помолете по-голямо дете да
прочете) стиха от вашата
Библия.

Прочетете Съдии 11:29.

„Тогава Господният Дух дойде на Ефтай“. Това означава, че Бог Святият Дух помогна на Ефтай по специален начин, за да изпълни задачата, която му предстоеше.
Бог помогна на Ефтай и той излезе на бой срещу амонците. Нека прочетем какво
стана. „Господ ги предаде в ръката му“ (Съдии 11:32). Да, Ефтай победи армията
на врага. В земята на Израил отново имаше мир. Ефтай стана съдия (като президент) и управляваше страната шест години.

Картина 1-5
Не е ли прекрасно, че Бог приема и обича всеки човек, макар и понякога другите
да го отхвърлят?

ОИС
Покажете картона с
основната истина.

Ако вече си приел Господ Исус за свой Спасител, помни, че Той обича и теб. Ти си
скъпоценен за Него. Той познава наранените чувства в сърцето ти. Той те разбира
и е загрижен за теб. Когато се чувстваш отхвърлен като Ефтай, когато си самотен
или нежелан, довери се на Бога във всичките си трудности. Говори с Господа в
молитва. Тихо Му благодари, че те обича.
Той толкова много те обича, че умря на кръста за теб, за да можеш да получиш
прощение и да станеш член на Неговото семейство. Благодари Му, че е с теб и че
можеш да Му се доверяваш при всяка трудност. Той не те презира, дори когато
другите хора те презират. Ако си Негово дете, Той иска да те употребява, също
както употреби Ефтай.

Картина 1-6
Бог може да употребява и теб, както употреби Ефтай, ако си част от Неговото
семейство. След като веднъж Бог те приеме като Свое дете, вече не си изгнаник.
Не се чувствай отхвърлен или безполезен и определено не бягай от дома си както
10
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направи Ефтай. Бог има задача за теб – точно там, където си.
Бог може да те използва в твоето семейство/сред децата около теб като миротворец (човек, който носи мир). Може да ти помага да бъдеш внимателен и добър към околните. Може да те употребява да водиш други момичета и момчета
в Клуба на Добрата вест®, за да чуят прекрасната истина за Божията любов.
Ако си приел утехата на Божията любов, Бог може да те употреби да обясниш
библейския стих, който научихме днес на друго момче или момиче, което се
нуждае да чуе и да разбере тези прекрасни думи. Можеш да помагаш на околните
също като Ефтай.
В Новия Завет в книгата Евреи има списък с имена на известни мъже и жени,
които се довериха на Бога и чрез Неговата помощ спечелиха големи битки. Знаеш
ли чие име също е там? На Ефтай!
Бог може да помогне и на теб, както помогна на Ефтай в неговата битка. Ако още
не си го направил, ела при Господ Исус и Го помоли да прости твоите грехове.
Днес обърни гръб на греха си и се обърни към Господа, защото „е милостив и
щедър“ (Йоил 2:13). Той те обича и иска да ти прости и да те приеме в Своето
семейство.

Въпроси за преговор

1	Защо Ефтай избяга от дома си? (Ефтай имаше различна майка от тази на
другите му братя в семейството и те не го приемаха.)
2	Къде отиде той и какво правеше там? (Той отиде в друга страна и събра група
мъже, които обичаха приключенията.)
3	Защо хората в Израил го извикаха обратно? (Защото един техен враг, амонците, им обяви война.)
4	Каква беше реакцията на Ефтай с Божията помощ? (Той беше готов да помогне
на своя народ.)
5	Как Ефтай се опита да спре войната? (Опита се да разговаря с амонците и
да постигне мир.)
6	От кого Ефтай получи специална сила за битката? (От Святия Дух.)
7 Бог обичаше Ефтай. Обича и теб. По какъв прекрасен начин Бог показа Своята
любов към теб и мен? (Бог изпрати Своя единствен Син на земята да умре
на кръста за нас.)
8	Защо е толкова изненадващо, че Бог ни обича? (Защото вършим толкова
много лоши неща срещу Него.)
9 Бог употреби Ефтай. По какъв начин Бог може да те употребява, ако си повярвал в Господ Исус и си бил приет в Божието семейство? Посочи два начина.
(Бог може да те употребява да бъдеш миротворец в твоето семейство; да
обясниш библейски стих на друго дете.)
10 Можеш ли да повториш днешния библейски стих? („...и се обърнете към
Господа, вашия Бог, защото е милостив и щедър“, Йоил 2:13.)

Ръчен труд

Бог те обича
Направете копия (по възможност на тънък картон) на шаблона от стр. 36 и ги
оставете на разположение на децата, които искат да си вземат след часа.
Обяснете какво трябва да направят - Сгъни назад по прекъснатата линия и постави
лицето в стаята си. То ще ти помага да не забравяш, че Бог тe обича.
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Урок 2

Приетата чужденка (Рут)
Стихове за учителите

План на урока

Рут (цялата книга)

Въведение

Основна истина

ОИ

Рут и Ноемин пътуват за Израил.

Бог обича и цени всички хора.

Приложение

Развитие на събитията

Неспасени: Повярвай в Бога за прощение на греховете и очистване.

1	Напускат Израил преди десет години.

Спасени:	Доверявай се на Бога, когато всички
други те отхвърлят.

2	Елимелех и двамата му сина умират.
3	Рут решава да повярва в Бога и да последва
Ноемин.
ОИН

Цел:

Деца, които е възможно да се чувстват отхвърлени
от своите връстници, особено когато са от културни
или етнически малцинствени групи, да разберат
Евангелието ясно.

4

ОИН

Възможни страхове на Рут.

5	Ноемин и Рут пристигат във Витлеем.
6	Рут работи на полето на Вооз.

Къде да използвате урока

На всяко евангелизационно събиране за деца,
особено където присъстват деца от културни или
етнически малцинствени групи.

Кулминация

Стих за запаметяване:

Заключение

Вооз и Рут се влюбват и се оженват.

Преговор на Йоил 2:13

Рут – част от родословието на Исус

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

ОИС, ОИН

 Онагледете на картон основната истина.
 Освен предоставените картини, можете да

напишете (отпечатате) някои имена, които да
поставите на дъската в подходящ момент – Рут,
Ноемин, Витлеем, Вооз, Овид, Есей, Давид.

 По-големите деца в класа ще оценят, ако им

покажете карта на Палестина и околните страни
от старозаветно време.

Методи на преподаване
 Основен е методът разказване.
 В определен момент се предлага алтернативния
метод на интервю с Рут.

 Наученото се затвърждава чрез викторината
за преговор и ръчен труд за децата християни
– може да се направи в дома или по време на
часа.
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Урок

Слънцето грееше много силно. Две жени вървяха по каменистия път. По-младата
се наричаше Рут. По-възрастната, свекърва ѝ, се наричаше Ноемин. Те вървяха от
много дни, затова бяха прашни и изморени. Бяха тръгнали пеш от едно планинско
село в земята Моав към град Витлеем в земята на Израил, където Ноемин беше
живяла преди много години. Рут беше родена и до този момент беше живяла в
Моав. Сигурно изглеждаше малко по-различно от хората в Израил. Говореше на
различен език като дете. Възможно беше цветът на кожата ѝ да беше малко поразличен от този на Ноемин, но, ние знаем, че Бог обича и цени всички хора.
За нея беше голямо приключение да напусне моавската земя и да пътува до Израил заедно със своята свекърва. Защо трябваше сами да тръгнат на това дълго и
опасно пътуване? Нека да обясня.

ОИ

Покажете картона с
основната истина.

Преди години, когато Ноемин беше млада, живееше заедно със съпруга си Елимелех във Витлеем. Бог ги обичаше и им показваше милост. Подари им двама сина.
Една година се появи истински проблем. Нека прочетем за това в Библията.
Прочетете Рут 1:1.

Да, настана ужасен глад. „Глад“ означава, че няма храна. Възможно е през годината да е нямало достатъчно дъждове и затова житото, пшеницата и останалите
растения да не са пораснали. Нямаше зърно за хляб. Нямаше никаква друга храна
и хората във Витлеем гладуваха.

Прочетете стиха от своята
Библия.

Картина 2-1
Елимелех и Ноемин решиха да се преселят заедно с двамата си сина в друга страна.
Къде решиха да отидат? Библията ни казва, че тръгнаха към една страна, наречена
Моав. Те пътуваха много дълго и заживяха в тази планинска страна. Дори и днес
някои хора напускат своите страни заради глад или война, защото са бедни или
нямат работа и тръгват към чужда страна, за да спечелят пари. Това не е лесно.
Може би някои от вас, деца, е трябвало да напуснете домовете си и да дойдете в
този град/страна, където се сблъсквате с много трудности.

Ако във вашата група има
деца бежанци, можете да
споменете и тях.

