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ВЪВЕДЕНИЕ
Обучаването на децата в Божието Слово е една от най-голе ми те приви-

легии на вярващия. Наред с това идва и двус тран ната отго вор   ност – да 
се евангелизират неспасените деца и да се нас тав ляват спасените.

Неспасените деца трябва да бъдат учени на посланието на Благо-
вестието – вестта за Бога‚ човешкия грях‚ личността и делото на Исус 
Христос‚ както и да бъдат насърчени да приемат спасението. Всяка 
една от тези области включва една много чудесна докт рина‚ на която 
ние трябва да научим момчетата и моми четата:

I. Бог

Ако децата не бъдат научени на истината относно Бога‚ то те могат 
да си формулират свои собствени понятия. Ние трябва да ги учим за 
Божията святост‚ величие‚ любов‚ всезнание‚ мъдрост‚ всеприсъствие‚ 
всемогъщество и т.н.

II. Човешкият грях

Учете децата‚ че по естество и дела те са грешници‚ че грехът е непо-
коряване на Божия закон и че грехът води до отлъчване от Бога.

III. Господ Исус Христос

Той е Вечният Син‚ Който облече Себе Си и в човешка плът. Той живя 
безгрешен живот и умря със заместителната смърт за всички грешници‚ 
възкръсна и се възнесе отново на небето‚ отдясно на Славата.

IV. Приложение на спасението

Ние трябва много внимателно да учим децата как могат да полу чат 
спасение. Трябва да им обясним внимателно какво е покаяние и как да 
повярват. Тези истини трябва да им бъдат повтаряни многократно.

Очевидно е‚ че не е възможно всяка една от тези истини да бъде прe  по-
давана във всеки урок. Много деца знаят съвсем малко или почти нищо‚ 
ето защо това‚ което преподаваме‚ тряб ва да бъде добре под готвено и 
да обхваща цялата истина. Учете децата на истини‚ които се явяват в 
контекста на разказ ва ната история от Библията. Не забравяйте да вклю-
чите и раз ра ботите цялостна програма за обу чение на децата. 

Спасените деца ще се възползват от това‚ като се научат на благо-
вестието‚ но също така ние трябва да ги учим на исти ни‚ които ще 



4     
ги укрепят‚ ще им помогнат и ще ги ръководят в техния християнски 
живот. Опитайте се за известен период от време да ги учите на „цялата 
Божия воля“.

Уроците в настоящата книжка „Животът на Христос“‚ том 1‚ включ-
ва периода от известяването за Спасителя до започване публич ното 
служение на Господ Исус Христос. Тук вие имате въз мож ност не само 
да разкажете вълнуващи истории‚ но също така да научите децата на 
жизнено важни истини за Господ Исус Христос. Докато преподавате  се 
молете Святият Дух да употреби Божието Слово и да покаже на децата 
коя е централната лично на урока..

Всеки един урок включва пълно учение и приложение на основната 
истина.

Бележки за урока
В началото на всеки урок се дават кратки бележки за съдър жа нието. 

Те показват къде се намира основната истина (О.И.) и къде тя се прилага 
(Н) – за неспасените деца и (С) – прило жение за спасените деца.

Бъдете винаги на разположение да съветвате децата
Важно е децата‚ на които преподавате‚ да знаят‚ че винаги сте на 

разположение да им дадете допълнителна помощ‚ ако те пожелаят да 
разговарят с вас. Как да покажете на децата‚ че сте готови за това се 
посочва в три урока (уроци 1‚4 и 6). Само  то казване на деца та‚ че сте 
на тяхно разположение не е необ ходимо да бъде част от библейския 
урок‚ но може да бъде включено в програмата. След урока е важно да 
имате опре делено време‚ в което да поканите неспасените да излязат 
напред и да се покаят за греховете си. Кажете крат ко и ясно на децата‚ 
къде ще бъдете‚ ако те желаят да разговарят с вас. Важно е всяко дете 
да знае‚ че вие сте на тяхно разпо ложение.

