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Чрез тази поредица уроци искаме да преподадем няколко основни библейски доктрини на децата, които 
знаят малко или не знаят нищо за Божието Слово. Уроците разглеждат истини, които всички деца е нужно 
да научат: Божието откровение, оправданието, увереността в спасението, Божията цел за нашия живот и 
второто идване на Христос. Може да използвате поредицата в неделни училища, Клубове на Добрата вест, 
5-дневни клубове, лагери, празнични библейски клубове и семейно тихо време.

Препоръчваме ви да следвате приложения коментар, вместо да добавяте допълнителна информация към 
всяка картина. За всеки аспект може да бъде казано много повече. Помнете, че децата могат да се съсредо-
точават за кратко време. Не се изкушавайте да „проповядвате“ на всяка картина. Всеки урок е предназначен 
да продължи приблизително 8 минути.

Постарали сме се вярно да представим тези важни истини на Божието Слово възможно най-ясно. Въпреки 
това единствено Бог Святият Дух може да помогне на вярващия родител или учител да разбере и да пре-
подаде тези истини. Единствено Той може да просвети сърцето и ума на децата и да донесе спасение и 
израстване в благодат

 „И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.“

(Йоан 8:32)
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Урок	1
Откъде	знаем	за	Бога?

Библейски	текст	за	учителите
Матей 14:22-33

Римляни 1:18-2:16

Евреи 1:1, 2

Нагледни	пособия:
	 Картини: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 и 1-7

	 или Слайдове: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 и 1-7
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Картина 1-2 Неговият прекрасен  
   свят ни говори за Него

Картина 1-3 Сърцата ни казват, че  
   Бог действително   
   съществува

Картина 1-4 Библията е Божието  
   Слово

Картина 1-5 Бог ни говори чрез   
   Своето Слово

Картина 1-6 Господ Исус Христос  
   ни показа Бога

Картина 1-7 Бог говори, ние трябва  
   да слушаме, да вярваме  
   и да се покоряваме



Пет важни въпроса

�

Урок

Картина 1-1 – Откъде знаем за Бога?
Някои хора си задават въпроса: „Бог действително ли съществува? Наистина ли 
има Бог?“

Други питат: „Ако действително има Бог, откъде може да научим за Него?“

Вероятно и ти си се питал. Затова днес ще помислим над този важен въпрос: 
„Откъде знаем за Бога?“	

Картина 1-2 – Неговият прекрасен свят ни говори за Него
Първо, може да разберем за Бога от нещата, които Той създаде. Неговият прекрасен 
свят ни говори за Него. Например, ако погледнем звездите, те ни казват нещо за 
Бога (вижте Псалм 19:1). Те сами ли се появиха на небето? Не! Някой ги сложи 
там. Когато видиш една къща, не си казваш, че тя се появила от само себе си, но 
знаеш, че някой я е построил. Когато погледнеш звездите, разбираш, че те не са 
се появили от само себе си. Някой ги е сложил там. Бог ги направи. Той е велик 
и чудесен.

Поглеждал ли си някога пеперуда? Чудил ли си се, кой е направил тези красиви 
криле? Поглеждал ли си някога другите прекрасни неща на земята – птиците, 
дърветата, цветята, насекомите? Кой ги създаде? Кой се грижи за всички тях? Бог. 
Когато погледнеш всичко, което Бог е създал виждаш, че то говори. Казва ти, че 
Бог е всесилен, всезнаещ, добър и съвършен.

Веднъж едно малко момиче получило колет по пощата от жена, която не позна-
вало. То казало на майка си: „Сигурно тази жена е много добра! Виж само какъв 
прекрасен подарък е изпратила!“ Когато видим всичко, което Бог ни е дал в нашия 
свят, може да разберем, колко прекрасен е Той. 

Картина 1-3 – Сърцата ни казват, че Бог действително съществува
Без нагледно пособие.

Откъде знаем за Бога? Сърцата ни казват, че Бог действително съществува. (Това 
е гласът на съвестта – вижте Еклисиаст 3:11 и Римляни 2:15). Във всеки от нас 
има нещо, което ни казва не само, че наистина има Бог, но че има правилни и 
неправилни неща. В сърцата си знаем, че трябва да постъпваме правилно, но без 
Бога не може да го направим. Също така знаем, когато постъпваме неправилно 
и че заслужаваме да бъдем наказани. Въпреки това не може да престанем да по-
стъпваме неправилно.

Покажете нагледното пособие. 

Често когато хората попаднат в големи трудности и в опасност, се молят Бог да 
им помогне, дори преди това да не са вярвали в Него. Веднъж един млад мъж за 
малко да се удави. Той извикал: „О, Боже, помогни ми. Ако ме спасиш да не се 
удавя, ще предам живота си на Теб!“ Бог го спасил от удавяне и мъжът повярвал 
в Него. Разбираш ли, всички ние имаме един мъничък глас в сърцата си, който ни 
казва, че Бог съществува.

Картина 1-4 – Библията е Божието Слово
Откъде знаем за Бога? Библията е Божието Слово. (Вижте 2 Тимотей 3:16.) Бог ни 
е дал една специална книга, която се различава от всички останали книги на света. 
Библията е специална, защото Бог каза на писателите, какво да пишат. Той им по-

Слайд 1-1

Слайд 1-2

Слайд 1-3

Слайд 1-4
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могна да запишат всичко, което Той искаше да ни каже, в книгите на Библията.

От Библията може да разберем кой е Бог и какво е направил. От нея може да 
научим дори за Божиите мисли и желания. В Библията Бог ни показва, че иска 
да Го познаваме. Ето защо на нашите събирания искаме да ви преподадем какво 
казва Библията. 

Картина 1-5 – Бог ни говори чрез Своето Слово
Бог се грижи за Библията. През годините много хора са се опитвали да я унищо-
жат, но Бог винаги се е грижил за Своята скъпоценна книга. Макар да е написана 
преди много, много години, ние може да я четем и днес. Бог се грижи за Библията, 
защото иска днес да говори на теб и на мен чрез нея.

Бог ти говори, когато четеш Библията или слушаш някой да ти чете от нея. Той 
също така иска да разбереш това, което ти казва. Помоли се Бог да ти помогне да 
разбереш Неговото Слово!

В тези уроци ще ти покажем няколко важни истини от Библията. Надяваме се да 
научиш за Бога и да Го приемеш за свой Господ и Бог. 

Картина 1-6 – Господ Исус Христос ни показа Бога
Откъде знаем за Бога?

Чрез прекрасния свят, който направи; от нашите сърца; чрез Божието Слово, Биб-
лията. Преди всичко чрез Господ Исус.

Бог изпрати Своя Син, Господ Исус Христос, на света, за да ни покаже какъв е. 
Може да познаем Бога чрез Бог Син (вижте Йоан 1:18).

Божият Син стана човек и се роди като малко бебе. Той порасна и каза на хората за 
Бога. Много от думите, които каза, докато бе тук на земята, са записани в Библията. 
Прекрасните думи на Исус ни разкриват много неща за Бога. Господ Исус не само 
разказа на хората за Бога, но показа какъв е Той чрез Своите постъпки.