Не беше лесно и за Ноемин. Сякаш всичко вървеше добре, но внезапно се случи
нещо много тъжно. Елимелех умря.
След известно време всеки от двамата ѝ сина се ожениха за момичета от Моав.
Едното се казваше Орфа, а другото – Рут. След това, обаче, и двамата умряха.
Колко ли тъжна и самотна беше Ноемин без своя съпруг и двама сина? Двете ѝ
снахи също бяха много тъжни. Те имаха много други приятели в града, но всяка
беше изгубила своя съпруг.
Един ден, около десет години след като беше дошла в Моав, Ноемин каза на Рут
и Офра:
– Ще се върна в Израил, в моята родина.
Защо реши да постъпи така? Нека открием отговорът в Божието Слово.
Прочетете Рут 1:6.

Прочетете (или нека ваш
помощник/ по-голямо
дете да прочете) стиха от
вашата Библия.

Да! Господ осигури храна за хората в Израил.
Рут и Офра казаха:
– Ще дойдем с теб.
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И така, те събраха малко багаж, сложиха го на гърбовете си и поеха на път.

Картина 2-2
След като пътуваха известно време, Ноемин каза на двете жени:
– Вие бяхте много добри към мен, но сега се върнете към вашия живот в Моавската земя.
Те разговаряха и после Офра целуна Ноемин и се върна у дома при близките си.
Ноемин отново говори с Рут.
Прочетете стиховете от
вашата Библия.

Прочетете Рут 1:15.

Какво отговори Рут?
Прочетете Рут 1:16.

ОИН

Рут взе решение. Тя искаше да бъде с Ноемин и да отиде в нейната страна. Още
по-важно беше, че тя вярваше в Бога на Ноемин. Вече не вярваше в лъжливите
богове на моавския народ. Това беше най-важното решение, което Рут взе за през
целия си живот, т. е. да повярва в единния, истинския, живия Бог, когото познаваме чрез Библията. Може би, Рут все още не разбираше това напълно. Бог, обаче,
обича и цени всички хора.
Поставете думите на основната истина на дъската.

Бог обичаше тази жена от Моав и тя повярва в Него.
Бог обича и цени и теб. Иска да вземеш същото решение като Рут – да повярваш
в Него. Някога мислил ли си: „Никой не ме обича истински! На никого не мога да
имам пълно доверие“? Разбира се, че можеш! Тази личност е Бог! Той те създаде.
Той се грижи за теб. Казва ни това в Своето Слово (Йоан 3:16). Въпреки че ти не
Го обичаш и не Го почиташ, Той те обича. Той те обича, въпреки че нарушаваш
заповедите или законите, които ни е дал в Библията. Например, Той ти заповядва
да почиташ и да се покоряваш на родителите си (Изход 20:12). Винаги ли го правиш? Той ти заповядва да не лъжеш (Изход 20:16). Винаги ли казваш истината на
родителите и на учителите си? Заповядва ти да не крадеш (Изход 20:15). Някога
вземал ли си неща, които не ти принадлежат? Може да си намерил нещо, което
е трябвало да дадеш на учител или на друг възрастен, но си го задържал. Това
е кражба. Със сигурност много пъти нарушаваш Божиите закони. Това е грях, а
грехът е нещо много сериозно в Божиите очи, защото Бог е толкова съвършен
и чист. В същото време, обаче, Той много те обича и иска да ти прости. Можеш
изцяло да повярваш в Него също както се учеше да прави Рут.
Предоставете се на
разположение за лично
съветване.

Ако не си много сигурен как греховете ти могат да бъдат простени, остани
след часа. Аз ще бъда при дъската. С радост ще говоря с теб и ще ти обясня поподробно.

Картина 2-3
И сега Ноемин и Рут продължаваха да вървят по пътя, който водеше към Израил.
Беше лято и дните бяха много дълги и горещи. Двете жени лягаха да спят много
изтощени всяка вечер. Не знаем всички подробности за тяхното пътуване. Сигурно,
някои вечери спяха в гостилници (така се наричаха тогава хотелите), а през други
– навън, под някое дърво или на полето.
Чудя се какво ли си мислеше Рут. Може би, тя беше загрижена, защото скоро щяха
да пристигнат в една чужда за нея страна, където нямаше да познава никого освен
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Ноемин. Те бяха израилтяни. Тя беше от Моав – страна, която беше във война с
Израил. Тя говореше по различен начин. Сигурно се чудеше дали ще се чувства
много самотна, ако израилтяните не я харесат или не я искат в своята страна.

Картина 2-4
Някога чувствал ли си се като Рут? Възможно е да си малко по-различен от оста
налите деца в твоя клас в училище или дори в нашия клас днес. Останалите присмиват ли ти се? Отнасят ли се към теб грубо, защото са израснали в страната (или
в града), за разлика от теб? Имат различна религия от твоята. Говорят различен
език от този, на който говорите у вас. Повечето други деца имат различен цвят на
кожата от теб. Могат да си позволят да харчат повече пари от теб. Може би ти се
подиграват, защото не си добър в спорта или не носиш модерни дрехи. Подобни
неща те карат да се чувстваш неудобно – нежелан, дори самотен.
Помнете, аз съм ваш приятел и можете да разговаряте лично с мен след часа и да
ми кажете за подобни проблеми. Ще направя всичко по силите си, за да ви помогна.
Преди това, обаче, ми позволете да ви разкажа за личността, която действително
може да ви помогне.

ОИН
Приложете в зависимост
от различните „чужденци“
във вашия клас, които
може би осъзнават какво
ги прави по-различни или
ги карат да се чувстват не
на място.
Това е важна част от
вашето служение.

Има Един, който е загрижен за теб и много те обича. Това е Бог. Той знае всичко
за теб. Иска да се погрижи за най-голямата ти нужда и за останалите ти проблеми. Знаеш ли коя е най-голямата ти нужда? Не е да бъдеш приет от другите хора.
Най-голямата ти нужда е греховете ти спрямо Бога да бъдат простени. Той иска
да ти прости и да те очисти.
Той те обича толкова много, че даде Своя Син, Господ Исус, за да бъде наказан за
твоя грях. Заслужаваш да бъдеш наказан за това, че нарушаваш Божиите закони.
Исус понесе твоето наказание. Той бе убит на кръст, за да може Бог да ти прости
и да те приеме в Своето семейство като Свое дете. Исус не остана мъртъв. Той
възкръсна от мъртвите. Днес е жив и може да ти прости и да се грижи за теб.
Най-голямата ти нужда е да получиш прощение на греховете си, макар да е възможно да имаш и други важни нужди – като това вече да не се чувстваш нежелан
или чужд, както вероятно се чувстваше Рут, когато пристигна в непозната страна
Израил, в непознатия град Витлеем и слушаше как непознати хора говореха на
непознат език.
Какво става с Рут и Ноемин, след като се пристигнаха във Витлеем? Бог се погрижи
за тях по много прекрасен начин.
Бедните хора в онези дни можеха да отидат в полето по време на жетва (когато
земеделците прибират зърното в житниците). Те можеха да вървят и да събират
пропуснатите или падналите класове след мъжете, които връзват снопите по ъглите
на полето или в края на ред, който е труден за обработка.

Картина 2-5
Рут отиде на полето, за да събере малко ечемик, след като жетвата беше събрана.
В този момент влиза Рут.

Учител:	Здравей! Коя си ти?
Рут: 	Аз съм Рут. Мисля, че разказваш на децата за мен.
Учител:	А, Рут от Библията! Чудесно! Добре дошла в нашия час! Наистина
искаме да научим повече от твоята история. Стигнахме до момента, в
който пристигна във Витлеем. Какво стана след това?
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ролята на Рут. Накарайте
я да се облече, да сложи
шал на главата си и да
се включи в интервюто.
Направете копие от
репликите и ú ги дайте
предварително, за да може
да се подготви.

Рут:

Бог беше добър към мен. Бях бедна чужденка. Чудех се какво ще стане
с мен. Бог ме благослови толкова чудесно.

Учител:	Кажи ни какво стана. Намери ли си работа?
Рут:	Отидох на полето, за да видя дали не мога да събирам паднали класове
ечемик. Работих на полето на един мъж на име Вооз. Бог подейства в
сърцето му и той бе добър към мен и ми позволи да се храня с неговите
слуги. Дори ги накара нарочно да оставят класове, които да събирам
след тях. Можах да събера много ечемик.
Учител: Прекрасно! Бог наистина се погрижи за теб. Какво стана след това?
Рут:

Всеки ден се връщах на полята на Вооз и той бе все така мил към мен.
Малко се срамувам да ви разкажа какво стана след това, но бе прекрасно.
Вооз се влюби в мен и се оженихме. Бог ни подари син.

Учител:	Невероятно! Бог наистина е велик! Как се погрижи за теб, когато си била
изпълнена със страхове в тази чужда за теб страна. Много ти благодаря,
че днес беше с нас и ни разказа своята история. Довиждане. Бог да те
благослови!
Родословието посочено в
Матей 1 е на Йосиф, а това
в Лука 3 е на Мария.
Сложете тези имена на
дъската като оставите
голямо разстояние
между „Давид“ и „Йосиф
и Мария“. Обяснете, че
Библията посочва всички
имена на хора, които са
живели хиляда години
между Давид и раждането
на Исус.