„В нашия урок днес ще ви обясня как може лично да се дове рите на 
Христос и да Го приемете като Господ и Спасител. Ако в края на про-
грамата все още не сте сигурни как да сторите това‚ елате и седнете на 
предните столове и аз ще ви помогна.“

Стихове за запаметяване от Библията
В тази книжка ние предлагаме различни стихове от Биб лията‚ които 

могат да бъдат запаметени; вие може да се спрете и разгледате по-под-
робно всеки един от тези стихове‚ които подчертават основ ната истина 
на урока. Важно е да нау чите децата на тези стихове по такъв начин‚ 
че те да могат да ги запаметят завинаги.
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БЛАГОВЕЩЕНИЕТО

Стихове: Лука 1:26-47; Лука 2:1-3; Матей 1:18-24

Основна истина: Исус Христос е Божият син.

Приложение: 
Неспасените: Повярвай в Христос‚ защото само Той може да те спаси 

от греховете. 
Спасените: Ти трябва да Му се покоряваш.

ПЛАН НА УРОКА: 
1) Ангел посещава Мария.
2) Ангелът казва на Мария‚ че тя ще има дете (ОИ).
3) Ангелът казва на Мария‚ че Елисавета ще има дете.
4) Мария смирено се покoрява (ОИ). 
5) Мария посещава Елисавета. 
6) Елисавета поздравява Мария (ОИС). 
7) Мария хвали Бога (ОИН). 
8) След това Мария се завръща у дома; 
9) Йосиф е тъжен поради новината и чува посланието на ангела (ОИ); 
10) Мария и Йосиф чакат раждането на детето (ОИС‚ ОИН).

Стих за запаметяване: „Той ще бъде велик и ще бъде наречен Син на 
Всевишния!“ (Лука 1:32).

УРОК

„Кой ли може да бъде това?“ – помисли Марин нетърпеливо‚ когато 
чу някой да чука на вратата. Той четеше една много инте ресна книга и 
не искаше да бъде прекъсван! Чукането обаче продължи. Най-накрая 
той стана и отиде към вратата. През шпион ката той видя едно момче‚ 
което имаше неговия ръст. Когато отвори вратата той не можеше да 
повярва!

– Сашо! – какво правиш тук? – изненадано извика той.
Преди две години Александър се беше преместил на около 200 ки-

лометра разстояние.
– Ваканция е и аз реших да те посетя – каза Сашо и се усмихна.
Марин беше така изненадан‚ че почти забрави да покани гос тенина си.
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Библията ни разказва за Мария, която също имаше неочакван посе-

тител.
Сцена 1 (Поставете фиг.1С-1‚ Мария (вътрешна сцена))

Тя беше сама и вероятно бе изпълнена с радостни мисли‚ тъй като 
скоро £ предстоеше сватба. Тя обичаше много Йосиф и с нетърпение 
очакваше времето‚ когато щяха да заживеят заедно под един покрив. 
Веро ятно си представяше как ще подреди дома им и ще го направи 
приятен и уютен. Те нямаше да имат много пари‚ но Мария не се при-
тесняваше от това. Имаше толкова много други неща‚ които я караха да 
се чувства щастлива. Бог беше така добър към нея. Неочаквано нейните 
мисли бяха прекъснати.
(Поставете фиг. 1С-2‚ ангел.) (Покажете Картина 1-1.)

– Здравей‚ благодатна! Господ е с теб!
Мария се вцепени. Ангел! Лицето £ изразяваше страха‚ който тя 

изпитваше в сърцето си.
– Не бой се‚ Мария! Бог те обича! – каза £ ангел Гавраил. – Ти ще 

станеш майка на син. Ще го наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще 
бъде наречен Син на Всевишния!