Той показа, че Бог е добър, защото сам правеше добро където и да отидеше.

Той показа, че Бог е всесилен, защото изцеляваше болни и дори възкреси 
мъртви като ги върна отново към живот.

Той показа, че Бог е любов, защото даде храна на гладните.

Господ Исус извърши много чудеса. Една вечер учениците, близките приятели 
на Исус, решиха да прекосят езерото с лодка. Внезапно се появиха силен вятър 
и големи вълни. Учениците се притесниха. Когато бяха по средата на езерото, 
видяха Исус да ходи по водата.

Петър излезе от лодката и тръгна по водата към Исус. Когато обаче видя вятъра, 
се изплаши и започна да потъва. Тогава извика: „Господи, избави ме!“ (Матей 
14:30). Исус веднага протегна ръка и го хвана. Когато Господ Исус се качи в лод-
ката, вятърът престана. Всички, които бяха в лодката Му се поклониха и казаха: 
„Наистина, Ти си Божий Син“ (Матей 14:33). Исус им показа, че Той е Бог и че Бог 
е всемогъщ. Той има власт над вятъра и вълните. Той може да ходи по водата.

Картина 1-7 – Бог говори, ние трябва да слушаме, да вярваме и да 
се покоряваме

Говорихме за това, откъде знаем за Бога.

Неговият прекрасен свят ни говори за Него. 

•

•

•

•

Слайд 1-5

Слайд 1-7

Слайд 1-6
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Сърцата ни казват, че Бог действително съществува. 
Бог ни говори чрез Своето Слово.
Господ Исус Христос ни показа Бога.

Какво е нужно да направим, когато научим за Бога?

Нужно е да слушаме. Бог ни говори. Той ни създаде. Той е всемъдър, чист и 
съвършен. Много е тъжно и лошо, когато не искаме да слушаме това, което Бог 
ни казва.

Нужно е да вярваме това, което Бог ни казва? Нужно е да вярваме в Бога.

Някои хора казват: „Докажи ми, че Бог съществува“. Бих им отговорил: „Докажи 
ми, че Бог не съществува“. Не може да докажеш, че Бог съществува като кажеш: 
„Ето Го Бог в този контейнер или в тази къща“. Все едно да разглобим един часов-
ник, за да намерим вътре часовникаря. Той просто не е там. Не може да докажем, 
че Бог съществува, защото Той е толкова велик. Той властва над всичко. Бог иска 
да вярваш в Него и в това, което казва в Библията.

Нужно е да се покоряваме. Нужно е да изпълняваме това, което Бог ни казва. 
В Библията четем следните думи: „Днес, ако чуете гласа Му, не закоравявайте 
сърцата си“ (Евреи 3:7, 8). Не казвай „Не“ на Бога. Изпълнявай това, което Той 
ти казва в Библията.

•
•
•
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Урок 2
Как мога да оправя взаимоотношенията си с Бога?

Библейски	текст	за	учителите
Римляни 3:24-5:21

Нагледни	пособия:
	 Картини: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 и 2-7

	 или Слайдове: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 и 2-7

План	на	урока

Картина 2-1 Как мога да оправя   
   взаимоотношенията си  
   с Бога?

Картина 2-2 Бог е чист и съвършен

Картина 2-3 Бог трябва да ме   
   накаже

Картина 2-4 Исус Христос понесе  
   нашето наказание

Картина 2-5 Чрез Христос имам   
   прощение

Картина 2-6 Христовата добрина е  
   прехвърлена на мен

Картина 2-7 Радвай се на Божия   
   мир, прошка и план за  
   твоя живот
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Картина 2-1 – Как мога да оправя взаимоотношенията си с Бога?
„Кой ми взе парите?“ Извика Мария.

„Не съм ги докосвал!“ Каза Данчо, но същия ден бе ходил до магазина и си бе 
купил нова верига за колелото.

Мария продължи: „Бях спестила 19 лева, от които са останали само 15. Всички 
пари си бяха на мястото вчера.“

Данчо изхвърча от къщата и се качи на колелото си. Предпочиташе да е навън, 
отколкото да говори със сестра си. Докато караше надолу по улицата, погледна 
веригата. Отново си спомни, как бе откраднал четири лева от портмонето на сестра 
си, за да има достатъчно пари да я купи. Почувства се зле не само, защото бе взел 
от парите и́  , но защото знаеше, че Бог го бе видял. Бог ни казва в Библията да не 
крадем. Данчо беше крадец! Бе откраднал от сестра си и не се бе покорил на Бога. 
„Какво да направя сега?“ Помисли си Данчо. „Как да оправя взаимоотношенията 
със сестра ми и с Бога?“

Някога правил ли си нещо подобно? Вземал ли си нещо, което не ти принадлежи? 
Някога лъгал ли си? Бил ли си непокорен на Бога? Какво беше нужно да направи 
Данчо? Какво е нужно да направиш и ти? Нека помислим над това за няколко 
минути. Как мога да оправя взаимоотношенията си с Бога?		

Картина 2-2 – Бог е чист и съвършен
На първо място помни, че Бог е чист и съвършен. Той никога не върши нищо греш-
но. Никога не съгрешава. Винаги постъпва правилно. Съвършено чист е. Винаги е 
справедлив. Когато някой върши добро, Бог винаги го възнаграждава с правилната 
награда. Когато някой направи зло, Той винаги го наказва с правилното наказание. 
Това не означава, че веднага ще получиш правилната награда или наказание. Бог 
вижда всичко, което става през целия ни живот. Не може да се скрием от Бога.

Бог ни е казал в Своето Слово, Библията, какво да правим и какво да не правим. 
Казал ни е, как да Го обичаме като Го поставяме на първо място в живота си, като 
отделяме време да Го хвалим и да Му се покланяме, като споменаваме името Му 
в молитва и като разказваме на приятелите си за Него, вместо да го използваме в 
ругатни. Бог ни е казал, как да обичаме околните като им помагаме, вместо да ги 
нараняваме; като им казваме истината, вместо да ги лъжем; като ги ценим, вместо 
да сме изпълнени с омраза, ревност и завист.

Помисли за това, как Божият Син Господ Исус Христос живя, докато бе на земята. 
Той вършеше добро. Изцеляваше болни и помагаше на изпаднали в беда. Думите 
Му винаги бяха истинни и правилни. Той винаги радваше Своя Небесен Баща във 
всичко, което правеше. Живя съвършено.

Никога не съгреши. Нито веднъж. Бъди като Него – чист и съвършен.

Картина 2-3 – Бог трябва да ме накаже
Без нагледно пособие.

Колко сме различни двамата с теб! Извършили сме много лоши неща. Не винаги 
казваме истината. Понякога имаме нечисти мисли. Изпитвал ли си омраза към 
някого? Завиждал ли си на друго момче или момиче, защото има нещо, което ти 
нямаш? „Номер едно“ ли си в живота си като искаш неща само и единствено за 

Слайд 2-1

Слайд 2-2
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себе си? Това е грях. Това е непокорство спрямо Бога.