ОИС
Рут - Вооз
Овид
Есей
Давид

Йосиф - Мария
Исус

ОИН

Рут: 	Довиждане! Радвам се, че се запознахме!
Рут излиза.

Картина 2-6
Вооз и Рут не знаеха, че стотици години по-късно един от техните потомци ще
бъде Господ Исус.
Разбира се, истинският баща на Господ Исус е Бог, но Рут бе пра-пра-пра... баба на
Мария, майката на Господ Исус. Каква привилегия за Рут, една жена, която на пръв
поглед беше толкова различна от останалите хора във Витлеем! Бог избра нея за
тази специална чест, пред всички останали, които живееха там по онова време!
Ако си повярвал в Господ Исус и си Го приел за свой Спасител, Той има прекрасен
план и за теб. Не същият план като този, който имаше за Рут, но специален план
точно за теб. Ако другите те отхвърлят или ти се присмиват, защото си различен
от тях по някакъв начин, помни, че Бог те обича. Той те приема, напълно те разбира, защото те е сътворил, има прекрасен план за теб сега и до края на живота
ти. Ако някой те нарани, обърни се към Бога и Му прошепни: „Благодаря Ти, че
ме обичаш и разбираш. Благодаря, че за Теб съм много специален.“ Господ Исус
също може да ти помогне да простиш на онези, които не са добри към теб. Може
да ти помогне да си добър към тях.
Ако никога не си молил Господ Исус да измие греховете ти, искаш ли да направиш
това сега? Искаш ли Бог да ти помогне повече да не правиш лоши неща? Повярвай
в Бога още днес. Помоли Го да измие греховете ти и да те направи Свое дете. В
Библията е записана една чудесна молитва на мъж към Бога: „...измий ме и ще стана
по-бял от сняг“ (Псалм 51:7). Ако се молиш с тази молитва искрено, от сърце, Бог
може да те умие и очисти. Направи това днес, още сега или когато се прибереш в
дома си. Ако го направиш, ела и ми кажи, за да ти помогна повече.
Набързо ви разказах историята на Рут, но ако някой от вас, по-големите, иска да
прочете всички подробности от тази история, можете да я намерите в Библията.
Покажете на децата как да намерят книгата Рут в Библиите си.
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Въпроси за преговор

1	Защо Елимелех и Ноемин отидоха в Моав? (В Израил, тяхната родина, нямаше
храна, т.е. имаше глад.)
2	Кажи кои три много тъжни неща се случиха в Моав? (Съпругът на Ноемин,
Елимелех, и двамата им сина умират.)
3	Защо Ноемин реши да се прибере в родината си? (В Израил вече имаше
храна.)
4	Кое беше най-важното решение в живота на Рут? (Тя реши да повярва в Бога
и да се отрече от боговете на моавците.)
5

По какъв начин Рут се различаваше от останалите хора във Витлеем? (Тя беше
от Моав – от друга страна. Вероятно, тя изглеждаше и говореше различно
от израилтяните.)

6	От какво вероятно се страхува тя? (Вероятно се страхува, че няма да бъде
приета от хората и ще е сама.)
7	Избройте три прекрасни благословения, които Бог ú даде. (Позволено ú беше
да работи на полето на Вооз; съзнателно оставяха класове, които тя да събира;
омъжи се за Вооз.)
8

Представете си, че говорите с Офра. Довършете изречението. „Офра, ти
допусна ужасна грешка, че продължи да вярваш в боговете на Моав. Трябваше
да...“ („Трябваше да отидеш в Израил и да се научиш да вярваш в единствения
истински Бог.“)

9	Коя е най-голямата нужда на всеки човек? (Да получи прощение на греховете
си.)
10	Какво трябва да направи едно дете християнин, ако се почувства наранено,
когато някой му се присмива, защото по някакъв начин е различно? (Да помни,
че Бог го обича и го приема. Да Му благодари за това.)

Ръчен труд

Вярвай в Бога
Направете копия (ако е възможно на тънък картон) на шаблона от страница 42, за
да могат децата да си вземат по едно след края на часа. Това е дейност за децата
християни, но не спирайте невярващите деца, ако искат да си вземат.
Обяснете какво трябва да направят. Оцветете тази малка картинка. Сложете я в
стаята си. Когато се чувствате тъжни или отхвърлени, вярвайте в Бога. Той може
да ви помогне, когато ви нападат.
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Урок 3
Чисти в един мръсен свят (Самуил)
използват! Децата се нуждаят от вашата помощ в
това да им предоставите библейска перспектива.

Стихове за учителите
1 Царе 2:12-26
1 Царе 3:1-21

План на урока

Основна истина

Въведение

Бог може да очисти и запази чисти онези, които
вярват в Него.

ОИ

Цвете на сметище

Приложение

Развитие на събитията

Неспасени:Повярвай в Бога и Той ще те очисти от
греха.

1	Самуил и децата на Илий в храма

Спасени: Вярвай, че Бог ще те пази чист.

ОИ

2	Тайната на живота на Самуил с Бога

Цел:

ОИС

-	Той слуша Бога

Децата, които са изправени пред изкушения (особено от сексуално естество), да им се съпротивят.
Те да бъдат вдъхновени от историята за това как
Бог помогна на Самуил да остане чист.

-	Идва лично при Бога – очистен е

ОИН

-	Служи вярно на Бога – запазва чистотата
си
ОИС

Къде да използвате урока

3

Специално за деца, които четат или гледат по
телевизията, видео и т.н. материали, на които са
представени сексуални сцени.

Пропиления живот на синовете на Илий

Заключение
Следвай примера на Самуил.

Стих за запаметяване:
„...измий ме и ще стана по-бял от сняг“, Псалм
51:7

Нагледни пособия:
 Картини: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 и 3-6
Методи на преподаване
Основно разказ и въпроси, които водят към дискусия. Включени са и въпроси за преговор.

Речник
Примерите и думите в този урок са доста категорични. Можете да пропуснете някои от думите или
изразите. Ако се заслушате в разговорите на деца
(дори на малки деца), ще бъдете изумени да чуете
колко открито говорят на сексуални теми, дори за
противоестествен секс. Думите, използвани в този
урок, са леки в сравнение с тези, които самите те

18

ОИС, ОИН

Бог е загрижен, когато децата са тъжни

Урок

Веднъж една жена се разхождаше по пътя извън един голям град. Пътят минаваше
покрай голямо сметище. Спукани гуми, развалена храна, стари дрехи и всякакви
мръсни, миризливи боклуци бяха захвърлени един върху друг. Сред всичко това,
обаче, нещо привлече вниманието на жената. Когато се приближи, тя видя едно
прекрасно бяло цвете.

Картина 3-1
„Каква красива изненада“, си помисли тя. „Да открия такова чисто цвете сред
всички тези боклуци. Искам да бъда като това цвете. Да бъда чиста в този свят,
който е пълен с мръсотия, боклуци, жестокост, егоизъм и омраза.“
Понякога чувстваш ли се така? Виждаш всякакви „мръсни“ неща наоколо, но искаш
да бъдеш чист. Момчетата и момичетата, мъжете и жените правят много погрешни
и „мръсни“ неща, които са много грозни в очите на Бога, който е чист и свят. Той
мрази всички неща, които са противни на волята и на заповедите Му.

ОИ

Ето примери за неща, които не се харесват на Бога:



Две момчета, които гледат „мръсен“ видео филм за секс по телевизията в
стаята си.



Група деца на детската площадка в училище, които се смеят на „мръсни“
шеги.



Юноша, който разглежда порнографски снимки от списание, което по-големият
му брат е донесъл в къщи.



Мъж, който напуска съпругата и децата си, за да живее с друга жена.



Момиче, което забременява, без да е омъжено. Може да е спала с различни
мъже и дори да не знае кой от всички е бащата на бебето.

Целта на този урок е да
помогне на деца, които
са изправени пред
изкушения, особено от
сексуално естество. Ако
имате по-малки деца във
вашата група, можете
да пропуснете някои от
тези примери или да ги
замените с други грехове
като лъжа, гневен изблик
и др.

Тези греховни неща стават навсякъде около нас. Хората се смеят и разказват шеги
за тях. Когато понякога гледаш подобни сцени по телевизията, ти се струва, че
може да е забавно да опиташ някои от тях. Може би, познаваш други, които вършат тези погрешни неща, но искаш да бъдеш различен. Как да живееш така, че
да бъдеш чист и различен, и в същото време да бъдеш истински щастлив? Нека
разгледаме една библейска история, за да открием отговора.

