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Библейски пасажи: Второзаконие 12:1-3, 29-31, Исус Навиев 23 и
24 гл, Съдии 1:27-36 и 2 гл.
Основна истина: Бъди верен на Бога!
Приложение за спасени деца:
Постави Бог на първо място в сърцето си и се покланяй само на Него!
Приложение за неспасени деца:
Отдай сърцето си на Бога, защото само след това ще можеш да
Му бъдеш верен.
Развитие на действието:
1. Исус Навиев събира израилтяните и ги приканва да служат само
на Бога.
2. Израилтяните обещават да Му служат.
3. Исус прави завет с тях.
4. Исус Навиев умира.
5. Израилтяните не изгонват чуждите народи и Бог им изпраща ангел.
6. Израел се кае.
7. Идва ново поколение, което не познава Бога.
8. Бог го наказва чрез околните народи.
УРОК
Въведение:
Как се чувстваш, когато не изпълниш някое свое обещание?
Петър обеща на Христо да отиде в четири следобяд, да му помогне
да си напише домашното по математика, но така се заигра на компютъра, че забрави. На следващия ден, когато влезе в класната стая
и видя Христо, си спомни даденото обещание. Беше го срам дори да
погледне към него, но знаеше, че това няма да помогне. Пое си дъх
и отиде при него. Призна грешката си и го помоли за прошка.
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(Покажете картина 1-1. или Поставете фиг. 1, 2 и 4.)
Израилтяните също бяха дали обещание. Това стана, когато техният водач, Исус Навиев беше много стар и близо до смъртта. Той
бе повикал народа и всичките старейшини да се съберат. Тогава им
припомни как, когато бяха роби в Египет, Бог ги изведе от робството и след това се грижеше за тях в пустинята по чуден начин. Там в
продължение на 40 години Той им даваше храна и всичко, от което
се нуждаеха. Бог им беше обещал да ги заведе в една прекрасна земя
и Той спази Своето обещание. Изгони хората, които живееха там и я
даде на Своя народ. Така те наследиха градове, които не бяха строили,
дървета и лозя, които не бяха засадили, ниви, които не бяха обработвали. Всичко това им бе подарък от Бога. Той им го беше обещал и
бе изпълнил обещанието Си.
Исус Навиев напомни всичко това на народа и ги призова да обичат
Бога и да Му служат. Той каза:
– Бойте се от Господа и Му служете с искреност и истина! Махнете
боговете, на които служеха бащите ви оттатък реката и в Египет, и
служете на Господа. (Ис. Навиев 24:14* )
(Добавете фиг. 3 и 9b.)
Около тях живееха народи, които не вярваха в единствения истински Бог. Те се кланяха на множество други богове, които бяха
направени от дърво или камък. Библията нарича тези фалшиви богове „идоли“. Те не виждаха и не чуваха, но хората им бяха отдали
сърцата си и им служеха. Тези народи щяха да се опитат да накарат
и израилтяните да им се поклонят, а това щеше да е грях. Бог иска
да стои на първо място в сърцата на всички хора и те да се покланят единствено и само на Него. Така Той преценява кои хора са Му
истински верни. Който иска да бъде верен на Бога трябва да избере
да се покланя само на Него. Бог иска да бъде най-важният и в твоя
живот. Но това е въпрос на личен избор, който всеки прави в своя
живот. Ти трябва да избереш дали да Му бъдеш верен, аз трябва да
избера и израилтяните също трябваше да изберат дали да Го послушат
и да Му бъдат верни.
Исус Навиев им каза:
* Посочените стихове са дадени в помощ на учителя и за сверяване.Често
те не са цитирани буквално, а са парафразирани.
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– Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес
на кого искате да служите – на боговете, на които служиха бащите ви
оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете.
Но аз и моят дом ще служим на Господа. (Ис. Навиев 24:15)
Исус Навиев беше видял Божията вярност и грижа. Беше изпитал
Божията любов и благословения и сега бе твърдо решен да Му бъде
верен.
Ако ти също си уверен в Божията любов и си приел Господ Исус
за свой Спасител, бъди Му верен, така както Исус Навиев Му беше.
Той обеща от цялото си сърце, че ще служи на Господ заедно с целия
си дом.
Когато хората чуха тези думи, те бързо отговориха:
– Не дай, Боже, да оставим Господа, за да служим на други богове!
Те казаха на Исус Навиев, че не искат да забравят Бога, който беше
така добър към тях – беше ги спасил от тежкото робство в Египет,
беше извършил много чудеса пред очите им, беше им дал победи,
градове и земя, в която да живеят.
Исус искаше хората да бъдат верни на Бога и да Му служат от
цяло сърце. Той знаеше, че това няма да е лесно, защото Бог е свят и
тези, които искат да Му служат, трябва да се стараят да не допускат
в живота си нищо, което да Го огорчава.
Но те обещаха твърдо:
– Не, но на Господа ще служим. (Ис. Навиев 24:21)
Исус Навиев им напомни, че трябва да бъдат верни на обещанието
си като продължат да изгонват народите, които не вярват в Бога и
да разрушават техните идоли. Той направи завет с тях, като записа
обещанието им в книга. Освен това сложи и един голям камък в град
Сихем, под едно дърво близо до Божия храм, за да може всички да
го виждат. Това беше с цел да им напомня за обещанието, което са
дали. Но щяха ли израилтяните да спазят обещанието си? Щяха ли
да останат верни на Бога? За съжаление не.
(Без картина. или Махнете фиг. 1.)
Съвсем скоро Исус Навиев – техният водач, умря и те го погребаха.
Той почина на сто и десет годишна възраст и докато беше жив винаги
водеше Божия народ по правилен начин и не им позволяваше да забравят Бога. Но сега вече него го нямаше. Нямаше кой да им напомня
за обещанието, което са дали. И понеже израилтяните бяха уморени
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от дългото воюване с ханаанските народи, спряха да се опитват да ги
изгонят. Не само това, но дори започнаха да им взимат данъци. Така
печелеха пари от чужденците, които живееха в тяхната земя.
(Покажете картина 1-2. или Добавете фиг. 5.)
Бог обаче им изпрати ангел, който застана пред народа и им каза
от името на Бога:
– Изведох ви от Египет и ви доведох в земята, за която се бях клел
на бащите ви, като казах: „Няма да наруша завета Си с вас до века. Не
правете договор с жителите на тая земя, а разрушете олтарите им!“
Но вие не послушахте гласа Ми. Защо постъпихте така? (Съдии 2:1-2)
Израилтяните бяха съгрешили и разгневили Бога. Затова ангелът
им каза, че Бог няма да изгони народите от земята им. Ще ги остави
да живеят между тях, а идолите, на които се покланят ще им бъдат
за изпитание.
(Покажете картина 1-3. или Заместете фиг. 2 с фиг. 6.)
Изведнъж израилтяните осъзнаха своя грях и започнаха да плачат
на висок глас. Те разбраха, че сега ще им е още по-трудно да следват
Бога и да Му бъдат верни. Защо ли? Защото тези народи щяха да живеят между тях и чрез живота си щяха да ги примамват да вършат зло.
Мишо бе приел Господ Исус за свой Спасител на летния лагер.
Но сега, когато отново тръгна на училище, той започна да осъзнава
колко трудно му е да живее като християнин. Неговите съученици
не вярваха в Исус и постоянно лъжеха, преписваха, подсказваха и се
биеха. Веднъж един от тях го покани да им прави компания докато
пушат. За Мишо бе направо невъзможно да откаже, когато му предло
жиха и той да си дръпне. Той не искаше да бъде като съучениците
си, но ако не е като тях, те няма да му обръщат внимание. С цялото
си сърце Мишо искаше да бъде верен на Бога, но в такива моменти
му беше много трудно.
Ако си приел Господ Исус за свой Спасител и ти е трудно да Му
бъдеш верен, когато приятелите ти те карат да вършиш лоши неща,
не се отчайвай, а се обърни към Бога. Помоли Го да ти даде приятели, които Го обичат и също като теб желаят да Му бъдат верни в
своя живот.
(Покажете картина 1-4. или Махнете фиг. 3 и 9b, а на мястото
на фиг. 5 поставете фиг. 7 и 8.)
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Нещо подобно направиха и израилтяните. Те плакаха пред Бога
и му принесоха жертва. Мястото, на което направиха жертвоп
риношението, нарекоха „Бохим“, което преведено от еврейски език
означава „плачещи“. Ангелът ги беше изобличил, че са съгрешили и те
знаеха, че грехът им не може да бъде простен без проливане на кръв.
(Покажете картина 1-5. или Прибавете дървения кръст.)
Днес ние не принасяме повече такива жертви, защото Господ Исус
проля кръвта Си веднъж завинаги за всички наши грехове. Достатъчно е да се обърнем към Него и да Го помолим да ни прости и да ни
помогне да не съгрешаваме повече, за да Му бъдем верни. Смъртта
на агнето, което израилтяните принесоха, бе символ на смъртта на
Господ Исус. Агнето не можеше да ги спаси, но чрез него те искаха
да кажат на Бога, че вярват, че Той ще им изпрати Спасител. И Бог
за пореден път бе верен на обещанието Си. Той изпрати Спасител и
Той бе Исус Христос. Исус умря и възкръсна, за да прости греховете
на всеки, който се обърне към Него и един ден да го доведе при Бога.
Ако ти не си приел Исус Христос за свой Спасител и Господ, но искаш
твоят грях да бъде простен, помоли Исус да ти прости и да те направи
верен на Бога. Само Той може да ти помогне да Му бъдеш верен.
Израилтяните се помолиха на Бога и Той им прости, но не изгони
ханаанските народи. Мина много време. Исус Навиев бе умрял отдавна и хората бяха забравили за него. Тези, които бяха млади, когато
той умря, сега бяха много възрастни и също умираха един по един.
Техните деца бяха пораснали и имаха свои деца. Новото поколение,
което живееше сега бе много различно. Те не бяха видели чудесата,
които Бог извърши, за да изведе израилтяните от Египет. Вероятно
родителите не им бяха говорили много за Бога и те не Го познаваха.
Обаче знаеха за боговете на ханаанците и най-вече за главния им
бог – Ваал, защото постоянно наблюдаваха как те му се покланят.
(Покажете картина 1-6. или Махнете фиг. 6, 7, 8 и кръста, а поставете фиг. 3, 9a и 9b.)
Библията ни казва, че израилтяните оставиха Бога на бащите си,
който ги бе извел от Египет и се поклониха на Ваал и другите богове.
Израилтяните напълно забравиха своето обещание да бъдат верни
на Бога. Нямаше кой да им напомни за него. Бог не им изпрати друг
ангел, който да им каже, че са съгрешили.
Не е така с теб ако си приел Христос. Той е изпратил своя Свят
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Дух, който да живее в теб. Святият Дух е част от самия Бог и Той
може да ти говори, когато четеш Библията. Затова е толкова важно да
четеш от нея всеки ден, за да може Бог да ти говори, да те изобличава,
когато си съгрешил и да ти напомня да Му бъдеш верен и да не Го
забравиш както израилтяните. Те забравиха Бога и се поклониха на
боговете на другите народи, които бяха от дърво и камък и не чуваха.
Израилтяните съгрешиха пред Бога и Го разгневиха.
(Поставете фиг. 10.)
Вместо да ги благослови, Бог изпращаше съседните народи да
воюват с тях и да ги притесняват. Когато израилтяните си спомнеха
за Бога и се обръщаха към Него, Той им изпращаше избавители,
които да ги освобождават, но скоро след това те пак съгрешаваха и
се покланяха на Ваал.