Какво трябва да направи Бог? Трябва да ни накаже. Представи си, че се изправиш 
пред Бога като твой Съдия и Той помни всеки път, когато не си се покорил на някоя 
Негова заповед. Той е видял всеки път, когато си направил, казал или помислил 
нещо лошо. Бог ще трябва да каже: „Виновен си!“

Покажете нагледното пособие. 

Може да сравниш Божиите заповеди със златна верига, която ни свързва с Него. 
Всяка нейна брънка е една от Неговите заповеди. Ето една заповед, която гласи: 
„Покорявайте се на родителите си“ (Ефесяни 6:1). Ето още една – „Да нямаш други 
богове освен Мен“ (Изход 20:3).

Дори ако само веднъж не си се покорил на родителите си, веригата се е счупила. 
Ако само веднъж си поставил телевизията, спорта или егоистичните си желания 
преди Бога, веригата се е счупила. Дори ако решиш, че от сега нататък ще бъдеш 
добър, веригата вече се е счупила и ти няма да успееш. Библията казва: „Няма 
праведен нито един“ (Римляни 3:10). Всички сме виновни и не може да направим 
нищо, за да бъдем чисти в Божиите очи.

Бог е толкова чист и съвършен, че не може да допусне грях в присъствието Си. 
В сегашното си състояние заслужаваме да бъдем завинаги отделени от Бога. Не 
може да бъдем с Него поради греха си. Заслужаваме наказание. 

Картина 2-4 – Исус Христос понесе нашето наказание
Бог ни създаде. Той ни обича и е много загрижен за нас. Затова намери начин 
отново да дойдем при Него. Той не може да загърби греховете ни, защото винаги 
е справедлив. Единственият отговор на проблема с нашия грях е Бог да изпрати 
Сина Си на света. Божият Син стана човек. Той се роди като малко бебе. Израсна 
и във всичко съвършено се покоряваше на Своя Небесен Баща. Той спази всички 
Божии заповеди и не допусна нито един грях. Бог Отец каза: „Този е Моят въз-
любен Син, в Когото е Моето благоволение“ (Матей 17:5). Той не заслужаваше 
да умре, защото бе безгрешен. Въпреки това умря, за да понесе наказанието за 
твоя и моя грях. 

Нека ти обясня това с една история, която се случила много отдавна в едно учи-
лище. Управата решила, че ако някой открадне нещо, което не му принадлежи, 
ще бъде бит с бастун. Всички ученици се съгласили, че правилото е справедливо. 
В същия ден най-малкото момче било заловено да краде чужд обяд. Трябвало да 
се приложи правилото и момчето било изведено най-отпред, за да бъде наказано. 
Момчето разбирало, че е виновно. Учителят тъкмо замахнал с бастуна, за да го 
удари по ръката, когато най-високото и силно момче в класа се изправило и каза-
ло: „Господине, аз ще понеса наказанието вместо него“. Така и станало. Другото 
момче, макар да не било виновно, понесло наказанието на най-малкото момче и 
то било свободно.

Тази постъпка символизира онова, което Господ Исус Христос направи за нас, 
когато умря на кръста. Той не бе извършил никакъв грях, но зае нашето място. 
Библията казва: „Но Той беше наранен поради нашите престъпления (грехове)...“ 
(Исая 53:5). Когато Господ Исус умря на кръста, Бог Го наказа заради нашите гре-
хове. Той извика: „Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“ (Марко 15:34). Ние 
заслужаваме завинаги да бъдем отделени от Бога. Господ Исус понесе наказанието 
вместо нас. Колко ли е страдал, докато плати за всички наши грехове! Накрая Той 
извика: „Свърши се!“ (Йоан 19:30.) Беше платил за всичките ни грехове. Той бе 
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погребан, но три дена по-късно Бог Го възкреси от мъртвите. Така Бог показа, че 
Исус е единственият Спасител и направеното от Него е достатъчно, за да заличи 
нашия грях. Господ Исус се върна на небето при Своя Небесен Баща.	

Картина 2-5 – Чрез Христос имам прощение
Добрата вест е, че чрез Христос може да бъдеш простен. Искаш ли Бог да ти прости 
и да промени живота ти? Загърби лошите неща и повярвай в Господ Исус Христос. 
Той плати за твоите грехове на кръста. Ако искаш, може да Му кажеш още сега: 
„Скъпи Господи Исусе, аз съм грешен. Благодаря Ти, че умря на кръста заради 
мен. Моля Те да премахнеш греха ми и да направляваш живота ми.“ Библията 
казва: „всеки, който вярва, се оправдава чрез Него“ (Деяния 13:39). Това означава, 
че ако повярваш в Господ Исус Христос, греховете ти ще бъдат простени. Всички 
те бяха сложени на Господ Исус, когато Той умря на кръста.

Колко прекрасно е да знаеш, че никога няма да бъдеш наказан за греховете си! 
Те са махнати. Представи си, че всички лоши неща, които си направил са били 
записани под твоето име. Сега, заради това, което направи Господ Исус Христос, 
всички те са напълно заличени. Бог повече не ги вижда. За Него те са забравени 
и отдалечени от нас. Ако повярваш в Господ Исус Христос, ще бъдеш чист пред 
Бога.

Картина 2-6 – Христовата добрина е прехвърлена на мен
Когато повярваш в Господ Исус Христос, не само че греховете ти ще бъдат про-
стени, но също така добрината на Господ Исус Христос ще ти бъде прехвърлена. 
Вместо злото, което е било заличено, Бог записва под твоето име всички добри 
неща, които Господ Исус е направил. Все едно ти сам си ги направил. Все едно 
си получил нов чифт дрехи. Преди да повярваш в Господ Исус Христос животът 
ти е бил като мръсна и окъсана дреха в Божиите очи. Той е махнал тези мръсни 
парцали и вместо това ти е дал една чиста, бяла дреха, която е наречена „мантия 
на правда“ (Исая 61:10). Това не означава, че имаш нова мантия (връхна дреха) 
от плат. Ако вярваш в Господ Исус, Бог те вижда покрит с добротата на Неговия 
Син. Това е Неговият дар. Ти не можеш сам да го заслужиш. Бог го прави. Нищо 
не може да бъде отнето или добавено към него.

Спомняш ли си, когато говорихме за това да застанеш пред Бога като твой Съдия? 
Той е съвършено справедлив. Преди да приемеш Господ Исус Христос за свой 
Спасител, Бог можеше единствено да каже: „Виновен си. Заслужаваш завинаги да 
бъдеш отделен от Мен.“ Господ Исус обаче плати за всичките ти грехове, когато 
умря на кръста. Когато повярваш в Него, Бог ще каже: „Невинен. Ти си праведен 
в очите Ми. Вярваш в Сина Ми и те виждам през Неговата добрина. Така може 
да живееш с Моето благословение на земята. Така може да дойдеш и завинаги да 
бъдеш с Мен на небето.“

Не искаш ли Господ Исус да направи това за теб? Ако все още не си разбрал, че 
си грешен и какво е нужно да направиш, моля те, ела и седни на един от тези 
столове на предната редица след края на събирането. Ще ти покажа стих от Биб-
лията и ще ти обясня, какво да направиш. Мога да ти помогна, ако в края дойдеш 
и седнеш отпред.