Картина 3-2
Стотици години преди Господ Исус да дойде на земята, тук живееше един младеж
на име Самуил. Той работеше в Господната скиния и помагаше на свещеника Илий.
Скинията беше голяма, красива палатка, в която Божият избран народ, евреите,
Му се покланяха и където работеха свещениците. Вероятно Самуил помагаше
за почистването на скинията; пълнеше лампите с масло; премахваше въглените,
след като на олтара бяха принасяни жертви; поддържаше чисти специалните роби,
които носеха свещениците и ги подреждаше на мястото им. Сигурно изпълняваше
и други важни задачи.
Изглеждаше така, сякаш той живееше и работеше на едно прекрасно място. Двамата сина на Илий, обаче, бяха много лоши хора. Когато хората идваха да принасят
жертва пред Бога – агне или друго животно – тези двама сина първо вземаха найхубавата част от животните за себе си за храна. Ако човекът не искаше да изпълни
желанието им, те заповядваха на слугите да вземат жертвата насила. Те бяха не
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само егоистични, алчни и прибягваха до насилие, но също така спяха с различни
момичета. Бог беше много недоволен от начина, по който се държаха. Четем в 1
Царе 2:17: „Така грехът на тези младежи беше много голям пред Господа“.

Прочетете стиха от
Библията си.

ОИ

Възможно е да не правиш същите лоши неща като тези млади мъже, но ти също
вършиш неща, които Бог мрази. Възможно е да имаш нечисти мисли, да казваш
лоши думи или да се държиш лошо. Всичко това е грях и те държи далеч от Бога,
който е чист и няма нито един грях. Бог иска да бъдеш чист. Ти, обаче, имаш
грешно сърце и, може би, следваш лошия пример на своя по-голям брат, сестра
или приятел. Синовете на Илий бяха лош пример за Самуил.
Вероятно, Самуил се изкушаваше да живее като другите двама младежи. Възможно е да му се струваше, че тези по-големи приятели се забавляваха добре като
живееха по този неморален начин. Важното е, че Бог не беше доволен от тяхното
поведение. Самуил не последва техния пример. Неговият живот беше като това
бяло цвете посред сметището. Как остана чист?

Картина 3-3
От малък Самуил спеше в скинията. През една нощ се случи нещо вълнуващо и
прекрасно. Нека прочетем.
Прочетете (или помолете
помощник/ по-голямо
дете да прочете стиховете
от вашата Библия).

Прочетете 1 Царе 3:3-4.

Да, Бог извика Самуил. Момчето не разбра кой му говори. Помисли си, че това е
Илий, отиде бързо при свещеника и го попита:
– От какво се нуждаеш?
– Не съм те викал, – му отговори Илий.
Самуил се върна малко озадачен в леглото си.
Господ отново го извика:
– Самуиле, Самуиле!
Момчето отново изтича при леглото на възрастния човек като си помисли, че го
вика.
– Не съм те викал, – отвърна за втори път свещеникът.
Самуил се върна в леглото си. За трети път чу гласа:
– Самуиле, Самуиле!

Прочетете стиха от вашата
Библия.

ОИС

Още веднъж се затича към леглото на Илий. Този път Илий разбра, че сигурно сам
Бог вика Самуил. Ето защо каза на малкото момче какво да отговори, когато чуе
Бог да го вика. Нека прочетем 1 Царе 3:10. Тези последни думи са толкова важни:
„слугата Ти слуша“. Самуил слушаше. Той слушаше Господния глас. Това е тайната
как да бъдем като бяло цвете на сметище – като слушаме Божието Слово.

Картина 3-4
На страница 38 има шаблон за книгоразделител
със стихове за прочит за
един месец от Евангелие-то
на Йоан. Направете копия
на картон, ако искате да
използвате тази идея.

Ако искаш да живееш угодно на Бога (така че животът ти да му харесва) ако искаш
да бъдеш чист, трябва да слушаш Божието Слово. Тук, в нашия Клуб на Добрата
вест всяка седмица отваряме Библията и те учим от нея. Слушаш ли внимателно
Божият глас или Божието Слово, което ни говори? Трябва да придобиеш навика
сам да четеш Божието Слово, дори само по няколко стиха на ден.
Имайте готовност да предоставите план или помощно средство, което да помогне
на децата редовно да четат Библиите си.
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Подготвил съм малък книгоразделител, който е на масата в дъното. Можете да си
вземете по един след края на събирането ни. Там ще откриете как можете да четете
по няколко стиха всеки ден и по този начин да слушате Бога. Ето така научаваме
за Бога. Ето така откриваме какво Той иска да правим. Самуил започна добре
– слушаше Божието Слово.
Той работеше от много време в скинията, преди да чуе Бог да го вика, без да
познава лично Господа (1 Царе 3:7). Не е достатъчно да познаваш историите от
Библията и всичко, което Бог е направил или казал. Важно е всеки един от нас да
познае Господа като свой личен Спасител и Приятел.

ОИН

Знаеш ли, че Господ Исус умря на кръста за всички лоши неща, които си извършил?
Съжаляваш ли за нещата, които си направил, когато не си Му бил послушен? Искаш
ли да ти прости и да те промени? Той иска да бъде твой Спасител и Помощник.
Молил ли си Го за това? Можеш да използваш думите на стиха, който научихме
днес: „...измий ме и ще стана по-бял от сняг“ (Псалм 51:7). Можеш да направиш
това днес. Исус ще чуе твоята молитва. Бог ще прости твоя грях и ще те приеме
като дете в Своето семейство. Винаги ще бъде до теб, за да ти помага да живееш
чист живот също като Самуил.
Разбира се, Самуил не стана съвършен. Той извърши някои лоши неща и допусна
грешки, но Бог беше до него и му помагаше да бъде много по-различен от по-големите му и лоши приятели. Ти също няма да станеш съвършен за един ден, но
Бог ще ти дава силата да променяш поведението си все повече.
Самуил беше като чистото цвете сред сметището, защото...



Слушаше Божието Слово.



Започна да опознава и лично да вярва в Господа.

Картина 3-5
Това не е краят на тази история. Самуил служеше на Господа вярно в Израил в
продължение на много години (1 Царе 7:15). Той учеше хората на Божието Слово
и им помагаше да вземат правилни решения. Той се покоряваше на Господа и Бог
му даваше добър живот.
Точно това Бог иска и за теб, ако вече си Го приел за свой Спасител. Той може да
те пази чист и да ти помага да Му служиш вярно. Можеш да бъдеш пример на
останалите в твоето семейство и в училище.

ОИС

Картина 3-6
Нека децата отговорят на петте въпроса, които следват. Подчертайте
следното:
(а) Ако е възможно, нека да се избягват места или срещи с хора, които ще ги изкушат да гледат или да слушат „мръсни неща“.
(б) Важността да изпълняваме това, което Бог казва в Своето Слово: напр.
„Но бягай от младежките страсти“ (2 Тимотей 2:22); „Пази себе си чист“ (1
Тимотей 5:22) и „Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество“
(Ефесяни 6:10).
(в) Нуждата да се молим за Божията помощ.
(г) Важността да направим нещо – да си тръгнем, да изключим телевизора и
др.

1	Какво можеш да направиш, ако твои приятели разглеждат „мръсни“ списания?
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(Ако знаеш предварително какво ще правят, можеш да не отидеш с тях. Тихо
помоли Господ да ти помогне и си тръгни!)
2	Какво можеш да направиш, ако някой разказва „мръсна“ шега? (Тръгни си!
Тихо се помоли за сила и кажи: „Не, не искам да слушам подобни шеги.“)
3	Какво би направил ако си сам и по телевизията започне лоша програма? (Изключи го.)
4	Какво можеш да направиш, ако гледаш телевизия с други хора? (Помоли ги
да превключат на друг канал.)
5	Какво би направил, ако не искат да превключат на друг канал? (Просто кажи
любезно: „Ще изляза и ще правя нещо друго.“ Може би, това ще е добра
възможност да прочетеш стихове от Библията и да чуеш Божия глас!)
Животът на Самуил беше много по-добър и по-смислен от живота на двамата
сина на Илий, които водеха в спалните си различни момичета, и те забременяваха
от тях. Бог не беше доволен от тях. Участта им беше трагична, защото умряха в
битка, когато филистимците победиха Израил.

ОИС, ОИН

Бог иска да бъдеш като Самуил и да направиш тези три важни стъпки:



Слушай Божието Слово. Прави това тук по време на събирането и когато сам
четеш Библията.



Познай Господ като свой Спасител и Приятел. Моли се: „...измий ме и ще стана
по-бял от сняг“ (Псалм 51:7). Направи го още днес! Ако вече си го направил,
ела и говори с мен след часа, за да мога допълнително да ти помогна.



Вярвай, че Той ще те пази чист и ще ти помага да бъдеш пример за другите
всеки ден.

Въпроси за преговор
1	Кой е Илий? (Свещеникът, който работеше в скинията.)
2	Къде живееше Самуил и какво работеше той? (Живееше в скинията и помагаше на Илий.)
3	Защо Самуил изтича до леглото на Илий три пъти? (Мислеше си, че Илий го
вика по име.)
4	Самиул научи три важни неща, които му помагаха да живее чист живот. Кое
е първото нещо? (Да слуша Божието Слово.)
5	Кое е второто важно нещо, което Самуил научи? (Да познава Господа като
свой Спасител и Приятел.)
6

Повтори стиха за запаметяване от днес. („...измий ме и ще стана по-бял от
сняг“, Псалм 51:7.)