Бебето щеше да бъде Син на Всевишния Бог! (Поставете фиг. 1С-3) 
(Покажете Картина 1-2.) Библията‚ Божието Слово ни казва много 
неща за Него. Погледнете този триъгълник (фиг. 1С-3 сменяме с фиг. 
1С-4)‚ той е един, но има три страни. Така и Бог е  Един, но има три 
лица (прояви‚ страни): Отец‚ Син и Святи Дух. Днес ние ще разгледа-
ме второто лице на Бога – проя вата Му като Син. Той беше Бог още от 
самото начало на Своя живот на тази земя. Вечният Дух на Бога облече 
себе си в човешка плът и дойде на земята‚ за да изкупи грешниците. 
Биб лията ни казва‚ че Той е Творецът на всичко: „Всичко това стана 
чрез Него“ (Йоан 1:3 a). Именно този Всемогъщ и Вечен Бог щеше да 
дойде на земята като мъничко бебе‚ което Мария щеше да роди. Тя 
щеше да бъде Негова майка. Мислите £ бяха много обър кани и тя се 
опитваше да схване какво точно £ каз ваше ангелът. Нима това щеше 
да бъде обещаният Месия? Стотици години наред всяка една юдейска 
жена се надяваше да бъде удостоена с честта да стане майка на обеща-
ния Месия – Спаси тел. Нима тази чест се бе паднала на нея? Това беше 
невероятно! Сега тя слушаше вни мателно:
(Фиг. 1С-4 сменяме с фиг.1С-5) (Покажете Картина 1-1.)

– И Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид. Ще царува 
над Якововия дом до века‚ и царството Му няма да има край! – обясни 
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£ ангел Гавраил.
И Мария знаеше… да‚ това щеше да бъде обещаният от Бога Спа сител. 

Тя щеше да стане Неговата майка. Мислите £ бяха объркани:
– Не мога да разбера – каза тя‚ – как ще стане това?
– Святият Дух ще дойде върху теб – каза £ ангелът. – Силата на Все-

вишния ще те осени. Затова и Святият‚ Който ще се роди от теб‚ ще се 
нарече Божий Син!

Зачеването на това бебе щеше да бъде различно от това на всички 
оста нали бебета по света‚ които някога са се раждали и се раждат. 
Всяко едно бебе има баща-човек и майка-човек, a онова бебе‚ което 
щеше да се нарече Син на Всевишния, имаше майка-човек‚ но нямаше 
баща-човек.

Това бебе беше Син на Бога‚ въплътено от вечния Дух на Бога. Мария 
беше смаяна от тази чудна вест. Тя трябваше да разговаря с някого за 
всичко‚ което беше чула. Но кой ли щеше да повярва на тази странна 
история? Бог беше дал на ангел Гавраил помощ и по този въпрос.

– Братовчедка ти Елисавета също така ще има дете – каза £ той.
– Помни‚ Мария‚ Бог ще изпълни всяко Свое обещание. За Него няма 

нищо невъзможно.
Елисавета щеше да има дете. Елисавета и мъжът £ бяха вече много 

стари. Да се роди бебе на една толкова остаряла двойка наис тина беше 
чудо. Бебе‚ родено по чудо!

– Аз съм слугиня на Господа – отвърна Мария на ангела. – Готова 
съм да извърша всичко‚ каквото Бог желае от мен. Да стане с мен както 
Бог казва!

Мария повярва на Божието обещание. Ангел Гавраил се върна обратно 
на небето.
(Махнете ангелът.)

Днес ние не виждаме и не чуваме ангели да донасят до нас Божието 
Слово. Ние намираме Божието послание в Библията. Знаем кой е Исус 
Христос‚ защото Библията ни казва отново и отново‚ че Той е Божият 
Син‚ Бог‚ изявен в човешка плът. Кога то Исус се роди като мъничко 
бебе‚ Той не престана да бъде Бог. Божият вечен Дух е навсякъде‚ но 
същевременно Той се всели в Исус с всичката пълнота на всемо гъщия 
Бог.