Картина 2-7 – Радвай се на Божия мир, прошка и план за твоя живот 

Една книга в Библията обяснява това, което ти преподавам днес. Нарича се „Пос-
лание до римляните“. Бог каза на апостол Павел да я напише, за да стане част 
от нашата Библия. След като обяснява прекрасната истина за това, как може да 
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получим прощение на греховете си, Павел пише в три различни стиха „и така“. 
Той ни казва, как трябва да живеем, ако разбираме тази истина. Нека ви прочета 
трите стиха, които са в началото на три глави:

Първо, Римляни 5:1 – „И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез 
нашия Господ Исус Христос“. Тъй като греховете ни са простени и добрината 
на Христос е преписана на нас, имаме мир с Бога. Това е толкова прекрасно! 
Преди нашите грехове ни бяха превърнали във врагове на Бога. Не искахме 
Господ да ни управлява, не Го искахме в нашия живот. Бяхме срещу Бога. Сега 
тази вражда с Бога е останала в миналото и ние сме Негови приятели. Имаме 
мир с Него и Неговият мир е в нашите сърца. Ние сме заедно с Бога, защото 
Господ Исус Христос умря и възкръсна, за да понесе нашите грехове. Радвай 
се на това чудесно приятелство с Бога! Радвай се на мира Му!

Радвай се и на Неговата прошка! В Римляни 8:1 четем: „И така, сега няма 
никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус“. Бог няма да ни осъди 
за нашите грехове, защото Господ Исус понесе цялото осъждение на кръста. 
В Исус сме в безопасност и Бог няма да ни накаже за всеки път, когато сме 
нарушавали Неговите заповеди. Никой не може да ни каже: „Трябва да платиш 
за това“. Може да отговорим: „Господ Исус вече плати за това на кръста. Аз 
не трябва отново да плащам.“ Не трябва да се страхуваме и тревожим дали 
Бог ще ни приеме или не. Неговата прошка е съвършена и безплатна. Радвай 
се на Божията прошка!

Радвай се на Божия план за твоя живот! Павел казва в Римляни 12:1 – „И така, 
моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва 
жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение“. Какво Бог 
иска да направиш след всичко, което Той направи за теб? Той иска да Му 
дадеш живота си, устните си, времето си, талантите си – всичко, което имаш 
и всичко, което си. Разумно е да го направим, защото Бог позволи Неговия 
единствен Син да отиде на кръста заради нас.

Спомняш ли си, как Данчо открадна пари от сестра си? След като помоли Господ 
Исус да премахне греха му, започна да пести, за да може да и́   върне парите при 
първа възможност. Можеш да кажеш на Бога: „Скъпи Небесен Баща, благодаря 
Ти, че прости греховете ми и сега съм изряден в Твоите очи. Искам да се предам 
изцяло на Теб. Направи каквото желаеш с живота ми.“ Господ ще приеме този дар 
и ще извърши Своя съвършен план в живота ти. Позволявай Му всеки ден да дейст-
ва в живота ти. Неговият план е съвършен. Когато оправиш взаимоотношенията 
си с Бога, ще се радваш на Неговия мир, на Неговата прошка и на Неговия план.

Спомняш ли си въпроса на Данчо: „Как мога да оправя взаимоотношенията си с 
Бога?“ Знаеш отговора: загърби греха си и повярвай в Господ Исус Христос. Чрез 
Христос ще бъдеш простен и Неговата добрина ще бъде прехвърлена на теб. Ще 
помолиш ли Господ Исус да направи това за теб? Помни: „всеки, който вярва, се 
оправдава чрез Него от всичко“ (Деяния 13:39).

•

•

•

Прочитайте всеки от 
стиховете от своята 
Библия.
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Урок

Картина 3-1 – Сигурен ли си?
Алексей се въртеше неспокойно в легло. Беше притеснен. Бе излъгал в училище, 
за да си спести неприятности. Учителката бе разбрала за лъжата.

Каза му гневно: „И ти твърдиш, че си християнин?“

Алексей се засрами. Спомни си вечерта на лагера, когато се бе помолил Господ 
Исус да прости греховете му и да направлява живота му. Сега дори не се чувстваше 
като християнин. „Трябва ли отново да се спася?“ Питаше се той в мрака.

Задавал ли си същия този въпрос? В Библията Бог ни е дал много насоки и отговори 
на нашите въпроси.

Картина 3-2 – Разбери какво означава да си спасен
Едно от най-важните неща е да разберем, какво означава да бъдем спасени.

Спасението е обяснено много ясно в Библията. Когато Алексей прие Господ Исус 
за Спасител на лагера, Господ премахна всичките му грехове. Защо Господ Исус 
можа да направи това?

Дайте възможност на децата да отговорят.  

Да, защото умря на кръста и там понесе наказанието, което Алексей заслужаваше. 
Всеки, който Бог приема трябва да бъде съвършен в Неговите очи. Това също 
стана в момента, когато Алексей бе спасен. От тогава Бог започна да приема 
Алексей за съвършен. Знаем, че момчето не беше съвършено, защото излъга, 
но въпреки това Бог продължи да гледа на него като съвършено! Откъде дойде 
това съвършенство? То дойде от Господ Исус. Бог гледаше на Алексей все едно 
бе живял съвършения живот на Господ Исус. Това важи за всеки спасен човек. 
Когато приемеш Господ Исус за свой Спасител, Той отмахва твоето наказание. 
Връща ли ти го някога? Не!

Той ти дава Своето „съвършенство / праведност“, за да имаш правилни взаимоот-
ношения с Бога. Той някога взема ли си обратно тази „праведност“? Не!

Когато съгрешиш, а християните наистина съгрешаваме, греховете ни не омърсяват 
съвършенството на Христос. Лъжата на Алексей не развали Христовата правед-
ност, през която Бог продължава да вижда момчето. Бог продължава да приема, че 
Алексей има правилни взаимоотношения с Него заради смъртта и праведността 
на Господ Исус. Не е нужно Алексей да се спасява повторно!
В горната част сме се опитали да обясним по достъпен начин великата доктрина 
за оправданието чрез вяра. Ето няколко полезни стиха от Библията: Римляни 
8:33; Римляни 5:1, 19; Галатяни 2:16; Римляни 3:21-31; Евреи 10:14.

Картина 3-3 – Виж живота си
Без нагледно пособие.

Виж живота си. Може би си мислиш: „Тогава няма значение дали християните 
съгрешават. Могат да си правят каквото желаят и все още да са спасени.“ Библията 
много ясно показва, че това не е така. Всеки човек, който има правилни взаимо-
отношения с Бога, е променян от Бога. Бог прави всеки спасен човек нов отвътре 
(2 Коринтяни 5:17). Това „ново аз“ не може да бъде пазено скрито за дълго време. 
То е като посято семенце. Ако посееш ябълково семенце, ще порасне ябълково 
дърво. Ако посееш жито, ще израсне житен клас. По подобен начин Бог „посява 
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Своето семенце“ като слага Своя живот в този човек. Това не остава скрито. Малко 
по малко в него започва да настъпва промяна. Ако в даден човек няма никаква 
промяна, тогава той не може да е спасен.	
Покажете нагледното пособие.