7	Какво направи Самуил, след като позна Господа? (Служи на Господа много
години.)
8	Защо е важно да стоим далеч от места, на които знаем, че ще бъдем изкушени
да гледаме или да слушаме „мръсни“ неща? (Първата стъпка в побеждаването на всяко изкушение е да не бъдем на места, където можем да бъдем
изкушавани.)
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Ръчен труд

Да останем чисти в един мръсен свят
Направете копия на цветето от стр. 44.
Децата, които желаят, могат да си вземат копие, когато си тръгват. Кажете им
да обяснят историята на цветето на родител (или и на двамата си родители) и
да им разкажат какво са научили в Клуба на Добрата вест тази седмица.
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Урок 4
Да се учим да прощаваме на другите (Петър)
Стихове за учителите

План на урока

Матей 18:21-35

Въведение

Основна истина

Моника

Бог предлага прощение на греховете за всички.

Развитие на събитията:

Приложение

Неспасени: Приеми Божията прошка като първа
стъпка към това да простиш на другите.

1

Ученикът Петър задава въпрос за прошката.

2	Исус разказва историята за царя, който прощава на своя длъжник.
ОИН

Спасени: Прощавай на хората, които те нараняват.

Цел:

3

Неспасените деца да научат, че Бог иска да им
прости и да приемат Неговата прошка. Децата,
които знаят, че Бог им е простил, да могат да простят на други хора (възрастни или деца), които са
ги наранили.

Човекът, който получава прошка, не е готов
да прости на своя длъжник.
ОИС

Заключение:
Прощавай на околните.

ОИС

Да приемеш Божието прошка е първата стъпка
към това да простиш на околните.
ОИН

Къде да използвате урока
При различни ситуации, особено на места, където
деца са били наранявани физически или емоционално от други деца или от възрастни; при крайни
случаи, когато деца са били лишавани от грижи или
изоставяни от родителите им.

Стих за запаметяване:
„...и бъдете един към друг благи... прощавайте си
един на друг, както и Бог в Христос е простил на
вас“, Ефесяни 4:32
По-малките деца могат да научат само половината
от стиха.

Нагледни пособия:
 Картини: 4-1, 4-2, 4-3, 4-5 и 4-6
Методи на преподаване
Освен разказа, в урока има три групи въпроси.
Тази тема за прошката наистина докосва сърцата
на децата и е възможно да искат да зададат свои
въпроси. Отделете време за дискусия. (Не е нужно
да научавате въпросите наизуст. Можете просто да
ги четете.) Това е важен метод на преподаване. Тъй
като самият урок съдържа много въпроси, не сме
предвидили въпроси за преговор.
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Урок
Картина 4-1
Моника посещава Клуба на Добрата вест. (Това е истинска история.) Тя идва от
един много нещастен дом.
Има по-голям брат на име Виктор, който не ú е истински брат, тъй като неговият
баща не е баща на Моника. Майка ú не се отнася еднакво към двете си деца. Тя
винаги прегръща и целува Виктор. Никога, обаче, не целува и не прегръща Моника. На Виктор подарява прекрасни неща за рождения му ден, а на Моника не
дава нищо.
1	Как, според вас, се чувства Моника? (Тя е много тъжна, изпитва гняв и се
чувства отхвърлена.)
2	Как, според вас, се държи в Клуба на Добрата вест? (Там много ú харесва, но
се държи лошо, защото крие в сърцето си всички тези лоши чувства на гняв
и недоволство.)
3

Възможно ли е Моника да прости на майка си за нейното несправедливо отношение? (Да, но изобщо няма да е лесно. Бог може да ú помогне.)

4

Бог одобрява ли държанието на майката на Моника? (Не, макар че я обича,
така както обича всички хора.)

5

Бог ще бъде ли доволен от Моника, ако тя не се научи да прощава на своята
майка? (Не. Той разбира колко ú е трудно да прости, но ако Моника поиска
Той да ú помогне, Той може да ú помогне да се научи да прощава.)

Метод на преподаване:
Обсъждане на въпросите.
Учителят коментира
отговорите на децата.
Възможно е децата да
имат повече въпроси.
Отделете време да им
отговорите.

Може би ти също си тъжен и гневен, защото някой не е бил добър към теб – други
деца или някой възрастен. Искаш ли да научиш този много важен урок за това как
да прощаваш?
Не е лесно, но можем да се научим да прощаваме от Божието Слово.

Картина 4-2
Веднъж Петър зададе на Исус въпрос за прошката. Нека прочетем какво той попита Исус.
Прочетете Матей 18:21.

Той искаше да знае дали трябва да е готов да прости на един човек седем пъти.
Сигурно имаше има човек, който непрекъснато се държеше лошо към него. Петър се опитваше да му прости няколко пъти, но сега търпението му започна да се
изчерпва. Мисля, че той очакваше Исус да каже: „О, седем пъти е достатъчно.“
Господ Исус, обаче, отговари на Петър: (Матей 18:22) „490 пъти“. Искаше просто
да му каже много пъти! Ти трябва да се научиш да прощаваш много пъти! После
Господ Исус разказа една история на Петър и на останалите ученици, за да им
помогне да разберат това.

Картина 4-3
Веднъж един цар отвори книжата си, където записваше всичко свързано с парите си. Тогава откри, че един човек му дължи голяма сума. Погледнете стих 24 и
открийте каква сума му дължеше този човек. Да, 10 000 таланта. Това бе много
голяма сума. Днес това се равнява на милиони евро или долара.
Той извика мъжа и му каза, че е време да върне своя дълг. Как реагира този човек?
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Накарайте едно от поголемите деца да прочете
стиха от вашата Библия.

Прочетете стиха от вашата
Библия.

ОИН

Погледнете стих 26. Направи три неща. Кои бяха те? Да, падна на колене, помоли
царя за отсрочка и обеща да върне парите обратно. Сумата беше толкова голяма,
че на практика бе невъзможно беден човек като него да спечели толкова много
пари, за да плати своя дълг. На лицето на този мъж сигурно беше изписано такова
отчаяние, че този цар реши да направи нещо много мило. Какво беше то? Нека
погледнем стих 27. Той съжали мъжа, прости дълга му и го пусна да си върви.
Мъжът сигурно беше толкова радостен и благодарен на царя, който показа такава
милост към него. Сигурен съм, че изтича от двореца като подскачаше от радост и
се отправи към дома си, за да съобщи добрата новина на своята съпруга и деца.
Мислите ли, че Петър разбра защо Исус разказа тази история на него и на останалите ученици? Ти разбираш ли? Исус напомняше на Петър и на всички нас, че
има един велик Цар, пред когото имаме голям дълг. Този Цар е Бог.
В Своето Слово, Библията, Той ни заповядва да вършим добри неща. Заповядва
ни винаги да казваме истината, винаги да се покоряваме на родителите си, да се
отнасяме добре към околните и преди всичко да Го обичаме с цялото си сърце.
Винаги ли се покоряваш на Бога като изпълняваш тези неща? Не – нито ти, нито
аз, нито който и да било друг човек. Всички ние вършим погрешни неща и не се
покоряваме на този велик Цар. Ти също имаш голям дълг към Него, защото толкова
много пъти не Му се подчиняваш и не вършиш добрите дела, който Той очаква от
теб. Имаш толкова огромен дълг, че никога не можеш да го изплатиш.
Бог не само е безгрешен и свят, но е също любящ и добър. Какво иска да направи
за теб? Иска да ти прости. Заслужаваш да бъдеш наказан заради своето непокорство към Него. Господ Исус Христос, Божият единствен Син, предложи да понесе
наказанието, което ти заслужаваш (Римляни 5:8). Той дойде от небето и макар да
не извърши нито едно лошо нещо, отиде на кръста и там Бог, Неговият любящ
Баща, позволи Той да бъде убит, заради всички грехове, които ти и аз вършим. Той
не остана мъртъв. Възкръсна (стана отново жив) и отиде в дома Си на небето.
Днес, ако никога досега не си го правил, можеш да дойдеш при Бога в молитва.
Кажи Му, че си грешен. Кажи Му, че действително съжаляваш за начина, по който
си се държал. Благодари Му, че понесе наказанието за твоите грехове на кръста и
Го помоли да дойде в живота ти, да ти прости и да те промени. Той обещава, че ако
се обърнеш от греховете си към Него, греховете ти ще бъдат заличени (изтрити)
(Деяния 3:19). Ще бъдеш като мъжа от историята, която Исус разказа и чийто дълг
бе заличен. Историята, обаче, не спира до тук.