Библията‚ Божието Слово‚ ни казва също така защо Исус дойде на 
света: „…Христос Исус дойде на света да спаси грешните…“ (1 Тим. 
1:15). Единствено Бог може да спасява от греха. Ето защо Исус трябваше 
да дойде на света. Мария не знаеше всичко това‚ но тя размишляваше за 
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това‚ което ангелът £ беше казал и се приготви да посети братов чедка 
си Елисавета. Тя се чудеше какво ли щеше да каже Йосиф‚ когато научи 
новината‚ която ангелът току-що бе донесъл на Мария.
Сцена 2 (Mахнете сърцето. Поставете фиг. 1С-6 – Елисавета.) (По-
кажете Картина 1-3.)

Пътят до дома на Захарий и Елисавета продължи няколко дни. Чудо на 
чудесата! Елисавета знаеше‚ че Мария щеше да стане май ката на Божия 
Син‚ обещания Спасител преди Мария да £ беше казала това.

– Каква чест е за мен да ме посети майката на моя Господ! – възк ликна 
Елисавета.

Тя знаеше‚ че детето на Мария бе сам Господ‚ нейният Бог‚ Бог все-
могъщ. Елисавета повярва в онзи‚ Когото Бог беше обещал да изп рати. 
Тя знаеше‚ че обещаният Спасител скоро щеше да се роди. Той беше 
нейният Господ. (Поставете фиг. 1С-7, кръст.) Момчета и моми чета‚ 
християни‚ никога не забравяйте кой е вашият Господ и Спасител. Той е 
Бог всемо гъщ и свят. Той знае всичко. Когато Той облече човешка плът 
и стана човек‚ Той не прес тана да бъде Бог. Ако сега Той е твой Спа си-
тел‚ Той е и твой Господ. Това означава‚ че Той управлява живота ти. 
Ако прия телите ти ходят на места‚ които не са угодни на Бога‚ какво 
ще направиш? Ако след вечеря има много съдове за миене‚ какво ще 
направиш? Ако Исус Христос‚ Божият Син‚ е твой Спаси тел и Господ‚ 
би ли желал да вършиш това‚ което Му е угодно?

Елисавета беше много радостна за това‚ което се беше слу чило на 
Мария.

– Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Бога‚ Спа си теля 
мой! – каза Мария.

Мария знаеше‚ че единствено Господ можеше да я спаси. Тя не разби-
раше напълно как нейното дете‚ Божият Син‚ щеше да я спаси. Един 
ден този неин син и Син на Всевишния щеше да вземе върху Себе си 
греховете на целия свят и да понесе наказа нието за тях. Единс твено Бог 
можеше да извърши това. След това Той щеше да покаже отново‚ че е 
Бог като възкреси собст веното си тяло от мъртвите. Мария нарече Бога 
„мой Спасител“. Дали Исус Христос е и твой Спасител? Ти не можеш 
да сториш нищо от себе си‚ за да премах неш греховете си. Единс твено 
Бог може да стори това и да те спаси.

Ако ти се отвърнеш от всичко‚ което знаеш‚ че е погрешно в живота 
ти и се довериш на Исус Христос Той да премахне грехо вете ти‚ защото 
Той е Божият Син‚ то тогава Исус ще направи това за теб. Може би ти 
искаш да бъдеш освободен от греховете‚ но не раз бираш как това може 
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да стане. Аз ще остана след часа (там и там – посочи точно място)‚ 
ако ти ис каш да разговаряш с мен по този въпрос. Когато дру гите 
изли зат ти можеш да дойдеш и да разговаряме‚ ако имаш въпроси или 
проблеми. Аз ще се опитам да ти покажа отгово рите на твоите въпроси 
от Божието Слово.

Много е важно да приемеш Исус Христос за твой Спасител. Мария 
можа да нарече Бога „моят Спасител“. Тя се зарадва‚ защо то Бог беше 
добър към нея. Елисавета сигурно разказа онези вълну ващи неща‚ които 
се бяха случили с нея и със съпруга £ Захарий.