Ако си приел Господ Исус за Спасител, виж живота си. Когато видиш промяна, 
дори малка промяна в начина си на мислене и поведение, това ще ти помогне да 
знаеш, че си спасен.

Нека отново помислим за Алексей. Преди да отиде на лагера, на който бе спасен, 
той не се притесняваше за лъжите, които казваше. След това обаче се тревожеше, 
когато изречеше лъжа. Бог бе направил тази промяна в него. В Библията четем, че 
спасените не продължават да съгрешават, без да се притесняват от това (1 Йоан 
3:9). Макар че Бог вижда Своите деца съвършени в Христос, техният живот не е 
съвършен. Те съгрешават, но грехът им ги натъжава. Те знаят, че грехът разваля 
приятелството им с Бога и те искат да Му кажат, че съжаляват. Виждаш ли подобна 
промяна и в твоя живот? Тревожиш ли се за лошите неща, които правиш? Има ли 
грехове, които Бог ти е помогнал да спреш да вършиш? Можеш ли да кажеш: „Да, 
малко по малко Бог ме променя“?

Друга промяна, която може да очакваш да видиш, е желание да ходиш на Неделно 
училище, на църква или в Клуба на Добрата вест. Ще искаш да учиш от Божието 
Слово, Библията и ще знаеш, че мястото ти е сред хората, които познават и обичат 
Господ Исус (1 Йоан 3:14). Виждаш ли тези промени в живота си? Когато виждаш 
тези постепенни промени, ще знаеш, че принадлежиш на Бога.

Ако обаче няма никаква промяна, ако момче или момиче живее по същия грехо-
вен начин и не иска да изучава Божието Слово, тогава не може да твърди, че е 
спасено. Библията казва, че промяната в твоя живот, животът ти за Господ Исус, 
е доказателство, че си спасен (Яков 2:26).

Картина 3-4 – Вярвай в Божието Слово
Вярвай в Божието Слово. Петя имаше проблем. Като малка израсна в детски 
дом, където беше много нещастна. Едно мило семейство започна да я посещава 
в дома и я опозна. Един ден те взеха Петя да живее при тях в дома си. След това 
я осиновиха. Тя стана тяхна дъщеря. Когато Петя стана достатъчно голяма, за да 
разбере, те и́   показаха документите за осиновяване, с които тя бе станал тяхно 
дете. Те я обичаха и се грижиха за нея. Често казваха: „Петя, толкова се радваме, 
че си наша дъщеря!“

Понякога, преди да заспи, Петя си спомняше за детския дом. Започна да се стра-
хува да не я върнат обратно там. Плачеше често. Една вечер баща и́   дойде и я 
прегърна. Избърса сълзите и́  . Той каза кротко: „Петя, толкова често ти напомням, 
че ние те обичаме. Ти си наша! Това е твоят дом. Дори ти показахме документите 
за осиновяване. Никога няма да се върнеш в детския дом. Моля те, Петя, повярвай 
ми и престани да се тревожиш!“

Това ти казва и Бог, ако си приел Господ Исус за свой Спасител. Той иска да вярваш в 
това, което ти казва в Библията. Това ще ти помогне да си уверен, че си спасен.
Прочетете 1 Йоан 5:13 от вашата Библия.

Може да си подчертаеш тези думи. Те са Божиите обещания, според които онези, 
които вярват в Христос са спасени.

Чуйте тези думи на Господ Исус, Добрият Пастир.
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Прочетете Йоан 10:27-29 от вашата Библия.

Той казва на спасените хора: „Вярвайте в Моите думи“.

Понякога дяволът може да ти нашепне: „Вече не си християнин. Виж какво на-
прави!“ Може да отвориш Библията за помощ.

Бог обещава: „всеки, който призове Господнето име, ще се спаси“ (Римляни 10:13). 
Вярвай в Божиите думи, дори когато не се чувстваш християнин, дори когато 
дяволът иска да се съмняваш.

Картина 3-5 – Слушай Святия Дух
Слушай Святия Дух. Бог изпрати една много специална Личност, която да казва 
на Неговите деца, че са спасени. Тази специална Личност е Бог Святият Дух. Той 
живее във всеки спасен човек. Именно Той те променя, помага ти да загърбваш 
злото, кара те да съжаляваш, когато съгрешиш, дава ти желание да учиш Божието 
Слово и ти помага да Го разбираш. Понякога, когато слушаш библейски урок или 
четеш от Библията си, ще усетиш, че нещо се отнася именно за теб. Може да се 
изпълниш с радост, очите ти да грейнат, прочетеното да ти е от голяма помощ. Бог 
Святият Дух, Който живее в теб, прави това и ти помага да си уверен, че си спасен. 
Може да имаш трудности у дома или на училище. Приятелите ти да се настроят 
против теб, да те накажат несправедливо, някой да ти викне гневно. Обърни се към 
Бога. Кажи Му: „Отче, моля Те, помогни ми!“ Откъде знаеш, че Бог е твоят Баща и 
като Негово дете може да се обръщаш към Него? (Римляни 8:15, 16.) Бог Святият 
Дух ти казва да се обърнеш към Бога и да Го наречеш свой Баща. Колко прекрасно 
е Бог Святият Дух да живее в твоето сърце и да ти напомня, че си Божие дете.

Възможно е християните да наскърбят Святия Дух до толкова, че повече да не 
могат да чуват Неговия глас. Това се случва, когато изберем да вършим злини и 
непрекъснато ги правим. Когато съгрешиш, е нужно да кажеш на Бога за този грях 
и да го предадеш на Него. Когато живееш, за да радваш Бога, Святият Дух ще ти 
помага и ще ти напомня, че Бог е твой Баща.

Картина 3-6 – Продължавай напред
Продължавай напред. Представи си, че ще участваш в дълго състезание. Имаш 
отличен треньор, който много ти помага, насърчава те, учи те и ти помага да се 
упражняваш. Треньорът знае, че можеш да успееш. Това обаче не означава, че 
състезанието ще бъде лесно или че ще го спечелиш без никакви усилия. Не, ще 
положиш усилия, ще бягаш с всичка сила. Така е и с християнския живот. Ако 
Бог те е спасил, ще бъдеш заедно с Него на небето. Той ти е дал всичко нужно, 
за да живееш за Него. Понякога ще съгрешаваш, ще се препъваш. Истинските 
християни не се отказват. Господ Исус каза, че тези, които опазят вярата до края, 
ще се спасят (Матей 24:13). Истинските християни продължават да участват в 
състезанието. Те знаят, че техният Небесен Баща винаги може да им помогне, във 
всеки един момент. „...с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще“ 
(Евреи 12:1б). Ако в сърцето си знаеш, че си спасен и този урок ти е помогнал да 
разбереш това още по-ясно, благодари на Бога. Благодари Му още сега, тихо, в 
сърцето си. Колко е прекрасно, че да имаме тази увереност.