Картина 4-4
Мъжът излезе от двореца на царя толкова щастлив. На път за дома си видя друг
човек. Тогава си спомни нещо. „Този човек ми дължи пари.“ Сумата не беше
много голяма, особено в сравнение с големия му дълг към царя. Какво да направи? Нека дадем имена на двамата мъже. Как да наречем първия мъж? Димо. А
втория? Симеон. Добре.
Метод на преподаване:
въпроси и отговори

1	Как трябва да се отнесе към своя длъжник (Симеон) мъжът, на който царя
опрости дълга (Димо)? (Трябва веднага да му прости.)
2	Защо Димо трябва да прости на Симеон? (Защото царят вече бе простил
неговия дълг.)
3	Кой е великият Цар, който иска да прости нашия голям дълг? (Бог.)
4	Сами можем ли да изплатим дълга си? (Не.)
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5

Въпреки това, може да е малко трудно на Димо да прости на Симеон. Защо?
(Защото ще загуби парите, които се е надявал да получи обратно.)

6

Въпреки това, може да е трудно за теб и за мен да простим на друг човек, който
ни е наранил. Ако е така, какво трябва да не забравяме? (Бог ни е простил
много повече.)

7

Можете ли да ми кажете днешния стих и да го обясните? (Стих: „...и бъдете
един към друг благи... прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е
простил на вас“, Ефесяни 4:32.)

8	Как мислите, че постъпи Димо? Каза ли на Симеон, че не трябва да плаща
малката сума, която му дължи? (Нека се върнем към нашата библейска история и да открием отговора.)

Картина 4-5
В Матей 18:28 откриваме как постъпи мъжа, на когото царят опрости дълга, когато
срещна своя приятел. Нарекохме го Димо. Нека прочетем.
„...хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш“ (Матей 18:28).
Каква ужасна реакция! Можете ли да си представите? Димо хваща Симеон за
гърлото и му изръмжава:

Почетете със силен глас от
Библията си.

– Трябва да ми платиш!
Симеон коленичи и започва да се моли:
– Моля те, дай ми отсрочка и ще ти платя!
Димо, обаче, не иска да чака и да прояви разбиране. Симеон е хвърлен в затвора
заради своя дълг.
Няколко души станаха свидетели на всичко това – чуха виковете на Димо и видяха
жестоката му постъпка. Бяха много разстроени. Отидоха и разказаха на царя какво
направи Димо. Царят също много се разочарова и ядоса. Той реши да накаже Димо.
Историята завършва с това, че Димо е хвърлен в затвора, където страда много.
Какъв нещастен край има тази история! Много хора са ядосани, разстроени и
тъжни.

Картина 4-6
1	Как, според вас, се почувства царят, когато чу за постъпката на Димо? (Той се
ядоса и разочарова – стих 34.)

Метод на преподаване:
Въпроси и отговори

2	Как се чувства Бог, великият Цар, когато ние не сме готови да простим на
някой друг, особено ако сме Негови деца и Той вече ни е простил всичкия
грях? (Тъжен, гневен и разочарован.)

ОИС

3	Как се почувстваха хората, които видяха постъпката на Димо? (Те също се
разстроиха – стих 31.)
4	Как могат да се почувстват други хора, ако видят, че не сме готови да простим?
(Възможно е да се разочароват.)
5	Ами горкият Симеон? Как се почувства той? (Вероятно тъжен и гневен.)
6	Как, според теб, се почувства Димо, когато накрая бе хвърлен в затвора? (Засрамен и тъжен.)
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7	Как ще се чувстваш самият ти, ако не се научиш да прощаваш? (Ще бъдеш
нещастен поради всички тези горчиви мисли вътре в теб. Възможно е
също да се държиш лошо, защото в сърцето ти има това непростително
отношение.)

ОИС

Молил ли си Господ Исус да прости твоите грехове и да те спаси? Да? Тогава, ако
Той ти е простил толкова много, помоли Го да ти помогне да прощаваш на другите,
когато направят нещо, което те наранява.
Нека заедно кажем нашия библейски стих: „...и бъдете един към друг благи...
прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас“ (Ефесяни
4:32).
Не винаги е лесно да прощаваме. Бог, обаче, може да ни помага да го правим.
Когато се научиш да прощаваш, ще се случат четири прекрасни неща:
Посочете.

1

Бог ще се зарадва.

Посочете.

2

Човекът, на когото простиш, ще ти бъде благодарен.

Посочете всички деца в групата.

3	Околните, които ще видят твоята постъпка, ще бъдат благословени.
Посочете себе си.

4	Самият ти ще бъдеш по-щастлив, защото си постъпил правилно, макар да ти
е било трудно.
Нека децата да повторят думите и да направят движенията.

ОИН

Ако никога не си идвал при Бога и не си Го молил да ти прости, го направи още
днес. Както царят в историята прости на мъжа, който му дължеше много пари,
така и великият небесен Цар иска да ти прости.
Бог казва: „Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви, и така
да дойдат освежителни времена от лицето на Господа“ (Деяния на апостолите
3:19). Нека тихо наведем глави и да затворим очи. Сега можеш да помолиш Господ
Исус да прости всичките ти грехове. Ако не знаеш как да се молиш на Бога или
се нуждаеш от повече помощ, ела при мен след часа и ще седнем да поговорим
по този важен въпрос.
Когато получиш Неговата прошка, Той ще ти помогне да се научиш да прощаваш
на околните, които може да правят неща, които те нараняват.

Ръчен труд

Прощение
Направете копия на шаблона от страница 40, върху който децата могат да работят
през седмицата.
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Урок 5
Презрян от другите, простен от Бога (Матей)
Като част от вашата подготовка прочетете въпросите за преговор и приложението в края на урока.
Те ще ви помогнат да схванете важните моменти,
когато преподавате урока.

Стихове за учителите
Лука 5:27-32

Основна истина
Бог желае и може да прощава греха и да променя
живота.

План на урока

Въведение

Приложение

Неспасени: Призови Бог да ти прости.

Жоро получава прошка от баща си.

Спасени: Благодари на Бога, че ти е простил и
продължавай да Му служиш.

ОИ

Развитие на събитията

Цел:
Децата, които идват от нестабилни семейства, да
научат как могат да прощават за минали обиди.
Урокът е предимно евангелизационен.

ОИН

1

Бог може да прости греховете ти.

2

Бирникът Матей разказва своята история.

3	Неговия живот като бирник.
4	Как Исус го призовава да Го следва.

Второстепенна цел е да помогне на деца, които имат
чувство на вина за неща, за които не са отговорни:
като например, развод на родителите или неща, които са били принудени да правят от възрастни хора.

5	Животът му е променен – става ученик.

ОИН

Кулминация

Къде да използвате урока
Урокът е подходящ предимно за деца, които не
посещават църква (в Клубове на Добрата вест, на
лагери, във Ваканционни клубове), но също така е
подходящ и за неделните училища.

6

Бог прощава и заличава греховете ни, когато
повярваме в Него.
ОИ

7	Не се чувствай виновен за неща, които не са
станали поради твоя грешка.

Стих за запаметяване:

Заключение

Преговор на Ефесяни 4:32

Ела днес при Господа.

Нагледни пособия:
 Картини 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 и 5-5
 В края на урока ще ви е нужна бяла дъска за
маркери, черна дъска за писане или голям бял
лист.

Методи на преподаване
Използвани са различни методи на преподаване
– изучаване на случка, интервю, търсене в Библията
и разказ. Предоставени са и въпроси за преговор,
които да затвърдят наученото по привлекателен
начин. Някои от методите на преподаване са поподходящи за по-големи деца (8-10 годишните).
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Урок
Картина 5-1
Жоро е на девет години. Един ден в училище става голям бой, в който се включват няколко момчета от неговия клас. Жоро се оказва по средата на сбиването.
След това, той много се ядосва на някои от момчетата, които са го обидили и
наранили. Решава да им отмъсти. На следващия ден, докато останалите мислят,
че е в тоалетната и никой не го вижда, той отваря няколко шкафчета, които не са
заключени. След това изважда джобното си ножче и разрязва екипите за футбол
на момчетата, които са го обидили.
Същият следобед се разбира за случилото се. Надига се голямо недоволство. По
някакъв начин директорът също разбира, че Жоро е виновен.
Директорът извиква бащата на Жоро да дойде в училище.

Картина 5-2
Жоро толкова се срамува, докато стои в кабинета на директора и баща му научава
за случилото се. Чувства се виновен, защото знае, че направи нещо ужасно. Баща
му е много натъжен, че Жоро се забърка в такава каша. Тъй като обича сина си,
той много пъти го предупреждаваше за избухливия му характер и за лошото му поведение. Дори го наказваше, за да му помогне да се научи да не постъпва така.
Сега Жоро казва:
– Татко, съжалявам. Моля те, прости ми. За последен път се бия.
Той наистина мисли това, което казва. Знае, че заслужава да бъде наказан за
ужасното нещо, което направи.
Баща му замълчава за момент и после отговаря:
– Заслужаваш да платиш сам за екипите, защото ти ги сряза. Обаче, аз те обичам
и затова ще платя за нови футболни екипи. Прощавам ти. – Той показва любовта
си като прегръща своя син.
От този ден Жоро наистина променя поведението си. Тъй като баща му е толкова
милостив към него, той започва да се държи много по-добре в училище и в дома.
Иска да радва своя баща.
Нека помислим за тази кратка история.
1	Как бащата на Жоро се опитва да му попречи да върши лоши неща? (Предупреждава го за лошия му характер и дори няколко пъти го наказва.)
2 Чия е вината, че Жоро постъпва лошо – негова или на баща му? (Негова.)
3	Как бащата показва, че действително прощава на Жоро? (Той прегръща сина
си и плаща за нови екипи.)
4	Какво струва на бащата да прости на Жоро? (Цената на екипите.)
5	Защо, според вас, бащата избира да прости на Жоро? (Защото го обича.)