Израилтяните не бяха верни на Бога, но ти Му бъди верен. Не
ставай близък приятел с онези, които не Го обичат. Моли се Бог да ти
даде приятели, които също като теб искат да Му бъдат верни. Бъди
верен на Бога, като четеш от Библията всеки ден и изпълняваш онова,
което Той е записал там за теб.
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР:
1. Кой беше ръководителят на Божия народ Израел в днешната
история? (Исус Навиев)
2. Какво каза Исус Навиев, когато събра народа? (Прикани ги да
изберат на кого искат да служат – на идолите или на Бога.)
3. Какво обещаха израилтяните? (Да служат само на Бога.)
4. Защо Исус Навиев постави голям камък близо до Божия храм?
(За да им напомня за обещанието, което са дали.)
5. По какъв начин израилтяните съгрешиха пред Бога? (Допуснаха
чуждите народи да живеят в техните предели и се поклониха
на техните богове.)
6. Беше ли Исус Навиев добър водач на Божия народ преди да умре?
Защо? (Да, защото учеше народа да се подчинява на истинския
Бог.)
7. Кого изпрати Бог на израилтяните, за да им напомни да Му бъдат
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верни? (Един ангел.)
8. Как израилтяните измолиха от Бога прошка за греховете си?
(Плакаха със силен глас, разкайваха се и Му принесоха жертвоприношение.)
9. Защо хората, които вярват в Бога днес, не принасят жертвоприношения? (Защото Исус Христос беше истинската жертва за
греховете и само Той може да ги прощава.)
10. Какво трябва да направи човек, ако иска да бъде верен на Бога?
(Да Го постави на първо място в сърцето си, да се покланя само
на Него, да не позволява приятелите да му пречат да бъде верен
на Бога, и да чете Неговото Слово.)
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ДЕВОРА И ВАРАК

Библейски пасаж: Съдиии 4 и 5 гл.
Основна истина: Бог обещава да бъде със Своите хора, дори когато
са в трудност.
Приложение за спасени деца:
Когато си в трудност, довери се на Бога и Го помоли за помощ.
Приложение за неспасени деца:
Стани един от хората на Бога, за да бъде Той и с теб в твоите
трудности.
Развитие на действието:
1. Израел съгрешава пред Бога и е наказан за 20 години.
2. Израилтяните извикват към Бога.
3. Девора говори с Варак.
4. Те отиват на бой.
5. Бог воюва за Израел и враговете тръгват да бягат.
6. Сисара се крие при Яил.
7. Яил убива Сисара.
8. Всички се радват от победата и прославят Бога.
УРОК
Въведение:
Каква огромна армия с 900 железни колесници! А те щяха да излязат срещу тях само с голи мечове... Какъв ли щеше да бъде изходът
от тази неравностойна битка? Имаха ли израилтяните някакъв шанс
за победа? И как изобщо се стигна дотук?
(Покажете картина 1-6. или Поставете фиг. 3, 9a и 9b.)
Спомняте ли си как Божият народ – израилтаните обещаха да
служат вярно на своя Бог? Той ги беше освободил от робство в Египет и им беше подарил земята, в която живееха. Но въпреки, че Бог
вършеше толкова много чудеса за тях, те за пореден път забравиха за
Него. Поклониха се на боговете на съседните езически народи. Тези
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богове бяха идоли изработени от дърво и камък и не бяха истински.
Сигурно си спомняте и как Бог изрично забрани на народа Си да се
покланя на идолите. Той искаше израилтаните да се покланят и да
служат само и единствено на Него – истинският Бог.
(Покажете картина 2-1. или Прибавете фиг. 11.)
И тъй като ги беше предупредил, че ако се покланят на идолите
ще бъдат наказани, Бог изпълни обещанието Си. Той направи така, че
един силен, но лош цар започна да ги притеснява. Той беше ханаанският цар и се казваше Явин. Явин имаше голяма въоръжена армия,
която бе ръководена от военачалник на име Сисара. Така че Сисара
бе този, който командваше 900-те колесници на царя. Той всяваше
ужас между израилтяните в продължение на цели 20 години. Беше ги
страх дори да се движат по пътищата. Затова обикновено минаваха
по страничните пътеки, да не би да срещнат някоя от колесниците
на Сисара и да загубят живота си.
За тези 20 години израилтяните сякаш бяха забравили за своя Бог,
но Сисара ги потискаше толкова много, че те най-после си спомниха
за Него и извикаха към Него с молба за помощ. Вероятно някои от
тях си мислеха, че Бог вече ги е изоставил поради техните грехове и
няма да им помогне. Животът им бе станал толкова труден, че бяха
загубили всяка надежда.
Може би и ти понякога си мислиш подобни неща. Когато съгре
шиш, смяташ, че Бог те е изоставил и не те обича повече. Да, Бог е
свят и не обича греха. Но продължава да обича теб. В Библията Той
е обещал да бъде със Своите хора винаги.
В миналото Неговите хора бяха израилтяните. Бог ги беше избрал
да Му служат. Само те познаваха истинския Бог. Но днес не е така.
Негови хора са всички онези, които са помолили Исус да прости
греховете им и да стане Господар на сърцето им. Ти също принадлежиш на този велик Бог, ако вече си Го помолил с искрено сърце да
ти прости. Ако си направил това, запомни обещанието Му, което е
дал на Своите хора: „Аз Съм с вас през всичките дни!“ (Матей 28:20)
Въпреки това обаче Той не се радва когато съгрешаваш. Твоят
грях Го натъжава и обижда. Ако знаеш, че си Му съгрешил, признай
Му греха си, помоли Го да ти прости и Му се довери да ти помогне
в какавото и да си се забъркал. Каквато и трудност да е изникнала
в твоя живот, не се отчайвай, защото Бог е с теб. Той ти е дал и още
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едно обещание: „Призови Ме в ден на напаст и Аз ще те избавя, и
ти ще ме прославиш.“ (Пс. 50:15) Това обещание Бог бе дал и на
израилтяните. Той не ги беше изоставил и имаше начин, по който да
помогне на хората Си.
(Поставете картина 2-2. или Махнете всички фигури и поставете
фиг. 12, 13 и 14.)
Между тях живееше една жена на име Девора. Тя не се покланяше
на идолите, а служеше само на Бога и затова Той бе с нея. Тя беше
съдийка и пророчица на Божия народ. Това означава, че когато хората
имаха проблем, отиваха под Деворината палма, където живееше, и
там тя разрешаваше всички спорове, а самият Бог £ помагаше. Девора
съдеше израилтяните според думите на Божия закон. Тя много добре
знаеше колко е труден животът на хората. Знаеше и за Сисара, но
твърдо вярваше, че Бог не ги е изоставил. Затова насърчаваше хората
да се покаят за греховете си, да махнат идолите и да се покланят и
служат само на Бога.
(Без картина и покажете изрязано от черна хартия сърце. или
Махнете всички фигури и поставете тъмното сърце.)
Но не само израилтяните имат нужда да се покаят и да се откажат от греха си. Всеки човек е грешен и има нужда от това. Може
би ти също си забелязял, че в сърцето ти има грях. Ако завиждаш
на съученика си за по-добрата оценка или новите маратонки, това е
грях. Когато не си послушен на родителите си, отново съгрешаваш,
защото Бог е заповядал да ги почитаме. Ако досега не си се покаял
и не си помолил Господ Исус за прошка, не можеш да разчиташ, че
Бог ще бъде с теб. В Библията Бог никъде не обещава, че ще бъде
винаги с всички хора по света. Не е обещал и че ще пази всички деца
или пък, че ще се грижи за онези от тях, които са добрички. Не. Това
обещание важи само за онези, на които Той вече е простил греховете
и е станал техен личен Бог. Само към тях е обещанието на Исус: „Аз
Съм с вас!“. Бог ще бъде със Своите хора през цялото време и ще им
помага във всичко.
(Покажете изрязано от бяла хартия сърце. или Прибавете и бялото сърце.)
Твоите грехове простени ли са вече от Исус? Ти помоли ли Го за
това? Ако искаш Той да стане твой Бог и да бъде винаги с теб в твоя
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живот, ще трябва първо да Го помолиш да изчисти греха ти. Бог не
може да живее в сърцето на човек, който е грешен. Грехът е противен
на Бога. Но ако Исус ти прости, тогава сърцето ти ще бъде достатъчно
чисто, за да може Божият Свят Дух да влезне и да заживее в него. Само
така ти ще можеш да станеш един от хората на Бога и Той ще бъде
завинаги с теб и ще ти помага, когато имаш трудности. Побързай да
Го помолиш за това. Той те обича и чака с нетърпение да Го помолиш
за прошка. Ще пожелаеш ли да принадлежиш на истинския Бог?
(Махнете сърцата. Покажете картина 2-3. или Поставете фиг.
12, 13 и 15.)
Девора принадлежеше на Бога и Му беше вярна. Един ден тя изпрати хора да повикат Варак. Библията не ни казва кой е бил той, но
сигурно е бил храбър мъж, който е вярвал в Бога и не се е покланял
на идолите. Когато Варак пристигна под палмата, Девора му каза:
– Господ – израилевият Бог, заповяда, като каза: „Иди на хълма
Тавор. Заведи там със себе си 10 хиляди мъже. И Аз ще доведа при
теб, при реката Кисон, Сисара, началника на Явиновата войска, заедно с всичките му войници и колесници, и ще го предам в ръката
ти“. (Съдии 4:6-7)
Какви невероятни думи! Бог не беше изоставил Своите деца.
Сам Той заповядваше чрез Девора на Варак да отиде и да се бие със
Сисара, като му обещаваше победа. Какво ли щеше да направи сега
Варак? Щеше ли да се довери на Бога? Той знаеше колко е силен
Сисара, но знаеше и колко силен е Бог. Варак вярваше, че ако Бог е с
него ще победи. Но явно не бе сигурен, че Бог е наистина с него. А
може би се страхуваше и затова каза на Девора:
– Ще отида само ако и ти дойдеш с мен.
Варак знаеше, че Бог е с Девора. Ако тя дойдеше с него, то абсолютно сигурно бе, че Бог ще ги благослови.
Може би и ти понякога се страхуваш. Страх те е от тъмното и
искаш някой друг да е до теб. Или пък се страхуваш от големите
момчета в училище, които знаеш, че взимат парите на по-малките и ги
бият, и затова винаги търсиш приятел, с когото да се прибереш. Или
може би се страхуваш, че родителите ти ще те изоставят. Бог знае и
разбира твоите страхове и не те обвинява. Той иска да знаеш, че ако
си Негов, ще бъде винаги с теб и ще те пази от неприятности. Бог
иска да Му се довериш. Той познаваше сърцето на Варак, и искаше
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и Варак да Му се довери.
За да му покаже, че е с него и ще му даде победа, Бог му отговори
чрез Девора. Тя каза:
– Ще дойда с теб, но няма да придобиеш чест от похода, на който
отиваш, защото жена ще победи Сисара. (Съдии 4:9)
(Махнете фиг. 12 и сложете фиг. 16.)
Така Девора тръгна с Варак. Те повикаха мъжете да дойдат с тях.
Щом разбраха какво става, много мъже веднага напуснаха домовете
си и се присъединиха. Всички заедно тръгнаха към хълма Тавор.
Библията казва, че след Варак и Девора вървяха 10 000 души.
(Покажете картина 2-4. или Прибавете и фиг. 11.)
Вестта обаче стигна и до Сисара. Той веднага заповяда при реката Кисон да се съберат 900-те колесници и всички негови войници.