Възможно е сега да си осъзнал, че не си спасен. Искаш ли с цялото си сърце да 
бъдеш спасен? Можеш да приемеш Спасителя още сега. „Всеки, който призове 
Господнето име, ще се спаси“ (Римляни 10:13).
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Бог ще оправи завинаги взаимоотношенията ти с Него и ще започне да те променя. 
Ще ти помогне да участваш в състезанието на християнския живот.

Картина 3-7 – Израствай
Когато имаш правилни взаимоотношения с Бога, ще искаш да растеш. Това не 
означава да станеш по-висок или по-тежък, а да Го познаваш по-добре и да Го 
обичаш повече. Означава да Го радваш с начина си на живот. Да приличаш повече 
на Него.

Когато Господ сложи Своя живот в нас, ни дава желание да израстваме по този 
начин и силата да го правим (Филипяни 2:13). Библията също така ни показва, че 
е нужно да изпълним своята част и да използваме средствата, които Господ ни е 
дал за растеж (Филипяни 2:12). Така ще покажем, че действително принадлежим 
на Господа.

Моли се! Разговаряй с Бога всеки ден. Той е твоят Небесен Баща и иска да Му 
казваш всичко.

Чети и изпълнявай Библията! Бог ни е дал тази книга, за да Го познаваме по-
добре. Когато изпълняваш това, което казва Библията, Господ ще ти помага да 
растеш в християнския живот.

Свидетелствай! Казвай на други хора какво Господ Исус е направил за теб. Твоето 
семейство и приятели имат нужда да разберат, как могат да станат Божии деца. 
Когато говориш за това на други хора, ставаш по-силен християнин.

Ходи на църква и в неделното училище! Когато ходиш на църква, любовта 
ти към Спасителя ще става по-силна. Там ще научаваш нови неща за Бога и ще 
получиш помощ и насърчение от другите християни.

Когато израстваш в Христос, ще имаш увереност, че си Божие дете и че Той те 
променя по подобие на Себе Си.
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Урок

Картина 4-1 – Защо съм тук?
Много хора преминават през живота без някаква истинска цел. Все едно са тук 
просто да се радват, да си намерят работа, да изкарат пари и да имат семейство. 
Това ли е основната цел в живота? Защо съм тук? Какъв е смисълът на живота? 
Това е важен въпрос. Къде може да намерим отговора? Има само една книга, коя-
то отговаря на този много важен въпрос. Това е Библията, Божието Слово. Тя ни 
посочва откъде сме дошли, защо сме тук и накъде отиваме. Нека заедно разберем 
какво ни казва тя.

Картина 4-2 – Бог ме създаде
Нека се върнем в самото начало. Бог винаги е съществувал, още от преди да се 
появят хората, животните и всичко друго. След като Бог направи всичко – небе-
то, сушата и морето, слънцето, луната и звездите, животните, рибата, птиците, 
дърветата, цветята и растенията – създаде и хората. Библията казва, че в начало-
то „Господ Бог създаде човека“ (Битие 2:7). Бог направи първия човек, Адам и 
първата жена, Ева.

Някои хора казват, че са се появили случайно на този свят. Те ни казват, че са били 
много малки клетки и в продължение на милиони години са ставали все по-голе-
ми и са се променяли докато най-накрая са станали човек. Хората, които вярват 
в тази теория на еволюцията, грешат. Да им повярваме означава да повярваме, че 
една шепа части от само себе си ще се превърне един ден в часовник. Това не е 
възможно. Някой трябва да ни е създал и този някой е Бог. Той е Създателят. По-
мисли си за момент, как работят ръцете, краката, ушите, очите, мозъка и тялото 
ти. Единствен Бог може да ги направи. Цар Давид написа следното изречение в 
Библията – „чудно и страшно съм направен“ (Псалм 139:14). Това е така.

Не позволявай на никой да ти казва, че си се появил случайно на този свят. Бог е 
дал живот на всички ни. Той избра да използва родители, за да се раждат малките 
бебета. Но сам Той вдъхва живот на всяко малко бебе. Библията казва: „Той сам 
дава на всички и живот“ (Деяния 17:25). Той те направи вътре в майка ти, офор-
ми те заедно с истинската ти същност, която мисли, чувства и взема решения. 
Днес действително може да кажеш: „Бог ме направи и аз съм много специален 
за Него“. 

Картина 4-3 – Бог има план за моя живот
Преди да започнем да правим нещо, обикновено съставяме план. Например, когато 
един скулптор започне да работи върху камък, знае какво иска да издяла от него. 
Бог е много по-велик от най-големия скулптор. Той има чудесен план за твоя живот. 
Библията казва, че човек е създаден по Божие подобие. В началото Адам и Ева се 
радваха на Божието присъствие. Те обичаха Бога. Разговаряха с Него и Той разго-
варяше с тях. Бог много ги обичаше и искаше тяхното специално приятелство да 
продължи. Първият мъж и първата жена обаче обърнаха гръб на Бога. Той им бе 
казал, че не могат да ядат от плода само на едно дърво – дървото за познаване на 
доброто и злото. Той им каза: „в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш“ 
(Битие 2:17). Това дърво не беше сложено, за да ги нарани, а да им помогне. Като 
не ядяха от плода му и като следваха Божията заповед, те можеха да покажат, че 
обичат Бога и искат да продължат общението (приятелството) си с Него.

Адам и Ева не се покориха на Бога и ядоха от плода на това дърво. Те съгрешиха. 
В този ден те умряха вътрешно, докато телата им умряха години по-късно. Те 
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бяха отделени от Бога заради греха си. В това състояние не можеха да продължат 
да живеят за Бога и да бъдат заедно с Него. Всички деца, с изключение на едно, 
което се е родило от тогава, се раждат по същия начин. Единствен Господ Исус 
Христос, Божият Син, бе различен. Всички ние се раждаме с нещо в сърцата си, 
което ни кара да желаем да вършим злини и да не се покоряваме на Бога. Ето защо 
казваме и вършим грехове. Вървим в своя си път, не в Божия път.

Бог не се отказа от Своя план да живеем в общение с Него, да може да Го обичаме 
и да живеем за Него. Бог знаеше от самото начало какво щеше да се случи и бе 
планирал какво да направи – да изпрати Своя Син на земята, за да ни спаси. Ето 
защо Божият Син се роди като малко бебе. Господ Исус Христос действително и 
изцяло е Бог. Той стана човек. Той е Бог и човек, но една личност. Не е ли изуми-
телно! Господ Исус порасна. Стана на твоите години. Обичаше да си играе и да 
тича. В Неговия живот обаче имаше нещо много различно. Той никога не извърши 
грях. Той винаги се покоряваше на Бога, Неговия Небесен Баща. Божият прекра-
сен план е да те спаси и да те променя да приличаш повече на Господ Исус, за да 
ти е приятно да бъдеш с Него. Как можеше Бог да направи това? Трябваше да се 
случи нещо много специално.