ОИ
ОИН

Това е история, която ни показва как прощава Бог, но Неговата прошка е нещо още
по-прекрасно. Бог е готов и може да прощава грехове и да променя живота.
Ти и аз приличаме на Жоро. Библията казва, че всички ние вършим лоши неща.
Вероятно не си постъпвал толкова лошо като Жоро, но със сигурност си вършил
други лоши неща, които не се харесват на Бога и Го натъжават.
Когато лъжеш или се гневиш, или не се покоряваш на родителите си, правиш нещо
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лошо на тези хора, но най-вече съгрешаваш срещу Бога. В Библията, Неговото
Слово, Той ни заповядва да казваме истината и също да се покоряваме на родителите си (Ефесяни 6:1). Когато лъжеш и не се покоряваш на родителите си, ти не
се покоряваш на Бога, на великия небесен Бог, който е безгрешен и добър.
Бащата на Жоро му прости, защото го обичаше. Беше готов да плати за щетите,
които Жоро бе причинил. Някои от вас имате прекрасни родители, които приличат
на бащата на Жоро, които ви обичат и се грижат за вас. Възможно е, обаче, тук
да има деца, чиито родители са разведени. Единият ти родител си е тръгнал или,
може би, чувстваш, че бащата ти или майка ти не те искат. Това наистина е много
тъжно, но искам да знаеш, че има Един, който те обича силно, повече от най-добрия
родител или учител, макар и аз да ви обичам истински. Тази личност е Бог.
Неговият Син, Господ Исус, умря на кръста за лошите неща, които вършиш. Четем в Библията, че Бог изпрати Исус в този свят да се роди като малко бебе, след
това живя безгрешен живот и накрая отиде на кръста и умря за всичките твои и
мои грехове.

Картина 5-3
На кръста Бог стовари върху Исус всички ужасни неща, които ти и аз вършим
– лъжите, измамите, непокорството, лошите мисли. След това, Господ Исус умря
от ужасна смърт заради лошите неща, които ти и аз, и всеки един от нас върши.
Ние заслужаваме да умрем, но Исус умря вместо нас. Той не остана мъртъв. Той
възкръсна и е жив завинаги. Той живее и може да ти прости греховете и да те
промени. Бащата на Жоро прости на сина си, но има едно нещо, което не може да
направи за него, но което Бог може да направи за теб. Какво е то? (Да го промени.)
Да, бащата на Жоро му прости, но не можа да го промени отвътре. Бог може. Ако
искаш Бог да те промени, можеш да се молиш и да поискаш Той да направи това.
Ако не си сигурен какво точно трябва да направиш, ела да поговорим след часа.
Ще бъда... (Посочете място). Не се страхувай. Искам да ти помогна и с радост
ще говоря лично с теб.
Бащата на Жоро плати повредените екипи. Тъй като ни обича, Бог плати много
по-висока цена за нашата свобода. Каква бе тя? (Даде Своя Син да умре вместо
нас.)
В Библията има много истории за хора, които са вършили лоши неща и сигурно
са се чувствали виновни.
Позволете ми да ви представя един човек, който живя, когато Господ Исус бе на
земята.
Сега разкажете историята за призоваването на Матей като използвате картини
6-4 и 6-5. Вместо това можете да проведете интервю с Матей. Може ли някой от
вашата църква или способен помощник да изиграе ролята на Матей? За по-голямо
въздействие някой може да се облече в роба и да покрие главата си. Можете да
напишете въпроси, които да зададете по време на интервюто. Човекът, който
играе ролята на Матей ще трябва внимателно да прочете текста предварително,
но не трябва да наизустява думите.

Учител:	Как се казваш?
Матей:

Матей.

Учител:	Ти ли си онзи Матей, който стана един от учениците, които Господ Исус
обучи и които Го следваха?
Матей:	Да, така е.
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Учител:	Сигурно е било чудесно да си приятел на Господ Исус. Така ли е?
Матей:	Да, наистина е така! До днес ми е трудно да повярвам как Бог позволи
на човек като мен да учи от Исус и да бъде с Него три години. Преди
вършех толкова ужасни неща.
Учител:

Би ли ни разказал малко от историята си? Исках да се срещна с теб. Дори
съм си записал въпроси, които да ти задам. Имаш ли нещо против?

Матей:	Не. Върших неща, за които днес се срамувам. Римляните завладяха
земята ни Израил и ни управляваха дълги години. Караха всички нас,
евреите, да плащаме много пари под формата на данъци. Евреите бяха
тъжни и изпитваха гняв, че не можеха сами да се управляват и трябваше
да се подчиняват на римляните. Аз работех за римляните. Сега толкова
се срамувам и съжалявам за това.
Учител:	Защо се срамуваш?

Картина 5-4
Матей:	Работих за враговете на моя народ. За сънародниците си бях предател.
Тогава вътрешно се чувствах лошо, изпитвах вина, но не го показвах.
Не се опитвах да събирам данъците незабележимо. Напротив, разпъвах
маса на улицата, на която минаваха всички и там събирах парите. Ние,
бирниците, често вземахме повече пари, отколкото трябва и ги задържахме за себе си, вместо да ги даваме на римляните.
Учител:

Всичко това се промени, нали така?

Картина 5-5
Матей:	Да, определено! Един ден Господ Исус мина покрай мен на улицата и
ме извика да Го следвам.
Учител:	Знаеше ли кой те призовава да Го следваш?
Матей:

Бях чувал за прекрасните неща, които върши и казва. Тогава не знаех
всичко, което зная сега, т.е. че е Божият Син, че дойде от небето да
умре на кръста, за да могат греховете ни да бъдат простени и животът
ни – променен. Едва по-късно разбрах, че Той умря за всички злини,
които аз и всеки един от нас извърши.

Учител:	Какво направи, когато Той те повика да Го последваш?
Матей:

Веднага станах и Го последвах. Бях толкова радостен, че организирах
голямо тържество в дома си. Исус, други Негови приятели и някои от
моите колеги – бирници също дойдоха и си прекарахме чудесно. Някои
хора критикуваха Исус, че се храни заедно с нас, бирниците.

Учител:	Как се почувства, когато Исус дойде в твоя дом?
Матей:

Бяхме толкова радостни, че е готов да бъде с нас. Вътрешно се чувствах
толкова зле и имах силно чувство за вина. Научих се да да се доверявам
на Исус. Зная, че Той прости лошите неща, които върших. Зная, че Той
бе наказан на кръста, за да не бъда наказан аз. Той ме промени и това
чувство на вина изчезна!

Може би, също като Жоро или като Матей в дните на Исус, знаеш, че си постъпил
лошо. Не си се подчинил на Бога и сега се чувстваш зле и изпитваш вина. Бог те
обича и иска да ти прости и да те промени.
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Ела при Него още днес. Не можеш да дойдеш при Него физически, както отиде
Матей преди много време, но можеш да дойдеш при Него в молитва. Той обещава: „...който дойде при Мен, никак няма да го изгоня“ (Йоан 6:37 б). Кажи Му, че
съзнаваш, че вършиш лоши неща. Кажи Му, че искаш да те промени. Благодари
на Божия Син за това, че толкова много те обича, че умря и понесе наказанието,
което ти заслужаваш. Помоли Го да ти прости и да те промени. Ела при Него още
днес!

ОИН

Какво прави Бог с всички лоши неща, след като Го помолим да ни прости? Нека
открием.

Картина 5-6

ОИ

Библейски стих Какво прави Бог
Деяния 3:19	Той заличава греховете ни.
Михей 7:19
Хвърля ги в дълбините на морето.
Псалм 51:2	Измива ги.
Исая 44:22	Изличава ги.
Евреи 8:12
Повече не ги помни.
Ела при Господа още днес! Той иска да те приеме, да ти прости и да те промени!
Сега или в друга част от програмата можете да добавите следното.