Вероятно израилтяните са наблюдавали вражеската войска със стаен
дъх. Толкова много колесници, такава голяма войска, а те дори нямаха копия и щитове, за да се отбраняват. Сигурно страх изпълваше
сърцата на мнозина от тях.
В този момент обаче Девора каза на Варак:
– Стани, защото този е денят, в който Господ ще предаде Сисара
в ръката ти! Сам Господ върви пред тебе. (Съд. 4:14)
Девора насърчи Варак като му напомни, че Бог е с него и вече бе
тръгнал да се бие за тях. Те само трябваше да Му се доверят и да Го
последват. Варак се довери на Бога и тръгна. След него надолу по
хълма отидоха и израилтяните.
(Покажете картина 2-5. или Махнете всички фигури и поставете фиг. 17, 18 и 19.)
В Библията не се споменават никакви подробности от самата битка,
но се предполага, че точно тогава се случило нещо много неочаквано – Бог изпратил силен дъжд. Валяло като изведро. Образували се
локви и земята се размекнала. Река Кисон започнала да приижда и
представете си, докато войниците стигнат до колесниците си, най-вероятно, те вече били неподвижни, дълбоко затънали в калта. По
всяка вероятност реката е повлякла много от конете и колесниците.
Това, което обаче знаем със сигурност е, че Бог обърна в бяг цялата
войска на Сисара, а израилтяните ги преследваха. Настигнаха ги и
ги поразиха до последния войник.
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(Без картина. или Махнете фиг. 18 и 19, поставете фиг. 20.)
Когато Сисара видя, как Бог разби войската му, той скочи от колесницата, която сигурно и без това му беше безполезна, и хукна да бяга
с всички сили. Бягаше, докато стигна шатрата на семейсвото на един
човек на име Хевер. Царят явно знаеше, че там ще намери помощ.
(По онова време някои хора са живеели в нещо като палатки, т.н.
шатри.) Той тичаше право към шатрата на съпругата на Хевер – Яил.
Предполагам си мислеше, че понеже Яил е жена, вероятността да
влезнат да го търсят при нея е по-малка. Тя излезе да го посрещне и
сама му предложи да го скрие. Сисара бе толкова уморен и жаден от
дългото бягане, че първо поиска вода. Яил му донесе да пие мляко
и го покри с черга, за да го скрие. Сисара я помоли да застане пред
входа и ако някой дойде и я пита дали има някой вътре, да отговори,
че няма. Той явно бе доста изморен, защото след малко заспа. Тогава Яил взе един от коловете, за които бе вързана шатрата, взе чук,
отиде при Сисара, удари с чука и заби кола право в слепоочието на
ханаанския военачалник. Колът проби главата му и се заби в земята.
Естествено Сисара умря.
Съвсем скоро се появи Варак, който го гонеше. Яил го посрещна
с думите:
– Ела, ще ти покажа мъжа, когото търсиш.
Когато Варак влезе, тя му показа мъртвото тяло на Сисара с кола,
забит в слепоочието му. Беше станало точно както бе казала Девора.
Бог победи Сисара чрез жена и така даде победа на израилтяните.
Показа им, че е с тях и е верен на обещанието Си.
Ако ти си един от хората на Бога и Той вече ти е простил, също
можеш да Му се доверяваш в трудните моменти, защото Той ти е
обещал да бъде с теб. Той ще е винаги с теб. Когато трябва да взимаш
важни решения, да се явиш на важен изпит или състезание, довери
Му се и се обърни към Него с молитва за помощ. Може Бог да не ти
помогне по начина, по който очакваш. Но можеш да бъдеш сигурен,
че ще ти помогне по най-добрия начин. Каквото и да се случи не
допускай никакви съмнения във връзка с Божието обещание, че ще
бъде винаги с теб. Ще се увериш, че това е истина само ако напълно се
довериш на Бога. Тогава Той ще ти показва отново и отново, че никога
няма да те изостави. Помни Неговото обещание: „Призови Ме в ден
на напаст и Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш“. (Псалом 50:15)
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(Покажете картина 2-6. или Махнете всички фигури, поставете
фиг. 13, 15 и 21.)
Бог беше с Варак и Девора, и им даде победа. Всички бяха толкова
радостни и благодарни! Те прославиха Бога с дълга песен, възпяваща
победата, която Той им подари. Тази песен е записана в Библията и
съм сигурен, че е била много хубава.
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР:
1. Как Бог наказа израилтяните след като съгрешиха и за колко
време? (Бог направи така, че ханаанският цар да ръководи народа, а жестокият му военачалник, Сисара, да ги притеснява в
продължение на 20 години.)
2. За кого си спомниха израилтяните след тези 20 години? (За истинския Бог.)
3. На кого Бог каза начина, по който Израил ще се освободи? (На
Девора.)
4. Какво заповяда Бог на Варак? (Да отиде на хълма Тавор с 10
хиляди мъже и да се бие срещу Сисара.)
5. Коя войска изглеждаше по-силна – тази на Варак или тази на
Сисара? Защо? (Войската на Сисара изглеждаше по-силна, защото бе по-многобройна, по-добре въоръжена и имаха железни
колесници.)
6. Коя войска победи? Защо? (Победи войската на Варак, защото
Бог беше с тях.)
7. Какво обещава Бог на Своите хора? (Да бъде с тях винаги, дори,
когато са в трудност.)
8. Какво означава това Бог да бъде с някого? (Никога да не изоставя
този човек и винаги да му помага.)
9. Кои хора принадлежат на Бога? (Онези, които са Го помолили да
им прости греховете и да стане техен Бог.)
10. Как Бог направи така, че израилтяните да победят Сисара? (Когато избяга, той отиде в шатрата на Яил, която го уби докато
спеше.)

ГЕДЕОН – СИЛНИЯТ
МЪЖ
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Библейски пасаж: Съдии 6:1-33
Основна истина: Силата на вярващия е в Бога.
Приложение за спасени деца: Довери Му се като Го помолиш да
ти даде сила да кажеш „не“ на греха и да изпълниш заповедите Му.
Приложение за неспасени деца: За да получиш Божията сила в
живота си, трябва първо да повярваш в Бога.
Развитие на действието:
1. Бог предава Израел в ръката на мадиамците.
2. Ангел Господен се явява на Гедеон.
3. Гедеон иска знамение.
4. Ангелът прави знамение и си отива.
5. Бог заповядва на Гедеон да разруши Вааловия жертвеник.
6. Гедеон го прави през нощта.
7. На сутринта хората питат кой го е направил.
8. Искат да убият Гедеон.
9. Баща му се застъпва за него.
10. Мадиамците нападат.
УРОК
Въведение:
Днес Петър се прибра радостен вкъщи. За първи път не беше преписал на контролно. През изминалото лято Петър бе помолил Господ
Исус да прости греховете му и да стане негов Господар. Затова искаше
повече да не греши, макар, че му беше доста трудно, както и днес
на контролното. Задачите бяха трудни и всичките му съученици си
бяха направили пищови. През целия ден Петър бе решавал задачи.
Беше се помолил Бог да му даде мъдрост и сила да не се поддаде на
изкушението и да препише от някой съученик. Сега беше радостен,
защото бе останал верен и Бог му беше дал сила да не препише.
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Бог дава сила на тези, които искат да Го слушат и да живеят според
Неговите заповеди.
(Без картина. или Поставете фиг. 24.)
Преди много години Бог даде сила и на един мъж на име Гедеон.
Точно сега той се бе скрил при дъба и чукаше жито в лина. Защо ли?
Та жетвата още не бе започнала... Проблемът беше в това, че израилтяните бързо – бързо бяха забравили победата, която Бог им даде
чрез Варак. Бяха забравили песните, които пяха на Господа, за да Го
прославят. Въобще, отново бяха забравили за Бога. И поради този
грях Бог ги беше предал в ръцете на няколко племена, най-голямото
от които беше мадиамското. Мадиамците бяха езичници, които не
познаваха истинския Бог.
(Покажете картина 3-1. или Махнете фиг. 24 и поставете фигури 22 и 23.)
Те измъчваха израилтяните по много начини. Например, те винаги
пристигаха, когато настанеше време за жетва. Идваха със стадата си,
с камилите и взимаха житото и животните на израилтяните. Това се
случваше вече седем последователни години. Всяка година израилтяните посяваха нивите си, но не получаваха почти нищо от тях, защото
мадиамците им отнемаха всичко. Затова израилтяните започнаха да
крият житото и животните си в пещерите и в ровове, които сами бяха
изкопали в горите. Там мадиамците нямаше да ги открият. Библията
ни казва, че състоянието на израилтяните бе станало много тежко. Те
се бяха отчаяли поради безсилието си. Тогава отново си спомниха за
Бога и обещанието Му да им помага. Вероятно са се помолили Бог да
им даде сила. И Бог изпрати на народа пророк, който да им напомни,
че Бог ги бе извел от Египет, че ги бе избавил от всичките им врагове
и те Му бяха обещали да се покланят само на Него, а не на идоли.
Израилтяните обаче не бяха останали верни на това си обещание и
затова сега страдаха от мадиамците и се криеха по горите.
(Покажете картина 3-2. или Махнете всички фигури и поставете
отново фиг. 24.)
Гедеон също се бе скрил и чукаше жито, което искаше да запази
от мадиамците. Той бе сам под един голям дъб.
(Покажете картина 3-3. или Прибавете фиг. 25 и 26.)
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Вероятно се е ослушвал да не би някой да дойде и да го види,
когато изведнъж пред него застана човек и му каза:
– Господ е с теб, мъжо силни и храбри! (Съдии 6:12)
Сигурно Гедеон се е стреснал, но се замислил върху този поздрав.
Може би си е помислил за Бога, за Неговата сила и за чудесата, които
бе извършил в миналото, защото каза:
– О, господине, ако Господ е с нас, защо ни постига всичко това?
Къде са всичките Му чудеса, за които ни разказваха бащите ни казвайки: „Не ни ли изведе сам Господ от Египет?“ Но сега Господ ни
е оставил и предал в ръката на мадиамците.
Гедеон си мислеше, че Бог ги е изоставил, но ето, че Господ му
каза чрез този ангел:
– Иди с тая твоя сила и ще освободиш Израил от мадиамците.
Помни, че те изпращам Аз!
– О, Господи! – отвърна Гедеон. – С какво мога да освободя Израил? Та нали моето семейство е най-долно в рода Манасия и аз съм
най-малкият в семейството ми.
Но Господ каза:
– Аз ще бъда с теб и ти ще поразиш мадиамците както поразяваш
един човек.
Какво обещание! Гедеон бе учуден. Бог му обещаваше, че ще
бъде с него и ще му даде сила да победи. Това обещание важи и за
теб. Ако Господ е с теб, Той ще ти дава сила. Ти не воюваш с никого, както Гедеон щеше да воюва, но все пак има един невидим враг,
който ще се радва много, ако забравиш за силния и велик Бог и не Го
слушаш. Този враг е дяволът. Той мрази Бога, защото знае, че един
ден ще получи наказание от Него. Неговото желание е да не бъде сам,
когато бъде наказан. Той иска всички хора да му правят компания и
да страдат заедно с него и затова се старае да ги отдели от Бога още
сега. Ако хората забравят за Бога, не Го слушат и вършат грехове,
те ще бъдат отделени от Него завинаги. Ти трябва да решиш дали
искаш да повярваш в Бога и да започнеш да Го слушаш. Ако избереш
да послушаш Бога в своя живот, Той ще ти дава сила да побеждаваш
дявола. Силата на вярващите хора идва от Бога, който е най-силният.