Картина 4-4 – Христос умря и възкръсна, за да ме спаси
Единственият начин, по който ти и аз може да бъдем с Бога и да живеем за Него, 
бе Господ Исус Христос, Божият Син, да умре за нас и да възкръсне от мъртвите. 
Нека обясня какво стана. Единствен Господ Исус живя съвършено. Той вършеше 
добро. Учеше хората. Изцеляваше болните. Помагаше на нуждаещите се. Никой 
никога не е живял като Него. Единствен Той не заслужаваше да умре, защото 
никога не извърши грях. Един ден лоши хора отведоха Господ Исус Христос и Го 
приковаха на кръст. Той позволи това да стане, защото Божията воля бе Той да 
умре по този начин. Болките, които изпита от раните на главата, ръцете и нозете 
Му не можеше да се сравнят със страданието на Неговото сърце. Там на кръста 
Той понесе наказанието за всички наши грехове. Той бе отделен от Своя Небесен 
Баща, тъй като Бог сложи върху Него всички наши грехове. Той извика: „Боже 
Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“ (Матей 27:46). Това бе цената, която Той 
трябваше да плати, за да отмахне нашия грях. Най-накрая извика: „Свърши се!“ 
(Йоан 19:30.) Той плати напълно цената за всички наши грехове. После един войник 
Го прободе в ребрата с копие. От тялото Му изтече кръв. Колко много ни обича, че 
да бъде готов да умре заради нас. „Защото и Христос един път пострада за грехо-
вете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога“ (1 Петър 3:18). Той 
бе погребан, но три дена по-късно Бог Го възкреси от мъртвите. Така Той показа, 
че Исус действително е Божият Син и че като проля Своята скъпоценна кръв Той 
плати за всички наши грехове. Той се върна на небето. Той е жив Спасител.

Картина 4-5 – Да приличам повече на Исус
Какво трябва да направиш, за да бъдеш заедно с Бога? Загърби греха си и повярвай 
в Христос да те спаси. Готов ли си да престанеш да вършиш тези погрешни неща 
в живота си? Кажи на Бога, че искаш да живееш различно. Ще разчиташ ли изця-
ло на Господ Исус Христос да премахне греха ти и да те направи такъв, какъвто 
желае да бъдеш? Може да кажеш на Господа, че разчиташ единствено на Него да 
те спаси от греха и да те направи Божие дете. Ако искрено искаш да го направиш, 
може да се помолиш на Господ Исус Христос и да кажеш: „Скъпи Господи Исусе, 
аз съм грешен. Благодаря Ти, че умря на кръста за мен. Господи Исусе, спаси ме 
сега. Искам да започна нов живот с Теб.“ Библията казва: „Който вярва в Сина, 
има вечен живот“ (Йоан 3:36). Ако днес направиш това, ще ми кажеш ли, за да 
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се моля за теб в твоя нов живот? Ако искаш да го направиш, но все още не знаеш 
как, моля те, ела и ми кажи в края. Аз ще бъда тук, отпред.

Когато дойдеш при Господ Исус Христос, правиш само първата крачка в един 
нов живот заедно с Него. Когато повярваш в Христос, Той ще заживее в теб чрез 
Святия Си Дух. Бог е Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух. Твоето тяло е като дом, 
в който Той живее. Той работи в теб и те прави да приличаш все повече на Исус. 
Когато четеш Библията, Той ти помага да разбираш и да изпълняваш написаното в 
нея. Той ще ти помага да се покоряваш на Бога, също както направи Господ Исус. 
Когато говориш с Бога в молитва, Святият Дух ще ти помага да се молиш. Подобно 
на молитвите на Господ Исус, докато беше тук на земята, Святият Дух ще те води 
да се молиш за неща, които са угодни на Бога и да вярваш, че Бог ще отговори.

Ако имаш трудности и проблеми, Святият Дух ще те насърчава да продължаваш 
да живееш за Бога, също както Господ Исус.

Той ще направи така, че животът ти да произведе добри неща – благост, радост, 
търпение, любов, вярност и други качества, които хората видяха в живота на Господ 
Исус. Не може да направим всичко това сами. Святият Дух го прави в и чрез нас. 
Разбира се, често не Му позволяваме да направи всичко, което Той иска. Избираме 
да вървим в свой си път и се опитваме да правим неща със собствени сили.

Бъркаме, грешим, но Господ Исус умря също и за тези грехове в новия ни живот. 
Кажи Му в какво си съгрешил (1 Йоан 1:9). Той ще ти прости и ще ти помогне да 
живееш за Бога. Не е ли прекрасно, как Бог ни дава Святия Си Дух, когато повяр-
ваме, за да ни променя да приличаме на Исус. 

Картина 4-6 – Да казвам на други хора за Христос
Когато някой дойде при Христос, Святият Дух му помага да направи и още нещо 
– да казва на други хора за Господ Исус Христос. Господ Исус даде едно обещание 
на Своите последователи преди да се върне на небето. То важи и за нас днес: „ще 
приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за 
Мен“ (Деяния 1:8). Освен чрез живота си, може да показваш, че обичаш Господ 
Исус като казваш на други хора, какво означава Той за теб. Не може да кажеш на 
всички в града, но може да кажеш на някого от твоето семейство, от твоята улица 
и в твоето училище за твоя Спасител. Господ Исус каза: „всеки, който изповяда 
Мен пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Моя Отец, Който е на небесата“ 
(Матей 10:32). „Изповядам“ означава да кажеш пред други хора, че Исус е твоят 
Спасител.

Възможно е някои от тях да поискат да повярват в Господ Исус Христос също 
като теб. Знаеш ли какво да кажеш на такъв човек? Може да използваш брошурата 
„Добри новини за теб“ или просто да поговориш с този човек. 

Първо му обясни, защо се нуждае от Спасител. Кажи му, как всички хора сме 
грешни и отделени от Бога. Може да използваш стиха: „Всички ние се заблудихме 
като овце, отбихме се всеки в своя път“ (Исая 53:6).

Втората стъпка е да му кажеш за Спасителя. Обясни му, как Божият Син дойде 
от небето, за да ни спаси от нашите грехове. Може да използваш стиха: „Защото 
и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни 
приведе при Бога“ (1 Петър 3:18). Кажи му, как Той умря и възкръсна за нас.

След това му обясни, какво трябва да направи. „Който вярва в Сина, има вечен 
живот“ (Йоан 3:36). Може да му помогнеш с примерна молитва, в която да каже 

•

•

•
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на Господа, че разчита Той да го спаси.

Святият Дух ни помага да казваме на други хора. Той също така помага на тези други 
хора да осъзнаят нуждата си от Спасител и да повярват в Исус. 

Картина 4-7
Чу за Божия прекрасен план за твоя живот. Разбра защо си тук. Нека завършим 
нашия урок днес като помислим, какво иска да направиш Бог, за да може да из-
пълни плана Си.

Бог иска на първо място да вярваш в Него. Дай живота си в Неговите ръце и 
разчитай да те спаси и да те променя според волята Си.

Когато повярваш в Бога, започваш да Го обичаш. Първо Той ни възлюби и 
направи толкова много за нас. Нека и ние Го обичаме от цялото си сърце. Той 
заслужава нашата любов.

На последно място, радвай Го във всичко. Святият Дух ще ти помага да 
поставяш Господа на първо място в живота си и да се покоряваш на това, 
което е написано в Библията. Той ще ти помага да бъдеш повече като Исус и 
да казваш на други хора за Него. Нека Той ти помогне да Го направиш цар в 
своя живот.