– Захарий също така видя ангел и ангелът му каза‚ че наши ят син‚ 
който ще се нарече Йоан‚ ще подготви пътя за Господа.

Мария‚ Елисавета и Захарий прекараха много радостни дни заедно. 
Сигурно те до късно вечер разговаряха за бебетата‚ които щяха да им 
се родят. Тези бебета щяха да бъдат различни едно от дру го пo няколко 
начина. Можеш ли да си представиш по какво те щяха да се отличават 
едно от друго?

Бебето на Елисавета имаше земен баща – Захарий. Бебето‚ което Ма-
рия щеше да роди нямаше човешки баща. То беше Син на Бога. Бебето 
на Елисавета щеше да започне живота си от момента на раждането‚ а 
синът на Мария е веч  ният Бог‚ изявен в човешка плът. Малко преди 
да се роди бебето на Елисавета и Захарий, Мария се върна у дома си. 
Вър вей ки по пътя тя си мислеше: „Какво ли ще каже Йосиф? Дали той 
ще разбере?“
Сцена 3 (Махнете фигурите. Поставете фиг. 1С-8‚ Йосиф.) 

Йосиф се натъжи и обърка‚ когато Мария му каза‚ че ще има дете. Той 
сигурно си мислеше‚ че е по-добре‚ ако не се омъжи за нея. Вечерта‚ 
когато си легна и заспа‚ Йосиф се стресна в съня си. Неочак вано един 
ангел застана пред него.
(Покажете Картина 1-4.)

– Йосиф, – каза му ангелът – не бой се да вземеш Мария за жена. Вяр-
но е‚ че тя ще роди бебе‚ но това бебе е Син на Бога. Ти ще го наречеш 
Исус‚ защото Той ще спаси хората от техните грехове.

Бог не остави Йосиф да се съмнява чие е това дете – Бог му откри‚ че 
това бебе щеше да бъде сам Бог‚ изявен в човешка плът. Колко чудно е‚ 
когато си представим‚ че Бог реши да напусне небето‚ да облече себе си 
в човешка плът и да дойде като малко бебе на земята да обитава всред 
хората. Той обаче не престана да бъде Бог. Вечният дух на Богa е все  п-
рисъстващ‚ Той се въплъти с цялата Божия пълнота в мънич кото бебе 
Исус. Исус беше напълно човек и в Него оби та ваше телесно всичката 



10     
пълнота на божествения Дух.

Едва сега Йосиф разбра. За него беше трудно да повярва нещо така 
чудно – той и Мария щяха да станат част от това велико чудо. Бог щеше 
да дойде на земята в образа на мъничко бебе. По-велико чудо досега не 
се беше случвало. Йосиф беше толкова щастлив не само защото Мария 
щеше да бъде негова жена‚ но защото Бог изпълняваше обещанията си 
и бе решил да извърши велико чудо чрез нея. Каква чест беше за Мария 
Бог да благоволи да я избере да стане майка на Божия Син.
Сцена 4 (Махнете фигурите. Поставете фиг. 1С-10‚ Мария и Йосиф.) 
(Покажете Картина 1-5.)

Йосиф се покори на Божието послание и той‚ и Мария бяха радостни 
и щастливи в своя мъничък дом в Назарет. Йосиф работеше като дър-
воделец‚ а Мария се грижеше за домакинс твото.

Те очакваха времето‚ когато Божият син щеше да се роди… Но дали 
Неговото идване на света означава нещо за теб? Ако ти вече си Го 
приел като Спасител‚ ти ще отговориш с „Да“‚ защо то Той дойде на 
земята и те спаси от греховете ти. Помни‚ Той е твой Господ‚ Той е 
този‚ Който управлява твоя живот. Той е Онзи, на Когото ти трябва да 
се покоряваш.
(Махнете фигурите. Поставете фиг. 1С-5, 1С-7 и 1С-9.)