Ако повярваш в Него, Той ще ти помага да побеждаваш дявола. Ето
как ще стане това. Когато ти се прииска да не послушаш Бога, ти ще
можеш да Го помолиш да ти помогне да не правиш тава, което иска
дяволът. И тогава Бог ще ти даде сила да постъпиш правилно. Биб-
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лията казва: „Всичко мога чрез Този, който ми дава сила.“ (Филипяни
4:13) Ако вече вярваш в Бога, моли Го да ти дава сила да Го слушаш
и я използвай в борбата против Божия враг – дявола.
Бог искаше да помогне на Своя народ. Но наистина ли щеше да
даде сила на Гедеон да победи мадиамците? Гедеон не беше съвсем
сугурен в това. Нито пък беше сигурен, че този, с когото разговаря е
Божий пратеник, затова каза:
– Моля ти се ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми
знамение, за да зная кой си. Моля ти се не си отивай оттук, докато
не донеса приноса си и не го положа пред теб.
– Ще чакам, докато се върнеш – отговори ангелът.
(Без картина. или Махнете фиг. 24.)
Тогава Гедеон отиде. Сготви яре и опече пити. От ярето направи
чорба, сложи я в гърне, постави месото и хляба в кошница и донесе
всичко под дъба, където го чакаше непознатият. Извади всичко и
ангелът му каза:
– Вземи месото и пресните пити и ги сложи на този камък, а чорбата излей отгоре.
(Без картина. или Прибавете фиг. 27, 28 и 29.)
Когато Гедеон бе готов, ангелът Господен простря жезъла си и
докосна месото и питите. В този момент върху камъка пламна огън
и ги изгори, а след това ангелът изчезна от очите на Гедеон.
(Покажете картина 3-4. или Махнете фиг. 25 и 26.)
Когато видя всичко това, Гедеон разбра, че бе разговарял с ангел
Господен, уплаши се и каза:
– Горко ми, Господи Йеова, защото видях Твоя ангел лице в лице.
Гедеон знаеше, че никой не може да види Бога, защото Той е свят и
срещата с Него би донесла смърт на всеки човек, но Бог му проговори:
– Мир на теб! Не бой се, няма да умреш! (Съдии 6:23)
Тогава Гедеон разбра, че Бог наистина е жив, че не е изоставил
Своя народ и че ще му даде сила, да победи мадиамците. На същото
място той издигна олтар и го нарече Йеова-шалом, което означава
Господ на мир. Бог на мира бе и с Гедеон и щеше да му даде сила
да победи мадиамците. Гедеон не знаеше как, но вярваше в Бога. Ти
вярваш ли в Бога както Гедеон? През същата тази нощ Бог му каза:
– Вземи вола на баща си – вторият вол – седем годишният, и раз-
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руши Вааловия жертвеник, който се намира при баща ти, и съсечи
ашерата, която е при него. После на върха на тая скала издигни олтар
на Господа своя Бог, според наредбата, и вземи втория вол и го принеси за всеизгаряне заедно с дървата на ашерата, която ще отсечеш
(Съдии 6:25).
Това бе първото изпитание, което предстоеше на Гедеон. Той знаеше, че Бог бе заповядал на израилтяните да не се покланят на други
богове, но дори собственият му баща не беше послушен на Бога. Той
бе построил идол на Ваал и бе издигнал дървен стълб с образи, който
Библията нарича „ашера“. Сега Бог искаше от Гедеон да ги разруши,
да издигне олтар и върху него да принесе жертва на истинския Бог.
Гедеон знаеше, че без проливане на кръв Бог няма да прости греха
на него и на семейството му. Днес ние не принасяме жертви, защото
Господ Исус проля кръвта Си за нас.
(Без картина. Покажете изрязано от бяла хартия сърце. или
Махнете всички фигури и поставете чистото сърце.)
Достатъчно е само да повярваме в това и да отидем при Него в
искрена молитва, да Му кажем, че съжаляваме и да Го помолим да
ни прости и да ни даде сила да не повтаряме този грях. Точно това
означава да си вярващ. Много хора мислят, че са вярващи защото ходят
редовно на църква. Други мислят, че когато дават пари на бедните,
това означава, че са християни. Трети мислят, че всеки, който е роден
в България е християнин и вярва в Бога. Но Библията казва, че единственият начин да станеш християнин е не само като знаеш много
неща за Бога, но когато ти лично помолиш Господ Исус да изчисти
греха от сърцето ти. Само тогава, когато си помолил Исус да прости
греха ти и си сигурен, че Той ти е постил, можеш да кажеш за себе
си, че си вярващ. Тогава ще можеш спокойно да отправяш молитвите
си към Бога и Той ще ги чува и ще им отговаря. Тогава ще можеш да
Го молиш за сила, когато имаш нужда и Той ще ти я дава, защото Той
дава сила само на истински вярващите в Него хора.
Гедеон вярваше в Бога, той искаше да изпълни това, което Бог
му каза, но какво щяха да кажат братята му и баща му? Още повече,
какво щяха да кажат съседите? Може би щяха да му се карат, дори
да го убият...
Като вярващ в Господ Исус понякога и ти може да се страхуваш
от приятели, братя или съседи. Може би ще ти се присмиват или
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подиграват поради това, че си християнин. Може дори децата да не
искат да играят с теб. Никак не е лесно да си християнин. Днес по
земята има много страни, в които убиват хората, които вярват в Исус.
Понякога е направо страшно да си християнин. Гедеон се страхуваше,
но знаеше, че неговата сила е от Бога. Бог му беше обещал да бъде
с него и да му даде победа над мадиамците. Ако щеше да му даде
победа над мадиамците, които бяха толкова многобройни и силни, че
всички израилтяни се страхуваха от тях, то Той щеше да му помогне
и сега. Щеше да му даде сила да разруши Вааловия жертвеник и ашерата. Ако ти си повярвал в Исус, знай, че твоята сила също е в Бога.
Довери му се както Гедеон и той ще ти помогне в трудните моменти.
Когато получиш от Неговата сила, ще бъдеш способен да кажеш „не“
на греха, както Петър имаше сила да не препише на контролното и
да изпълни заповедите Му.
(Махнете сърцето. Покажете картина 3-5. или Поставете фигури
28, 7 и 30.)
Заповедта, която Бог даде на Гедеон, беше изпълнена. Вероятно
още същата нощ той взе десетина слуги и събори Вааловия жертвеник,
насече ашерата, издигна олтар и принесе вола във всеизгаряне на Бога.
(Покажете картина 3-6. или Прибавете фиг. 31.)
На следващата сутрин, когато хората от града станаха, с ужас установиха, че някой е съборил Вааловия жертвеник, съсякал е ашерата
и е издигнал олтар на Бога. Всички се питаха кой е направил това. Не
след дълго разбраха, че Гедеон е виновникът. Събраха се пред дома на
баща му Йоас и поискаха да им доведе Гедеон, за да го убият. Колко
лоши бяха тези хора!
(Прибавете и фиг. 32.)
Но в този момент Бог даде сила на Йоас. Той се изправи и каза:
– Вие ли ще защитавате делото на Ваал? Вие ли ще го спасите?
Който защитава неговото дело, нека се умъртви още тази сутрин! Ако
Ваал наистина е Бог, тогава нека сам да защити делото си! (Съдии
6:31)
Колко мъдри бяха думите на Йоас! Ако Ваал беше истински Бог,
тогава той щеше да може сам да се защити, но тъй като не беше, нищо
нямаше да се случи. Тогава Йоас нарече сина си с името Еровоал,
което значи „Нека Ваал да се защити сам.“
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Бог наистина бе с Гедеон и му даде сила не само да събори жертвеника на Ваал и да изгори ашерата, но и да покаже на всички, че
истинската сила принадлежи на Бога. Но най-трудната задача тепърва
му предстоеше. Мадиамците скоро щяха да нападнат. Но за това ще
научите другия път.
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР:
Защо Бог позволи мадиамците да измъчват израилтяните? (Защото извършиха грях като отново забравиха истинския Бог.)
2. Кого избра Бог, за да освободи Израил? (Гедеон.)
3. Как Гедеон разбра, че Бог иска той да освободи Израил? (Един
ангел му каза.)
4. Как Гедеон разбра, че това наистина е ангел? (Донесе ядене и
ангелът го изгори като го докосна.)
5. Защо Гедеон изгори Вааловия жертвеник и насече ашерата?
(Защото Бог му каза.)
6. Кой защити Гедеон от хората, които искаха да го накажат? (Баща
му Йоас.)
7. Кой е най-големият противник на Бога? (Дяволът.)
8. На кого Бог дава от Своята сила? (Само на хората, които вярват
в Него.)
9. Кои хора са истински вярващи? (Онези, които са помолили Исус
да прости греха им.)
10. Ако някой е истински вярващ и има проблем, как може да получи
сила от Бога? (Като Го помоли да му даде.)
1.

ГЕДЕОН ПОБЕЖДАВА
МАДИАМЦИТЕ
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Библейски пасажи: Съдии 6:33 – 7:25
Основна истина: Славата принадлежи на Бога.
Приложение за спасени деца: Когато Бог ти даде успех, благодари
Му и Му се поклони като разкажеш на другите как ти е помогнал.
Приложение за неспасени деца: Ако искаш да прославяш Бога в
живота Си, първо Му позволи да се справи с греха ти и след това
Го прослави.
Развитие на действието:
1. Мадиамците нападат.
2. Гедеон иска знамения от Бога и ги получава.
3. Разполага своя стан в готовност за нападение.
4. Бог намалява броя на войската.
5. Бог изпитва войниците край реката.
6. Бог обещава на Гедеон, че ще има победа чрез тези 300 мъже.
7. Бог изпраща Гедеон в стана на мадиамците.
8. Гедеон чува съня на един мадиамец и става по-уверен в победата.
9. Гедеон атакува и поразява мадиамците.
УРОК
Въведение:
Вестта се разнесе бързо.
– Мадиамците отново са тук!
Израилтаните сигурно бързо започнаха да скриват житото си,
когато изведнъж чуха звука на тръба. Това беше специален сигнал и
всеки знаеше значението му. Събираха се за бой. Но кой ли ги събираше? Божият Дух бе дошъл върху Гедеон и той бе засвирил с тръбата.
(Покажете картина 4-1. или Поставете фиг. 27.)
Спомняте ли си как Божият ангел бе дошъл при него, обещавайки
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му победа над мадиамците? А помните ли какво Бог поиска от Гедеон
да разруши? (Вааловия жертвеник и ашерата.) Гедеон бе покорен
на Бога и направи всичко, макар да се страхуваше. Сега сърцето му
отново бе изпълнено със страх. Бе засвирил със своята тръба, беше
изпратил вестители и се бяха събрали 32 000 мъже. Мадиамците
обаче бяха много повече. Щеше ли Бог да бъде с него и да му даде
победа? Вместо да седи в очакване, Гедеон се обърна в молитва към
Бога и каза:
– Моля Те покажи ми ако наистина искаш да освободиш Израил
чрез мен, както ми каза преди. Ще сложа руно вълна на гумното. Ако
падне роса само на руното, а цялата почва остане суха, тогава ще
разбера, че наистина ще освободиш Израил според какато Си казал.