Понякога момчета и момичета се чувстват виновни за нещо, за което не носят никаква вина. Например, когато родителите се разделят и единият от тях си тръгне,
децата могат да си помислят: „За всичко съм виновен аз. Майка и татко се разделиха
заради мен“. Вината, обаче, не е твоя. Това решение е било взето от възрастните.
Вероятно те натъжава, но вината не е твоя.
Понякога възрастен човек може да те накара да направиш нещо лошо. Не искаш
да го правиш, но той/тя ти казва да го направиш и да не се безпокоиш. Възможно
е този възрастен човек дори да ти каже да не казваш за това на никого. Вътрешно,
обаче, ти изпитваш вина и не си съгласен. Отново ти казвам – не се обвинявай.
Не си виновен ти.
Ако имаш подобен проблем и би искал да поговорим, можем да го направим. Аз
съм твой приятел и с радост ще те изслушам и ще ти помогна, ако мога.
Ако вече си повярвал в Исус и си Го приел за свой Спасител, всеки ден Му благодари, че те е приел за Свое дете и ти е простил всичките грехове. Не трябва да
се чувстваш виновен за минали неща. Исус понесе наказанието за тях на кръста.
В Неговите очи си чист. Всеки ден моли Господ Исус да ти помага да живееш по
начина, по който Той иска. Той може да ти помогне да бъдеш като бирника Матей,
който стана Негов ученик и помогна на много други хора също да следват Исус.

Въпроси за преговор

1	Какъв е Матей по професия? (Бирник.)
2	Какви лоши неща е вършил, които Бог не одобрява? (Докато работи за римляните, враговете, вероятно е вземал повече пари, отколкото трябва.)
3	Как стана един от учениците на Господ Исус? (Исус го призова да Го
следва.)
4	Какво направи той, за да покаже своята благодарност и радост, след като Господ
Исус го призова? (Покани Исус на голямо тържество, което организира.)
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На отделен лист хартия
разпечатайте петте посочени стиха. Сложете ги в
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5	Защо Исус ходеше сред хора като Матей и другите бирници? (Той дойде на
земята, за да спаси всички грешници.)
6	Каква голяма цена плати Бог, за да могат греховете на Матей (и нашите грехове) да бъдат простени? (Той даде Своя Син да умре на кръста.)
7	Как можеш да получиш прошка за греховете си? (Ела при Исус и Го помоли
да ти прости.)
8	Какво прави Бог с нашите грехове, след като ги изповядаме пред Него и повярваме в Него? (Той ги прощава; измива ги.)
9	Какви други две неща прави Той? (Не ги помни повече; изтрива ги.)
10 Можете ли да кажете стиха за запаметяване? („и бъдете един към друг благи... прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас“,
Ефесяни 4:32 или „Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата“, 1
Петър 5:9 а)

Ръчен труд

Какво прави Бог с нашите грехове?
Направете копия на картон на шаблона от страница 46. Има два кръга. В единия
е записан въпросът: „Какво прави Бог с нашите грехове?“ и една част от него е
изрязана. Вторият кръг се прикрепя зад първия с кабърче. (Ще трябва да набавите
достатъчен брой.) На него са отпечатани петте отговора, които могат да се видят в
прозорчето на първия кръг. Кажете на децата да използват този нагледен материал,
за да преговарят и научат петте отговора.
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Бог приема и употребява онези,
които вярват в Него
Основна истина – първи урок

Бог приема и
употребява онези,
които вярват
в Него.
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Бог те обича

Ръчен труд – първи урок

Не бъди тъжен!

Не бъди тъжен!

Помни, Бог те обича.

Помни, Бог те обича.

36

Вярвай в Бога

Ръчен труд – втори урок

Ако принадлежиш на
Бога, помни...

Той може да ти помага,
когато те нападат.

Ако принадлежиш на
Бога, помни...

„Ти си чужденец.“

Бог е наше
прибежище.

„Ти си чужденец.“

Бог е наше
прибежище.

„Мястото ти не е тук.“
„Не те искаме.“

Вярвай в Него!

Той може да ти помага,
когато те нападат.

Ако принадлежиш на
Бога, помни...

„Ти си чужденец.“

Бог е наше
прибежище.

„Мястото ти не е тук.“
„Не те искаме.“

Вярвай в Него!

Ако принадлежиш на
Бога, помни...

Той може да ти помага,
когато те нападат.

Той може да ти помага,
когато те нападат.
„Ти си чужденец.“

Бог е наше
прибежище.

„Мястото ти не е тук.“
„Не те искаме.“

„Мястото ти не е тук.“
„Не те искаме.“

Вярвай в Него!

Вярвай в Него!
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Йоан 1:43-51
Йоан 2:1-12
Йоан 2:13-22
Йоан 3:1-7
Йоан 3:14-21
Йоан 4:1-10
Йоан 4:11-26
Йоан 4:43-54
Йоан 5:1-9
Йоан 6:1-13
Йоан 6:16-24
Йоан 9:1-12
Йоан 10:1-13
Йоан 10:14-18;27-30
Йоан 11:1-6;14-19
Йоан 11:20-31
Йоан 11:32-44
Йоан 12:1-8
Йоан 12:12-19
Йоан 13:1-17
Йоан 13:21-30
Йоан 13:31-38
Йоан 14:1-9
Йоан 14:21-27
Йоан 15:1-12
Йоан 15:13-17
Йоан 16:5-15

Прочит от
евангелието
според Йоан

Ден 1
Ден 2
Ден 3
Ден 4
Ден 5
Ден 6
Ден 7
Ден 8
Ден 9
Ден 10
Ден 11
Ден 12
Ден 13
Ден 14
Ден 15
Ден 16
Ден 17
Ден 18
Ден 19
Ден 20
Ден 21
Ден 22
Ден 23
Ден 24
Ден 25
Ден 26
Ден 27
Ден 28
Ден 29
Ден 30
Ден 31

Прочит от
евангелието
според Йоан
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Как да останем чисти в един
мръсен свят
Ръчен труд – трети урок

Ако искаш да останеш чист в един
мръсен свят също като Самуил...

Ако искаш да останеш чист в един
мръсен свят също като Самуил...

... слушай Божието Слово.

... слушай Божието Слово.

... приеми Господ Исус
за свой Спасител и
Приятел.

... приеми Господ Исус
за свой Спасител и
Приятел.

... искай сила от
Бога, когато си
изкушаван.

... искай сила от
Бога, когато си
изкушаван.

Ако искаш да останеш чист в един
мръсен свят също като Самуил...

Ако искаш да останеш чист в един
мръсен свят също като Самуил...

... слушай Божието Слово.

... слушай Божието Слово.

... приеми Господ Исус
за свой Спасител и
Приятел.

... приеми Господ Исус
за свой Спасител и
Приятел.

... искай сила от
Бога, когато си
изкушаван.

... искай сила от
Бога, когато си
изкушаван.

Ако искаш да останеш чист в един
мръсен свят също като Самуил...

Ако искаш да останеш чист в един
мръсен свят също като Самуил...

... слушай Божието Слово.

... слушай Божието Слово.

... приеми Господ Исус
за свой Спасител и
Приятел.

... приеми Господ Исус
за свой Спасител и
Приятел.

... искай сила от
Бога, когато си
изкушаван.

... искай сила от
Бога, когато си
изкушаван.
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Рисувай по една чаша за всеки път през тази
седмица, когато Бог ти помогне да простиш на някого.

Покажи страницата с чашите на учителя по
време на събирането на Клуба идната седмица.

Покажи страницата с чашите на учителя по
време на събирането на Клуба идната седмица.

Бог ти е
дал голяма
кофа
пълна с

прошка.
Помоли Го да
ти помогне да
даваш
малка
прошка на
околните.

Ако си приел Господ Исус за
свой Спасител,

Рисувай по една чаша за всеки път през тази
седмица, когато Бог ти помогне да простиш на някого.

Бог ти е
дал голяма
кофа
пълна с

прошка.
Помоли Го да
ти помогне да
даваш
малка
прошка на
околните.

Ако си приел Господ Исус за
свой Спасител,

Бог е загрижен, когато децата са тъжни

Прощение

Ръчен труд – четвърти урок

Какво прави Бог с нашите грехове?
Ръчен труд – пети урок

Пов
е
ги п че не
о
м
(Ев
реи ни.
8:12
)

.
ги )
ва :2
ми 51
Из алм
с
(П

Какво прави Бог с
нашите грехове?

Из
(И лич
с
ая ава
г
4
4
:22 и.
)

.
ги )
ва :2
ми 51
Из алм
с
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Пов
е
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о
м
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реи ни.
8:12
)
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с
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г
4
4
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)
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в
ля ги орето.
Хвър
м
е на 9)
инит
:1
дълб Михей 7
(

Той заличава
греховете ни.
(Деяния 3:19)

Какво прави Бог с
нашите грехове?

в
ля ги орето.
Хвър
м
е на 9)
инит
:1
дълб Михей 7
(

Той заличава
греховете ни.
(Деяния 3:19)

Лични бележки и допълнителни идеи:
Бог е загрижен, когато децата са тъжни
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Копирайте, изрежете и поставете в Библията си



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

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

Грях

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

Спасителят

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

Обяснете как човек може да се спаси:

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

Говорете за увереността в спасението

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

По-късно дайте някакъв съвет за християнския живот

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