Може би пък между вас има и такива‚ за които идването на Господ 
Исус на земята не означава нищо особено. Ти обаче чувстваш тъга в 
сърцето си‚ защото не се покоряваш на Бога и искаш да бъдеш спасен и 
освободен от греховете си. Аз не мога да сторя това за теб. Единствено 
Бог може да те спаси и осво боди. Искаш ли сега да повяр ваш и да при-
емеш Божия Син Исус‚ Той да те спаси и освободи от греха? Помоли Го 
сега да ти прости. Кажи Му‚ че съжаляваш за твоите грехове. Помоли 
Го Той да те спаси и освободи. Той ще стори това‚ ако ти всецяло отво-
риш сърцето си и Му се довериш. Бог обещава: „Защото всеки‚ който 
призове Господното име‚ ще се спаси“ (Римляни 10:13).
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ОВЧАРИТЕ ЧУВАТ ЗА 
СПАСИТЕЛЯ

Стихове:  Лука 2:3-20

Основна истина: Господ Исус е Единствения Спасител за греховете 
на човеците.

Приложение: 
Неспасените: Ако искаш да се спасиш‚ повярвай в Христос. 
Спасените: Ако вярваш в Христос‚ имаш увереност за спасе нието.

ПЛАН НА УРОКА: 

1) Мария и Йосиф се подготвят за път към Витлеем. 
2) На път за Витлеем. 
3) Те пристигат. Те отсядат в яслите. 
4) Исус се ражда (ОИН). 
5) Овчарите идват и се покланят на Исус. 
6) Те разказват своята история:
     – появява се ангел;
     – Той им каза за Спасителя (ОИ);
     – небето се изпълни с ангели (ОИС).
7) Овчарите напускат и отиват да разкажат на другите (ОИН).

Стих за запаметяване: „…когото ще наречеш Исус‚ защото Той е‚ 
Който ще спаси народа Си от греховете му“ (Матей 1:21).

    УРОК

Сцена 1 (Поставете фиг. 1С-10.) 
Мария и Йосиф се подготвяха за път. Римският император Цезар 

Август бе издал указ‚ в който заповяда всички поданици на неговото 
царство да плащат данък на римското правителс тво. Всеки един бе 
длъжен да отиде в родния си град и да остане там докато събирачите 
на данъци минат и кажат на всекиго колко трябва да плаща. Мария и 
Йосиф трябваше да отидат във Витлеем. Те живееха в Назарет‚ но Йосиф 
беше от Дави довото потомство‚ а Витлеем беше града на Давид. Мария 
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и Йосиф приготвиха всичко‚ от което имаха нужда за пъту ването. 
(Отместете фигурите.)

Най-сетне те бяха готови за път.
– Донесох най-удобното седло – сигурно каза Йосиф на Мария и по-

стави седлото на гърба на магарето. – Добре ли се чувстваш‚ Мария?
Сцена 2 (Поставете Мария и Йосиф‚ фиг. 1С-11.) (Покажете Картина 
2-1.)

– Да, Йосиф‚ добре съм – отвърна Мария.
Тя добре знаеше‚ че пътят за Витлеем не беше лек‚ имаше много 

хълмове‚ долини и каменисти места. Те трябваше да пътуват четири 
или пет дни докато достигнат Витлеем‚ Дави довия град‚ както някои го 
наричаха. Всяка вечер пътниците търсеха място, където да прено щуват. 
Сигурно по пътя те сре щаха хора‚ които им даваха подслон през нощта. 
Но може би им се бе случило да пренощуват на открито. С всеки изминат 
ден те се приближаваха до Витлеем.

Когато най-сетне пристигнаха‚ Мария и Йосиф бяха толкова умо-
рени, че потърсиха място‚ където да си починат. Дали щяха да намерят 
подслон при роднините си? Не! Други гости бяха прис тигнали и заели 
всичките стаи‚ за тях нямаше място. Вит леем беше препълнен с хора‚ 
които бяха дошли да се регис трират за данъчните такси.