(Съдии 6:36-37)
Гедеон не само се страхуваше, но и се съмняваше дали Бог ще
удържи на обещанието Си. Той отиде да си легне. На сутринта стана
рано и се отправи право към руното. Наоколо бе сухо. Повдигна руното. Беше мокро. Изтиска цял леген вода. Бог чу молитвата на Гедеон
и направи така, както Го бе помолил. Сега той трябваше да знае, че
Бог е с него. Но въпреки това в сърцето му още имаше страх, затова
той отново се обърна към Бога в молитва. Той се притесняваше дали
Бог няма да се ядоса ако Го помоли за ново чудо. Затова каза:
– Дано да не пламне гнева Ти против мене, но ще поискам само
още едно нещо от Теб. Ще сложа още веднъж руното, но нека този
път то да остане сухо, а по цялата почва нека падне роса. (Съдии 6:39)
Бог е много милостив и има огромно търпение към Своите деца.
Той послуша молитвите на Гедеон. На сутринта навсякъде имаше
роса, а само руното бе сухо. Сега Гедеон не трябваше да се съмнява
повече, че Бог ще им даде победа.
(Покажете картина 4-2. или Добавете фиг. 16, 33 и 34.)
Той събра хората и се подготви за бой. Разположи ги при извора
Арод. Бог обаче познаваше сърцата на хората, така както познава
твоето и моето сърце. Той знаеше, че след като победят, Гедеон и
израилтяните може да си помислят, че сами са спечелили битката.
Много бързо щяха да забравят факта колко малобройни са били в
сравнение с мадиамците и щяха да припишат цялата слава на себе
си. Славата принадлежи единствено и само на Бога и Той искаше
Гедеон и хората му да разберат тази истина. Затова каза на Гедеон:
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– Хората, които са с теб са твърде много, за да им дам победа над
мадиамците. Не искам да се възгордеят против Мен и да кажат: „С
наши сили се избавихме.“ Иди и кажи на всеослушание пред хората
тези думи: „Който се страхува, нека се върне вкъщи.“ (Съдии 7:2-3)
Въпреки, че това не му хареса особено, Гедеон все пак послуша
Бога. Със свито сърце той предаде Неговите думи на мъжете.
(Покажете картина 4-3. или Махнете фиг. 16.)
С още по-голям ужас видя как много от тях си взеха нещата и си
отидоха. Сигурно си мислеше, че израилтяните са страшно страхливи. Останаха само 10 000. Но Бог отново не бе доволен. Според Него
мъжете все още бяха твърде много. Той отново проговори на Гедеон:
– Хората пак са много. Заведи ги при водата и там ще ги пресея.
Бог даде следния знак на Гедеон. Каза му да отдели на една страна
онези мъже, които пият от водата както лочат кучетата, а на друга
тези, които коленичат и се наведат, за да пият.
Гедеон заведе хората си при водата и стриктно изпълняваше Божиите думи. Който от тях пиеше наведен на колене, го отделяше от
едната страна, а който пиеше в шепа като куче, от другата. Групата
мъже, които пиха от шепата си, беше изключително малка. Събраха
се само 300 човека. Тогава Бог каза на Гедеон:
– Чрез тези 300 мъже, които полочиха, ще ви избавя и ще ти дам
победа над мадиамците. Всички останали нека си отидат. (Съдии 7:7)
(Без картина. или Махнете и фиг. 33.)
Сигурно е било много трудно за Гедеон да послуша Бога и да
изпрати хората по домовете им, като задържи само 300 от тях, но
го направи. Бог им бе обещал победа. Но искаше, когато това стане,
Гедеон и израелският народ да отдадат цялата слава само на Него.
Библията казва: „Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми казва
Господ на силите.“ (Захария 4:6) И днес Бог иска хората да отдават
слава на името Му за всички успехи, които имат в живота си. Много
малко хора осъзнават, че Бог е Този, който ги е създал. Той им дава
здравето и силите да работят. Той е Този, който ги дарява с мъдрост, за
да измислят нови машини. Бог иска хората да Го прославят, за онова,
което Той прави за тях. Най-напред, това, за което можем да прославим Господ е жертвата, която направи за всеки един от нас, когато
умря на кръста. Той с нищо не бе заслужил смъртта, но се съгласи
да поеме твоето и моето наказание. Какво наказание ли? Помисли
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си колко пъти ти се е случвало да не си прибереш играчките, когато
мама ти каже? Ами какво да кажем за случаите, в които си се ядосал
на сестра си и си я ударил или си счупил любимата £ играчка? Когато
постъпваш грубо и вършиш лоши неща, нараняваш хората около себе
си. Но знаеш ли кой е най-наранен от твоите погрешни постъпки?
Самият Бог. Той те е създал, за да Го обичаш, защото и Той те обича.
Ние можем да изразяваме любовта си към Бога, като се опитваме да
Го слушаме и да изпълняваме заповедите Му. Но когато вършим бели
или обиждаме някого, ние не показваме любовта си към Бога, а Го
нараняваме много. Затова онези постъпки, които Бог счита за лоши,
всъщност ни отделят от Него. Не само това, но заради тях, Бог ще
трябва да ни накаже един ден. Според Него няма човек, който да не
заслужава наказание, защото всички вършим неправилни неща. Но
сега си помисли за този велик и страшен, но в същото време милостив и пълен с любов Божий Син, който даде живота Си за да поеме
наказанието, което… всички ние заслужавахме. Господ Исус знаеше,
че сами не можем да се справим с лошата си природа. Затова Той ти
предлага да Му дадеш възможност да победи греха ти. След като
умря, Той възкръсна.
(Без картина. или Махнете всички фигури и поставете фигурата
с гроба на Исус.)
И защото е жив, Той може да ти помогне още днес, ако се обърнеш към Него и Му кажеш, че наистина съжаляваш, че си бил лош.
Ако Го помолиш да премахне греха ти, Той ще забрави за това, което
си вършил досега в живота си и ще започне да те променя. Няма
да спреш да вършиш лоши неща изведнъж, но всеки ден Бог ще ти
помага да бъдеш по-мил и по-добър. Премахването на греха е най-голямото чудо, което може да се случи на тази земя, което обаче само
истинският Бог може да върши. След като предадеш греха си на Бога
и Го помолиш да започне да те променя, благодари Му. Кажи Му с
думи колко много Го обичаш и се опитвай да Му покажеш на дела
любовта си към Него, като изпълняваш онова, което Той ти казва в
Библията. Така ще Му отдадеш славата, която само Той заслужава.
Отдавай слава на Бога всеки път, когато Ти даде победа над някой
грях в твоя живот. А Бог е достатъчно силен да даде победа дори над
мощна армия като тази на мадиамците.
(Без картина. или Махнете гроба и поставете фиг. 35, 27 и 34.)
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Те се бяха разположили в долината. Представете си, сигурно когато Гедеон и армията му ги наблюдаваха горе от хълма, враговете им
приличаха на многобройни скакалци. Каква напаст! Библията казва,
че камилите им били многобройни като пясъка на морето. Как ли
израилтяните щяха да се справят с тях? Бог щеше да им помогне, но
искаше израилтяните със сигурност да разберат кой е спечелил тази
битка, затова остави само 300 мъже на Гедеон.
Тогава му каза:
– Стани и слез в стана на мадиамците, за да видиш, че вече Съм ги
предал в ръката ти. Ако те е страх да слезеш сам, вземи слугата си.
След като чуеш какво си говорят мадиамците, ще придобиеш повече
смелост, за да предприемеш действия срещу тях.
Колко добър бе Бог! Той знаеше колко много се страхува Гедеон и
затова искаше да го насърчи. Промъквайки се в тъмнината между дървета и храсти, Гедеон и слугата му стигнаха до стана на мадиамците.
Приближиха се до едно място, където бяха засатанали двама мъже.
(Покажете картина 4-4. или Махнете всички фигури и поставете
фиг. 36, 37 и 38.)
И точно тогава единият от тях разказваше:
– Сънувах как една пита ечемичен хляб се тъкаляше към мадиамския стан. Дойде до шатрата и я удари. Прекатури я така, че тя се
събори. (Съдии 7:13)
Другият му отговори:
– Ужас! Това ще трябва да е сабята на Гедеон, израилтянинът,
Йоасовият син! Бог ще му даде победа над Мадиам и цялото му
множество.
Какво повече му трябваше на Гедеон да чуе? Сега дори и от устата
на враговете си чу, че Бог вече е приготвил победата. Когато Гедеон чу
съня и тълкуванието му, той се поклони на Бога, като по този начин
Му благодари и отдаде цялата слава за тази победа на Него.
(Покажете картина 4-5. или Заменете фиг. 36 с фиг. 39.)
Славата принадлежи на Бога, затова когато Той ти даде успех,
благодари Му, поклони Му се и Го прослави. Ние прославяме Бога,
когато в молитва или с песен Му казваме колко сме Му благодарни за
това, че е велик, могъщ, свят, любящ и че Го обичаме. Представи си,
че ти предстои труден изпит. Бог вече се е справил с твоя най-голям
проблем – греха ти, защото вече си Го помолил да ти прости и сега
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вече Той ти помага да се променяш. Но… не щеш ли, в твоя живот
изниква друг проблем – този изпит. Въпреки, че много си се подготвял,
ти решаваш да се помолиш на Бога да ти помогне и да благослови
усилията ти. И ето, че учителката отваря дневника и произнася съдбоносните думи: „Браво! Седни си. Шест.“ Бог ти е отговарил на
молитвата. Какво ще направиш сега? Или друг пример. Участваш в
състезание или олимпиада и Бог ти помага да спечелиш? Ще кажеш:
„Е, за Бог това не представлява никаква трудност! Та, нали може
всичко!“ Вярно е. Но помисли само, Бог прави всичко това, защото
иска да знаеш, че те обича. Никога не забравяй в такива случаи да
благодариш на Бога за това, че е възнаградил усилията ти и ти е отго
варил на молитвите. Не забравяй, че заслугата за твоя успех е преди
всичко Божия, защото ако Той не бе пожелал да успееш, нищо нямаше
да стане и ти щеше да се провалиш. Всичко, което сме и имаме, дължим само и единствено на Бога, затова и славата принадлежи само на
Него. Освен когато говориш лично на Бога, можеш да Го прославяш
и когато разказваш на другите, за това, което е извършил. Така и те
могат да Му благодарят и да Го славят.
(Покажете картина 4-6. или Махнете всички фигури и поставете
фиг. 27, 34 и 35.)
Нещо подобно направи и Гедеон. Беше толкова развълнуван. Сега
бе напълно уверен, че Бог ще му даде пабеда. Бързо се върна и събуди
300-та мъже.
– Ставайте, защото Господ ще ни даде победа над многобройните
мадиамци.
Раздели ги на 3 групи от по 100 човека и даде на всеки от тях
тръба, водонос и във водоноса по една факла. Странни оръжия за
такава сериозна битка! Как ли щяха да я спечелят? Всички войници
внимаваха, за да чуят командите на своя военачалник Гедеон. Когато
стигнаха близо до мадиамския стан, го заобиколиха без да влизат вътре. Той ги разположи от три страни на големия мадиамски стан или
с други думи, докато мадиамците спяха, израилтяните ги обградиха.
Всички трябваше да гледат какво прави Гедеон и да правят точно като
него. Изведнъж Гедеон и 300-та израилтяни засвириха със своите
тръби в тихата нощ. После всички заедно счупиха водоносите. Чу
се голям трясък. Вдигнаха високо горящите факли с левите си ръце
и започнаха да викат:
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– Победа за Господа и за Гедеон! (Съдии 7:20)
(Без картина. или Махнете всички фигури и поставете фиг. 40.)