Учителят може да разкаже кратко лично свидетелство за това какво 
означава за него да следва Господа. 

•

•

•
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Урок

Картина 5-1 – Какво е бъдещето ми?
Кое е най-великото събитие, което някога се е случило в историята на света?

Дайте възможност на децата да отговорят. 

Когато Колумб откри Америка ли? Когато Гутенберг изобрети печатарската преса 
ли? Когато компютрите бяха изобретени? Или когато Господ Исус Христос умря на 
кръста за грешните хора и възкръсна? Това действително е най-великото събитие 
от човешката история.

Кое е най-великото събитие, което предстои да се случи в бъдещето? Това е, когато 
Господ Исус дойде отново.

Картина 5-2 – Господ Исус обеща да дойде отново
Преди да се върне на небето Господ Исус каза на Своите ученици: „пак ще дойда“ 
(Йоан 14:3). Той винаги спазва Своите обещания. Ние не знаем кога ще дойде 
отново. Може да е всеки момент. Един християнин в Шотландия, който обичал 
Господа, правел едно и също нещо всяка вечер, преди да си легне. Дърпал завесите 
и казвал в очакване на връщането на Господ Исус: „Може би тази вечер, Господи! 
Може би тази вечер!“ Сутринта, след като се събудел, ставал и дръпвал завесите. 
Като поглеждал новия ден, казвал: „Може би днес, Господи! Може би днес!“ Той 
очаквал завръщането на Господа всеки момент и искал да бъде готов.

Когато Господ се върне, няма да е като малко бебе в обор. Той няма да позволи 
Неговите врагове да Му се присмиват и да Го заплюват, както стана по време на 
първото Му идване, преди да бъде разпънат. Господ Исус извоюва победа над 
Сатана и над греха. Той е Господ над всички. Ще дойде отново с голяма сила и в 
слава. Един ден светът ще познае, че Господ Исус е Цар.

Картина 5-3 – Телата ни ще бъдат възкресени или променени
Какво казва Библията, че ще се случи, когато Господ Исус дойде отново? Това ще 
повлияе на всички – на хората, които вече са умрели (Йоан 5:28-29) и на онези, 
които са живи. Тъй като Господ Исус умря и възкръсна, има силата да върне към 
живот всички мъртви.

Хората, които са повярвали в Христос, но са умрели, Бог ще ги възкреси и ще 
получат чудни тела като тялото на Господ Исус, след като Бог Го възкреси от 
мъртвите. Господ ще промени и телата на християните, които са живи, когато Той 
се върне. Всички ще отидем заедно на небето. Библията казва, че всичко това ще 
стане в миг на око, за част от секундата.

Какво ще стане с хората, които не са повярвали в Господ Исус Христос? Техните 
тела също ще бъдат възкресени, но тъй като те не са искали да бъдат заедно с Гос-
под Исус, докато са били живи на земята, няма да бъдат с Него, когато напуснат 
този свят.

Картина 5-4 – Християните ще бъдат на небето заедно с Господ 
Исус
Не знаем как ще изглежда всичко, когато отидем на небето. Най-прекрасното нещо 
е, че завинаги ще бъдем с Господ Исус. Ще Го хвалим, ще Му служим, защото 
само Той заслужава. Нашите чудни, нови тела няма да се изморяват или разболя-
ват. Няма повече да има скръб или болка. Няма повече да съгрешаваме. Библията 
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казва: „ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, Какъвто е“ (1 Йоан 3:2). 
Ще бъдем добри и праведни, ще живеем като Господ Исус, когато бе на земята. 
Ще Го обичаме, както Той ни обича.

Библията също така ни казва, че ще бъдем заедно с други християни, които са 
умрели и са отишли на небето преди нас. Ще бъдем заедно с Авраам и Давид, Рут 
и Естир (за които говори Библията) и всички други хора, които истински познават 
и обичат Господа. Ще бъдем и с онези хора от нашите семейства и приятели, които 
са повярвали в Исус Христос. Тази истина трябва да ни насърчава да продължа-
ваме да живеем за Исус тук на земята. Когато видим Исус ще разберем, че си е 
заслужавало да живеем за Него.

Картина 5-5 – Нехристияните завинаги ще бъдат отделени от Бога
Хората, които живеят без Христос тук на земята, ще живеят без Него, когато си 
тръгнат от този свят. Тъй като не са искали Исус да прости техните грехове и са 
избрали да следват свой си път, вместо Божия път, не могат да бъдат заедно с Бога. 
Бог е чист и съвършен и на небето няма да има никакъв грях. Библията нарича 
мястото, на което ще живеят хората без Бога, „ад“. Господ знае всичко за всеки 
от нас и ще реши справедливо къде трябва да отиде всеки човек. Никой няма да 
може да каже, че Бог не е бил справедлив. Той винаги е истинен и праведен. Биб-
лията казва: „както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава 
съд“ (Евреи 9:27). Това означава, че след смъртта или след идването на Господ 
Исус, хората няма повече да имат възможност да бъдат спасени. Човек може да 
се спаси единствено чрез вяра в Исус Христос и така да се подготви за Неговото 
второ идване.

Картина 5-6 – Ще има ново небе и нова земя
Нашият свят няма да съществува вечно. Той е разрушаван толкова дълго от грях, 
войни, престъпления и алчност. Виждаме го навсякъде. Библията казва, че Бог ще 
направи ново небе и нова земя. За да може това да стане, старата вселена трябва 
да бъде изгорена (2 Петър 3:7-13).

Може да очакваме ново небе и нова земя, в които всичко ще бъде добро и правед-
но. Йоан, ученикът на Господ Исус, бе воден от Бога да пише за това прекрасно 
бъдеще: „И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя бяха 
преминали“ (Откровение 21:1). В нашите сърца завинаги ще има радост, защото 
ние, като истински християни, ще бъдем с Господ Исус на небето и всичко ще 
бъде съвършено. 

Картина 5-7 – Готов ли си?
Готов ли си да отидеш на небето и да бъдеш с Господ Исус, когато умреш или 
когато Той дойде отново? Когато Господ преглежда живота ти днес, какво вижда? 
Вижда ли, че греховете ти още не са простени и ти все още не си повярвал в Исус 
Христос? Ако Господ дойде днес, ще отидеш ли с Него?

Библията казва: „Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога 
чрез Него“ (Евреи 7:25). Господ иска да прости твоя грях, за да живееш заедно с 
Бога тук на земята и след това на небето. Позволи на Бога да те спаси от греховете 
ти. Нуждаеш се да се довериш напълно на Господ Исус да те избави от наказанието, 
което заслужаваш. Може да се помолиш с подобни думи: „Скъпи Господи Исус, 
аз съм грешен. Благодаря Ти, че умря на кръста за мен. Идвам при Теб и Те моля 
да ме спасиш. Направи каквото искаш с живота ми.“ Библията казва, че Той ще те 
спаси. В Неговите очи животът ти ще бъде чист. Той ще поеме контрол над живота 
ти и така ще може да отидеш и да бъдеш заедно с Него на небето. Бъдещето ти е 
в безопасност в Неговите ръце.
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