Представете си как се стреснаха мадимците. Те си мислеха, че
Гедеон и хората му са влезнали в стана. Всеки грабна каквото оръжие намери, изкочи навънка и започна да се бие. Но с кого се биеха
мадиамците? Луди хора! Така се бяха паникьосали и объркали в тази
суматоха, че без да се усетят се избиваха един друг. Каква битка! И
каква победа! Едва ли някой очакваше такъв край. Бог отново удържа
на думата Си. Даде победата, която обеща. Всички мадиамци умряха,
а онези, които успяха да избягат, бяха заловени по-късно и избити
от израилтяните. Славата за тази пълна победа бе отдадена изцяло
и само на Бога. Ти искаш ли да отдадеш цялата слава на Бога? Той
я заслужава! Онези, които живеят без Бога и не ги е грижа, че Го
нараняват с греха си, не биха могли да Му отдадат слава по никакъв
начин. Но ако Бог е и твой Бог, ако си Го помолил да ти прости за
греха и да те променя, тогава ти можеш да Му отдаваш слава, за
всички хубави неща, които имаш или се случват в живота ти. Когато
го хвалиш, Бог много се радва. Но помни, че това ще носи радост
преди всичко на теб самия, защото така ще разбереш още по-добре
колко много означава Бог за теб.
Въпреки, че израилтяните често бяха непослушни на Бога, сигурен съм, че Той означавяше много за тях. След като Бог даде победа
на Гедеон и 300-та мъже, мадиамците не посмяха да дойдат отново,
защото Бог не напусна Гедеон и беше с него до края на живота му.
А дали израилтяните ще продължат да отдават все така слава на
Бога, дали ще Го слушат и дали ще има други битки, ще разберете
следващия път.
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР:
1. Защо Гедеон искаше Бог да направи двете чудеса с руното? (За
да бъде сигурен, че Бог ще му даде победа.)
2. Как му отговори Бог? (Първия път имаше роса само на руното, а
втория път нямаше роса само на него, което означаваше, че Бог
ще му даде победа над мадиамците.)
3. По какъв начин Бог намали броя на хората на Гедеон първия път?
(Който се страхуваше, трябваше да си отиде вкъщи.)
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4. По какъв начин Бог намали броя на хората на Гедеон втория
път? (Който полочи от ръка като куче, трябваше да остане, а
останалите да си вървят.)
5. Колко човека останаха накрая с Гедеон? (300)
6. Защо Бог искаше хората да са толкова малко? (За да рзберат, че
Той им е дал победата и славата да остане само за Него.)
7. Как християните днес могат да отдават слава на Бога? (Те Го
просляват като Му благодарят за това, което е Той самият и за
онова, което Той върши за тях. Това може да стане в молитва
или в песен, а също и когато разказват на другите какво Бог е
извършил.)
8. Ако някой не познава Бога, кое е първото нещо, с което може да
Го прослави в живота си? (Този човек трябва първо да позволи
на Бога да извърши най-голямото чудо – да се справи с греха в
неговия живот.)
9. Какви оръжия получиха хората на Гедеон преди битката? (Водоноси, тръби и факли.)
10. Защо израилтяните спечелиха тази неравностойна битка? (Защото Бог направи така.)

БОГ ИЗБИРА САМСОН
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Библейски пасажи: Съдии 13 -15 гл.
Основна истина: Бог има специална цел за живота на всеки истински християнин.
Приложение за спасени деца: Помогни на Бога да изпълни Своята
цел за живота ти, като се стараеш да изпълняваш заповедите Му.
Моли Го да те води, когато развиваш дарбите, които ти е дал така,
че да може да си Му най-полезен.
Приложение за неспасени деца: Стани християнин!
Развитие на действието:
1. Бог предава израилтяните на филистимците.
2. Ангел Господен донася на Маное и жена му вестта, че ще имат дете.
3. Самсон иска да се ожени за филистимка.
4. По пътя за Тамнат той убива лъв.
5. Отивайки за сватбата открива, че в лъва има кошер с мед.
6. Задава гатанка на гостите.
7. Жена му изтръгва отговора.
8. Самсон убива 30 филистимеца и си тръгва.
9. Ядосан, че са дали жена му на друг, хваща 300 лисици и запалва
житата.
10. Юдеите връзват Самсон и го предават на филистимците.
11. Самсон скъсва въжетата и убива 1000 филистимци с оселова кост.
12. Самсон съди Израел за 20 години.
УРОК
Въведение:
Има ли някакви правила, които родителите ти искат да спазваш
вкъщи? Например трябва ли да си лягаш или да ставаш в определено време? Правят ли ти забележка да дъвчеш със затворена уста, да
казваш „моля“, „благодаря“ или да се извиняваш ако е необходимо?
Правила има навсякъде – не само вкъщи. В училище учебните часове
започват и свършват в точно определено време. Ако искаш да кажеш
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нещо, трябва да вдигнеш ръка. Дори, за да преминеш на отсрещната
страна на улицата, има правила. На червено спираш, а на зелено
пресичаш. Ако ги нямаше тези правила, би настъпил пълен хаос.
Но благодарение на тях се поддържа ред и хората могат да бъдат в
безопасност.
Бог също бе дал правила на Своя народ – израилтяните. Тези правила се наричат заповеди. Една от тях повеляваше на израилтяните
да не си правят богове от дърво или камък и да не им се покланят, но
израилтяните не я спазваха. Библията ни казва, че всеки един от тях
си правеше каквото иска. Бог не беше дал наразно Своите заповеди на
израилтяните. Тези заповеди имаха специалната цел да ги подготвят
за идването на Исус Христос, Божия Син.
(Покажете картина с кръст и гроба на Исус. или Поставете фигурите дървения кръст и гроба на Исус.)
Но израилтяните не само не спазваха заповедите на Бога, но и
по-късно убиха Божия Син като Го ръзпънаха на кръст. Той обаче не
остана мъртъв. Исус възкръсна на третия ден. Той изпълни целта, за
която бе дошъл – да умре за твоите и моите грехове и като възкръсне,
да победи смъртта и греха. Бог желае всеки човек да се обърне към
Исус и да Го помоли за прошка. Но както по времето на израилтяните,
така и днес хората не искат да слушат Бога. Предпочитат да живеят
в грях като лъжат, убиват, говорят лоши думи и се мразят един друг.
Библията ни казва, че Бог трябва да накаже греха. Затова Той предаде израилтяните в ръката на филистимците. Филистимците, също
както мадиамците, бяха езическо племе, което не познаваше Бога.
Те живееха в съседна на Израил държава и се покланяха на каменен
бог, който наричаха Дагон.
Явно обаче не всички израилтяни бяха непослушни на Бога. В
Израел живееше мъж на име Маное.
(Покажете картина 5-1. или Поставете фиг. 41 и 25.)
Един ден Божий ангел застана пред съпругата на Маное и каза:
– Ти нямаш деца, но ще родиш син! (Съдии 13:3)
Бог не бе забравил Своя народ израилтяните. Той имаше специална
цел за тях. Както вече казахаме, в наши дни, Божият народ са всички
онези, които са приели Христос в живота си. Ако са помолили Исус
да прости греховете им и да влезне в сърцето им, тогава Той живее
в тях и те са Негови. Затова тези хора носят името на Христос и се
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наричат „християни“. Бог има специална цел за живота на всеки истински християнин. Но по времето, в което живееха хората, за които
разказвам историята, нямаше християни. Само израилтяните вярваха
в истинския Бог и Той имаше специален план за тях. За пореден път
Той бе измислил начин да избави народа Си от враговете им. Затова
Той искаше да използва живота на детето, което щеше да се роди на
израелеца Маное и съпругата му. Ангелът, който се яви на жената, £
даде специални насоки:
– Недей да пиеш спиртно питие и да ядеш нищо нечисто. Когато
се роди детето, да не се стриже косата му, защото още от раждането
си ще бъде назирей на Бога.
Ето целта, която Бог имаше за живота на детето, което щеше да
се роди. То щеше да бъде назирей. Назиреите бяха мъже, които Бог
избираше. Те посвещаваха себе си и живота си на Него. Дългата коса
бе специалният им белег. Те не трябваше да пият вино и никакво
друго спиртно питие, за да пазят себе си чисти.
Когато ангелът си отиде, жената бързо изтича при Маное и му
разказа за случилото се. Сигурно са били много развълнувани. Мисля,
че Маное се притесняваше за това как ще се грижат за това специално дете. Може би се надяваше Бог да му даде някакви по-конкретни
препоръки, защото Му се помоли, отново да изпрати Своя ангел и той
да им каже какво да правят с детето. Не след дълго, когато жената на
Маное работеше на нивата, ангелът отново застана пред нея.
(Без картина. или Прибавете фиг. 42.)
Тя бързо отиде да повика мъжа си и двамата заедно чуха отново
Божиите указания за това специално дете. Чуха, че Бог има специална
цел за живота на сина им.
Когато се роди детето, нарекоха го Самсон. Сигурно родителите на
Самсон се грижеха за него с огромна любов. Предполагам се молеха
Бог да го благослови, а също и да им помогне да бъдат добри родители. Вероятно внимателно са учили Самсон, какво означава да бъдеш
назирей. Библията ни казва, че детето растеше и Бог го благославяше.
Той имаше специална цел за Самсон и всички можеха да разберат
това още като го видеха. Неговата коса никога не бе подстригвана и
бе дълга като на никое друго момче.
Ако ти си приел Господ Исус за свой Господ и Спасител, Бог има
специална цел и за твоя живот. Той желае да растеш в святост и по-

35

слушание, като пазиш заповедите Му и се пазиш чист от греха. Така
всички около теб ще разберат, че си Божие дете и ще Го прославят.
Когато хората виждаха Самсон и дългата му коса, сигурно се
сещаха за Бога и заповедите Му. Имаше и още нещо, което бе необикновено у Самсон. Бог му бе дал голяма сила. Нямаше друг мъж,
силен колкото Самсон, както в Израил, така и сред филистимците.
Неслучайно Бог бе дал тази дарба на Самсон. Бог имаше цел за живота му и искаше Самсон да Му послужи с нея.
Може би Бог е дал специална дарба и на теб. Ако ти е дал музикална дарба, например да свириш или да пееш хубаво, това не е
случайно. Той иска ти да развиеш таланта си и да Го прославиш с
него. Ако Бог ти е дал остър ум или физическа сила, или ако си добър
спортист, не забравяй да прославиш Бога чрез дарбата, която ти е
дал. Тъй като Неговата цел за теб е да Го прославяш с всичко, което
имаш и си, моли Го да ти показва още по-ясно и конкретно как да
развиваш у себе си дарбта, която ти е дал, за да си Му най-полезен.
Бог бе дал сила на Самсон, защото той щеше да избави израилтяните
от филистимците.
(Покажете картина 5-2. или Махнете фиг. 25 и поставете фиг. 43.)
Един ден, когато Самсон вече бе млад мъж, той дойде при родителите си и им каза:
– Видях в Тамнат една филистимска. Вземете ми я за жена. (Съдии 14:2)
По онова време браковете са се уреждали, като родителите са
отивали с момчето, за да поискат момичето. Родителите на Самсон
въобще не се зарадваха от тази новина. Те знаеха Божиите заповеди.
Бог бе заповядал на израилтяните да не се женят за момичета от други
народи, които се покланят на други богове.
– Няма ли някоя жена от нашия род или страна, че ще си взимаш
жена от необрязаните филистимци? – каза Маное.
– Нея ми вземи! Тя ми харесва! – настоя Самсон.
Бедният Маное нямаше друг избор, взе жена си и се запътиха към
Тамнат. Библията не ни казва как пътуваха. По едно време Самсон
приближи до лозята около града и от тях излезе лъв, който ревеше
заплашително.
(Покажете картина 5-3. или Махнете всички фигури и поставете
фиг. 45.)
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В този момент Божият Дух дойде с огромна сила върху Самсон
и представете си, той разкъса лъва с голи ръце, но не каза нищо на
родителите си. Уговориха всичко за сватбата и се върнаха.
Когато настъпи денят на женитбата, те отново тръгнаха към Тамнат. По пътя Самсон се отби да види какво е станало с лъва. В трупа
се беше настанал рояк пчели, които бяха събрали мед. Той загреба с
ръцете си от меда и продължи по пътя си. Когато настигна родителите
си, им даде да ядат от меда, но не им каза откъде го е взел.
(Покажете картина 5-4. или Махнете фиг. 45 и поставете фиг.
41, 42, 43, 44 и 46.)
В Тамнат Самсон направи голямо угощение по случай сватбата.
По обичая му дадоха 30 мъже за гости. Докато пиеха и се веселиха,
мъжете сигурно се шегуваха или разказваха разни истории. Тогава
Самсон им предложи да им каже гатанка. Той каза:
– Ако можете да я отгатнете и да ми отговорите през седемте дена
на угощението, тогава ще ви дам тридесет ленени ризи и тридесет
дрехи за премяна. Ако не, то вие ще ми дадете тридесет ризи и тридесет дрехи за премяна. (Съдии 14:12-13)
Всички се съгласиха и нетърпеливо очакваха гатанката. Самсон
им я каза:
– От ядещия излезе ястие и от силния излезе сладост. Що е то?
Какво ли ще бъде това? Всички се зачудиха. Сигурно дълго и
оживено дискутираха възможните отговори.
(Без картина. или Махнете фиг. 41, 42 и 43.)
На третия ден обаче видяха, че няма да могат да я отгатнат. Затова
отидоха при жената на Самсон и я заплашиха:
– Убеди мъжа си да ни каже гатанката, защото иначе ще изгорим
семейството ти и къщата ти!
– Затова ли ни поканихте – да ни оберете? – каза жената на Самсон.
(Без картина. или Махнете фиг. 46 и върнете фиг. 43.)
И така, тя заплака пред него, че не £ е казал отговора на гатанката.
Казваше му, че щом не £ казва, значи не я обича. И така му плачеше
през всички останали дни от угощението, а на седмия ден на Самсон толкова му омръзна да я слуша, че £ разкри отговора. Тогава тя
веднага го каза на мъжете.
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(Покажете картина 5-4. или Върнете фиг. 46)
Когато настъпи вечерта те се събраха и казаха на Самсон:
– Какво може да е по-сладко от мед? И какво може да е по-силно
от лъв?
Самсон извика гневно:
– Ако не беше жена ми нямаше да отгатнете гатанката ми.
Самсон бе толкова разгневен, че веднага излезе и отиде в съседния
град, където уби 30 мъже, взе им дрехите и ги донесе на мъжете. Той
бе разгневен и на жена си, затова си тръгна и се върна в къщата на
баща си.
(Без картина. или Оставете само фиг. 43.)
Сигурно Самсон съжаляваше за случилото се. Той не винаги
спазваше Божите заповеди и това водеше до нещастие и болка. Въпреки това Самсон не можеше да осуети Божията цел. Понякога Бог
наказва непослушанието на Своите хора, за да ги научи на важни
уроци. Но Той винаги постига Своите цели. Това, което се случи със
Самсон, трябва да ти помогне да разбереш, че е по-добре да спазваш
Неговите заповеди.
По време на жетвата Самсон реши да се върне и да посети жена
си. Когато пристигна обаче, бащата на жена му не го пусна да влезне.
След като Самсон си беше тръгнал, бащата на момичето помислил,
че повече едва ли ще се върне и я беше дал за жена на друг мъж. Това
отново много ядоса Самсон.
(Покажете картина 5-5. или Заместете фиг. 43 с фиг. 47.)
Библията не ни казва как, но по някакъв начин той хвана 300 лисици, върза ги две по две и на опашките им завърза факли. Така ги
пусна из нивите на филистимците. Житото бе сухо и бързо пламна.
Ама че пожар! Заедно с житото изгоряха и конопа, и маслините.
Когато филистимците научиха, че Самсон им е направил това зло,
те отидоха и изгориха жена му и баща £. Тогава Самсон се ядоса още
повече и ги нападна. Уби много от тях, а след това отиде и се скри в
процепа на една скала на име Итам. Филистимците изпратиха цяла
армия, да заловят Самсон. От страх да не би филистимците да се ядосат и да им навредят, израилтяните отидоха при Самсон и поискаха
да го вържат, за да им го предадат.
(Махнете фиг. 47 и поставете фиг. 31, 43 и 48.)
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Той ги попита дали няма да го убият. Но те му обещаха, че няма да
го убиват и той се съгласи. Излезна от скривалището си и се остави
да бъде завързан и предаден на филистимците.
Когато филистимците видяха, че им водят Самсон, при това вързан, нададоха радостни викове, но в момента когато го наобиколиха,
Божият Дух дойде със сила върху него.
(Покажете картина 5-6. или Махнете фиг. 48 и прибавете фиг.
49 и 50.)
Изведнъж той разкъса въжетата все едно че бяха конци. Тогава
намери една оселова кост и с нея изби 1000 филистимци. Другите
бързо избягаха. В този ден Бог постигна своята цел и освободи Израил от филистимците. Те продължаваха да бъдат господари на Божия
народ, но сега се страхуваха от Самсон и вече не бяха опасни. Ето
как Бог използва Самсон.
Бог има цел и за твоя живот. Ако живееш в грях, Бог иска да се
покаеш и да помолиш Господ Исус за прошка. Помоли Го да влезне
в сърцето и живота ти. Исус казва: „Ето, стоя на вратата и хлопам.
Ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, Аз ще вляза…“ (Откровение 3:20) Само след като отвориш вратата на Исус и Му позволиш
да живее в теб, ти ще имаш правото да носиш Неговото име и да
се наричаш „християнин“. Тогава Бог ще може да те използва и да
изпълни целта Си за теб и за живота ти.
Обаче ако вече си приел Исус за свой Спасител, Той иска да се
стараеш да растеш в послушание, да изпълняваш заповедите Му и
да развиваш дарбите, които ти е дал. Това е което всеки истински
християнин трябва да прави, за да може Бог да изпълни Своята цел
за него. Бог не кара никого да Го слуша. Той няма да използва никого
насила. Поканата Му към нас е нежна. Той кани всекиго да стане истински християнин. Ако си християнин, ти сам трябва да желаеш Бог
да те използва — ти сам трябва да искаш да Му помагаш да изпълни
целта Си за теб, а не да Му пречиш като нарушаваш заповедите Му.
Обръщай се по-често към Него в молитва и Му казвай, че искаш да
изпълни целта Си за твоя живот. Питай Го какво можеш да направиш
с дарбите, които ти е дал, за да ги реализираш по-добре. Моли Го да
ти помага да живееш свят и чист живот, за да не Му пречиш, когато
иска да те използва.
Що се отнася до Самсон, оттогава той стана съдия на Израил и
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беше такъв в продължение на 20 години.
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР:
1. Кое племе нападна израилтяните в този урок? (Филистимците.)
2. Какво каза ангелът на Маное и жена му? (Каза, че ще имат син,
който ще бъде назирей на Бога и че жената трябва да се пази
чиста.)
3. Каква беше специалната цел, която Бог имаше за живота на Самсон? (Със силата си да освободи Израил от филистимците.)
4. От кое племе беше жената на Самсон? (От филистимското.)
5. Как Самсон победи лъва? (Божият Дух му даде сила.)
6. Защо филистимците успяха да отгатнат гатанката на Самсон?
(Жена му издаде отговора.)
7. Къде завърза Самсон горящите факли, за да подпали нивите на
филистимците? (За опашките на лисиците.)
8. Кои хора се наричат християни? (Онези хора, които са помолили
Христос да прости греховете им и да живее в сърцето им.)
9. Какво трябва да прави всеки истински християнин, за да изпълни Бог целта Си за неговия живот? (Да се старае да изпълнява
Божиите заповеди и да стои чист от греха, за да може Бог да
го използва както желае. Също, да се моли Бог да му покаже
целта, която има за него.)
10. Как Самсон победи филистимците, когато беше вързан с въжета?
(Бог му даде сила да разкъса въжетата и с оселова кост изби
1000 филистимеца.)

САМСОН И ДАЛИЛА
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Библейски пасаж: Съдии 16:4-31
Основна истина: Бог прощава, но не премахва последствията от
греха.
Приложение за спасени деца: Кажи „не“ на греха и поискай сила
от Господ Исус да ти даде победа над него. Ако съгрешиш, побързай
да изповядаш греха си и помоли Бог да ти прости и да ти помогне
да не съгрешаваш.
Приложение за неспасени деца: Обърни се към Господ Исус в молитва и Го помоли да ти прости греховете още сега, и да ти даде
сила да не съгрешаваш повече.
Развитие на действието:
1. Самсон се влюбва в Далила.
2. Филистимците предлагат пари срещу тайната на Самсон.
3. Далила три пъти се опитва да отгатне тайната.
4. Далила досадява на Самсон и той разкрива тайната си.
5. Далила го приспива и отрязва косата му.
6. Филистимците го хващат и изваждат очите му.
7. Самсон мели жито в затвора.
8. Филистимците правят празненство за бога си Дагон.
9. Довеждат Самсон и му се подиграват.
10. Моли се и Бог му дава сила да събори храма.
11. Всички са мъртви.
УРОК
Въведение:
Иван бе приел Господ Исус за свой Спасител и редовно посещаваше неделното училище. Той бе много умно момче и обичаше да
учи. Понеже знаеше много, всички в училище дружаха с него. Иван
не искаше да загуби приятелите си и тяхното уважение за нищо на
света. В час по математика, учителката им даде контролно. Задачите
не бяха проблем за Иван и той бързо ги реши. Тъкмо завършваше
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последната, когато зад себе си чу глас.
– Дай си тетрадката, да препиша задачите.
Беше Ники, най-добрият му приятел. Иван знаеше, че да преписваш е грях, но в никакъв случай не искаше да разочарова Ники и да
загуби приятелството му. Бавно и незабелязано той подаде тетрадката
си на Ники и започна да се прави, че пише. Изминаха няколко секунди,
а на него му се сториха цяла вечност. Обаче в този момент, съвсем
неочаквано, до него застана учителката. Беше го видяла как подава
тетрадката си на Ники. Тя я взе и каза на Иван да напусне часа. Той
бе изключително засрамен. Прибра си нещата и излезна.
След часа той отиде при учителката си и се извини. Наистина съжаляваше и бе решил никога вече да не греши. Бе помолил и Господ
Исус да му прости.
– Приемам извиненията – каза тя – но въпреки всичко ще трябва
да ти пиша двойка. Искрено се надявам се, че това няма повече да се
повтори. Ако имаш желание да я поправиш, ще имаш тази възможност
по нататък, но трябва да се държиш добре.
Грехът носи своите последствия и Иван започваше да осъзнава
тази истина.
Сигурно и Самсон бе разбрал, че грехът има последствия. Спомняте ли си как той наруши Божиите заповеди и се ожени за филистимка? Бог беше заповядал на изрилтяните да не се женят за езичници.
Спомняте ли си колко болка и разочарование донесе това на Самсон?
Библията ни казва, че той съди израилтяните в продължение на двадесет години. Всичко вървеше добре. Филистимците се страхуваха
от Самсон и не притесняваха израилтяните, докато… Самсон не се
влюби отново.
(Покажете картина 6-1. или Поставете фиг. 43 и 51.)
Името на жената, в която се беше влюбил беше Далила. Вероятно
е била езичничка, защото филистимските началници дойдоха при нея
с предложение за сделка. Ако тя успееше да разбере и да им каже
тайната откъде идва силата на Самсон, всеки от тях щеше да £ даде
1100 сребърника. Това бяха много пари и Далила веднага се съгласи.
(Без картина. или Прибавете фиг. 52.)
Явно обичаше парите повече отколкото Самсон и бе готова на
всичко, за да ги получи. Сребролюбието, или с други думи любовта
към парите, е грях, който заслепява очите на хората и те не могат да
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видят истината.
Може би ти също си заслепен от сребролюбие. А може и някакъв
друг грях да ти пречи да разбереш, че Бог те обича толкова много,
че даде Своя Син Исус да умре за твоите грехове. Ако се обърнеш
към Него и Го помолиш, Той е готов да ти прости. Направи го още
сега, там където седиш. Помоли се в сърцето си с думите: „Господи
Исусе, съжалявам за всички грехове, които съм извършил. Прости
ми и ми давай сила повече да не съгрешавам“.
Далила не би се спряла пред нищо, за да получи обещаното богатство. Тя веднага се зае да научи тайната на Самсон. Един ден, докато
той си почиваше, тя го попита:
– Моля ти се кажи ми, откъде идва голямата ти сила? С какво
трябва да те вържат, за да те пленят? (Съдии 16:6)
Сигурно Самсон си спомни как първата му жена му досаждаше,
докато не получи отговора на гатанката. Може би си помисли, че
ако даде някакъв отговор, който не е истина, ще може да се отърве,
затова каза:
– Ако ме вържат със седем пресни тетиви, още неизсъхнали, тогава
ще стана като всеки друг човек.
(Покажете картина 6-2. или Махнете всички фигури и поставете
фиг. 53аb, 54 и 55.)
Далила това и чакаше. Филистимските началници донесоха седем пресни тетиви. Тетивите бяха направени от животински жили и
черва. Преди да изсъхнат напълно, те бяха по-здрави и от въжетата
и бяха много еластични. Далила сигурно приспа Самсон и го върза
с тетивите. Филистимците се бяха скрили в спалнята на Далила и
чакаха да видят какво ще стане. Тогава тя извика:
– Филистимците те нападат, Самсоне!
(Без картина. или Махнете фиг. 55.)
Самсон бързо скочи и скъса тетивите, като че ли къса конец
прегорял от огън. Нищо не можеше да спре силата му, но нищо не
можеше да спре и Далила. Не след дълго тя отново започна да говори
на Самсон:
– Ти се подигра с мен и ме излъга! Кажи ми истината, с какво
трябва да те вържат?
Явно Самсон се забавляваше от тази игра, защото веднага измисли
нова лъжа.
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– Ако ме вържат с чисто нови въжета, още неупотребявани, тогава
ще стана като всеки друг човек.
(Без картина. или Поставете фиг. 48.)
Този път лъжата бе толкова плоска, че поне филистимците трябваше да се сетят. Преди Самсон да убие онези 1 000 филистимци
само с една оселова кост, той бе вързан с нови въжета и ги скъса
като конец. Но те явно бяха забравили, а Далила изобщо не си губи
времето. Взе нови въжета и завърза Самсон с тях. Филистимците се
скриха в спалнята £. После отново извика:
– Филистимците те нападат, Самсоне!
(Без картина. или Махнете фиг. 48.)
Самсон само напрегна мускулите си и въжетата се скъсаха като
нишки. Далила и филистимците отново бяха излъгани, но не се предадоха. Далила отново започна да увещава Самсон.
– Ти само ме лъжеш и ми се подиграваш. Кажи ми с какво трябва
да те вържат?
А той отговори:
– Ако втъчеш седемте плитки на главата ми в тъкането, ще успееш.
(Съдии 16:13)
(Без картина. или Поставете фиг. 56.)
Идеите на Самсон като че ли свършваха и той се доближаваше
до истината. Далила втъка плитките му в платното, което тъчеше на
стана. В миналото хората нямаха машини и големи станове, но сами
тъчеха платовете и килимите. Когато Далила бе готова, дори мушна
колчето на стана в косата на Самсон и отново извика:
– Филистимците те нападат, Самсоне!
(Без картина. или Махнете фиг. 56.)
Самсон се събуди и със ставането си дръпна стана с косата си.
Колчето изскочи и стана се разпадна. Лъжата на Самсон отново бе
явна. Далила бе разочарована, но не и сломена.
– Как можеш да казваш „обичам те“, когато сърцето ти не е с мен?
Вече три пъти ме излъга и не ми каза в какво се състои голямата ти
сила.
Библията не ни казва как е отвърнал Самсон, но ни казва, че Далила продължи да му досажда всеки ден. Дотолкова му омръзна, че
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най-накрая £ разкри тайната си.
– Бръснач не е минавал през главата ми – каза той – защото аз
съм назирей на Бога още от утробата на майка си. Ако се обръсна,
тогава силата ми ще се оттегли от мен, ще стана безсилен и ще бъда
като всеки друг човек.
Наистина ли силата на Самсон беше в косата му?! Не! Неговата
сила идваше от Бога. Ако той си отрежеше косата, това щеше да е
непослушание на Бога. Тогава Бог щеше да се оттегли от Самсон и
той щеше да загуби силата си. Бог е свят и не можеше да подкрепя
Самсон ако той греши.
(Покажете картина 6-3. или Махнете фиг. 53b.)
Този път Далила успя. Тя видя, че Самсон бе искрен и разкри цялото си сърце. Тя извика филистимските началници, които веднага
се отзоваха и донесоха парите със себе си. Далила приспа Самсон
на коленете си и повика един човек, който отряза плитките на Самсон. Далила бе толкова доволна от себе си, че взе да се присмива на
Самсон. Тя отново извика както предишните пъти:
– Филистимците те нападат, Самсоне!
Самсон се събуди и си мислеше, че както винаги ще скочи и ще
се справи с враговете си, но той не разбра, че Господ се е оттеглил
от него. Без Бога Самсон наистина стана като всеки друг човек. Филистимците го хванаха и го вързаха. Това бе техният върховен час. Те
извадиха очите на Самсон и го заведоха в затвора на големия град Газа.
(Покажете картина 6-4. или Махнете всички фигури и поставете
фиг. 57.)
Там те го оковаха в медни вериги и Самсон трябваше да върти
тежкия воденичен камък като животно, за да мели жито. Какво ли си
е мислеше той през всичкото това време? Вероятно размишляваше
върху живота си, мислеше за грешките, които бе допуснал и греховете,
с които бе наранил Бога. Той осъзнаваше, че сегашното му състояние
е резултат от неговото непослушание на Бога.
Може би понякога грешиш и виждаш, че нищо не се случва след
това. Тогава решаваш, че няма значение какво ще правиш. Трябва да
знаеш обаче, че един грях води до друг. Грехът си има последици.
Бог трябва да накаже греха, защото е справедлив. Библията казва, че
заплатата за греха е смърт. Бог трябва да накаже всеки един от нас
със смърт. Но понеже ни обича толкова много, той изпрати Исус,
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който понесе наказанието за твоя и моя грях. Въпреки това, Бог не
премахва резултатите от греха в твоя и моя живот. Ако пушиш или
употребяваш наркотици, те ще разрушат тялото ти. Ако крадеш, преписваш или подсказваш, както направи Иван, трябва да знаеш, че ще
отговаряш за постъпките си. Бог прощава греховете, но не премахва
резултатите от тях, затова можеш да се обърнеш към Господ Исус и
да Го помолиш да ти прости греховете и да ти помогне повече да не
съгрешаваш. Той е обещал, че един ден ще дойде отново и тогава ще
премахне напълно греха и резултатите от него.
И така, Бог прощава греховете, но не премахва резултатите от тях.
Затова ако си християнин, реши в сърцето си да се пазиш от греха.
Помоли Господ Исус да ти даде сила да казваш „не“ на изкушенията.
Чети Божието Слово, за да знаеш как да живееш. Намери си приятели,
които ще ти помагат да не грешиш. Направи го сега, защото после
може да съжаляваш.
Самсон сигурно съжаляваше, но не можеше да направи нищо.
Всеки ден той мелеше жито в затвора. Вършеше изключително тежка
работа. Не можеше да види къде е и какво прави, защото очите му
бяха извадени. Въпреки това, Самсон не губеше надежда, защото с
всеки изминал ден неговата коса растеше.
(Покажете картина 6-5. или Махнете фиг. 57 и поставете фиг.
58, 59ab и 60.)
Един ден филистимските началници се събраха да принесат голяма жертва на своя бог Дагон. Бяха се събрали над 3000 хора. Те
искаха да прославят Дагон, защото мислеха, че той е направил така,
че да хванат Самсон. Вероятно те си спомняха за изгорелите полета
с жито или многото убити от Самсон и сега се радваха, че той бе
вързан в затвора.
Библията ни казва, че когато се развеселиха (сигурно бяха пийнали вино), филистимците поискаха да им доведат Самсон, за да се
подиграват с него. Колко унизен ли се чувстваше Самсон, когато са
го изведоха. Сигурно трябваше да изслуша всичките хули и ругатни.
Вероятно го оплюваха, но той не можеше да направи нищо, дори
не можеше да види тези, които му се подиграваха. Като свършиха,
оставиха Самсон до стълбовете, които държаха цялата сграда. Той
вече не беше опасен. Толкова беззащитен бе, че го бяха оставили на
едно момченце да го води. Той каза на момчето:
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– Моля те остави ме да напипам стълбовете, на които се крепи
сградата, за да се подпра на тях.
(Покажете картина 6-6. или Прибавете фиг. 61.)
Тогава Самсон се обърна към Бога в последна молитва. Вероятно
той се бе молил много пъти през времето, когато бе в затвора. Сигурно бе искал прошка от Бога и възможност да го избави. Сега той
се помоли:
– Господи Йеова, спомни Си, моля Те, за мен и ме подкрепи само
този път, Боже, за да отмъстя поне веднъж на филистимците за двете
си очи. (Съдии 16:28)
Самсон прегърна двата стълба, на които се крепеше сградата и се
опря на тях, на единия с лявата си ръка, на другия с дясната си. Наведе
се с всичката си сила и те паднаха. С тях се срути и цялата сграда.
Под развалините умряха филистимските началници и всички, които
бяха вътре в сградата. Заедно с тях умря и Самсон. Библията казва,
че със смъртта си Самсон уби много повече филистимци, отколкото,
когато беше жив.
(Без картина. или Махнете всички фигури.)
Самсон разбра, че Бог е готов да му прости, но понеже е свят не
премахва резултата от греха. Не бъди като Самсон. Стой далеч от
греха. Моли се Бог да ти дава сила да казваш „не“ и да побеждаваш
изкушенията, за да не страдаш от резултатите на твоите грехове.
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР:
1. Какъв беше грехът на Самсон във връзка с Далила? (Бог беше
заповядал на израилтяните да не си взимат жени езичнички.)
2. Защо филистимците предложиха пари на Далила? (Защото тя
можеше да разбере тайната за силата на Самсон и да им я
каже.)
3. По какъв начин Самсон излъга три пъти Далила? (Че ако го върже
с неизсъхнали тетиви /нови въжета/ втъче косата му в стана,
силата му ще изчезне.)
4. Откъде идваше силата на Самсон? (От Бога.)
5. Кога силата на Самсон щеше да изчезне? (Ако остриже косата