– Сигурно ще намерим място в хана – предположи Йосиф!
Когато Йосиф погледнa Мария‚ забеляза‚ че тя не се чувст ваше добре. 

Мария усещаше‚ че бебето скоро щеше да се роди.
– Йосиф‚ ние трябва да намерим място на всяка цена!
Може би някой ги изпрати в хана или пък те сами го наме риха‚ но 

ето‚ че пристигнаха там.
(Махнете фигурите.)

Обор‚ ясли! Мария и Йосиф седнали в обора.
Сцена 3 (В обора. Поставете животните и Мария и Йосиф – фиг. 
1С-12 и 1С-10.) (Покажете Картина 2-2.)

Повечето обори не бяха чисти и поради животните‚ които се нами ра-
ха там вероятно те миришеха неприятно. Йосиф се озърна да намери 
чиста слама.

Вероятно Мария беше първата‚ която забеляза яслата. Това беше като 
кош‚ от който се хранеха магаретата или добитъкът. Мария обаче знае-
ше‚ че тази ясла ще бъде употребена за нещо друго тази вечер.

– Йосиф, – каза му тя – моля те донеси малко чиста слама и я пос тави 
в яслата!
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Тази нощ се случи! – Чудният Божий Син дойде на света като мъничко 
новородено бебе! (Поставете фиг. 1С-13 – бебето Исус.) (Покажете 
Картина 2-3.) Той беше истинско малко бебе и приличаше на много 
други бебета. Плачеше‚ имаше нужда да се грижат за Него и да Го на-
хранят. Беше едно мъничко‚ безпомощно бебе‚ но същев  ременно беше 
Бог Всемогъщ. За нас е трудно да си представим това‚ но Бог наистина 
дойде на света в образа на мъничко бебе. Вие добре знаете как мънич-
ките бебета могат да плачат или да налагат своята воля. Всяко едно бебе‚ 
което се ражда иска да върши това‚ което желае‚ да върви по собствения 
си път‚ а не по Божия път‚ защото всяко едно бебе се ражда грешник. 
Това бебе обаче‚ което се роди тази нощ във Витлеем‚ беше различно. 
То беше чисто и безгрешно.

Мария и Йосиф повиха бебето в мек плат и го положиха в ясла та. 
Те бяха безкрайно щастливи. Това‚ което най-много очак ваха‚ се беше 
случило. Те си припомниха обещанието‚ което Бог беше дал преди 
много години:

„Ето‚ девица ще зачене и ще роди Син  …Той ще бъде Бог с нас.“ И 
на друго място се казва: „Защото ни се роди Дете‚ Син ни се даде;… и 
името Му ще бъде: Чудесен‚ Съветник‚ Бог Могъщ…“ (Исая 9:6).

Те се опитваха да разберат чудото‚ че това мъничко бебе беше Бог 
Могъщ!

Лицата им излъчваха радост‚ когато те започнаха да хвалят Бога. Те 
просто искаха да благодарят на Бога. Благодариха Му‚ че ги беше довел 
благополучно във Витлеем. Благодариха Му‚ затова че беше изпълнил 
обещанието Си. Сигурно техните хваления бяха смесени и с въпроси. 
Сигурно те търсеха помощ и съвет от Бога – да им помогне да се грижат 
за това бебе‚ което беше Негов Син.

Мария и Йосиф нямаха никакво съмнение какво щеше да бъде името 
на новороденото. Ангелът им беше казал: „…когото ще наречеш Исус‚ 
защото Той е‚ Който ще спаси народа Си от греховете му“ (Матей 1:21). 
(Махни фигурите. Поставяй последователно фиг.1С-5, 1С-7 и 1С-9.) 
Исус означава Спасител‚ но какво е значе нието на думата Спасител? 
Представи си‚ че ти плуваш в морето и бъдеш подх ванат от силно 
течение. Има огром на опасност да потъ неш. Ако някой на брега те 
е забелязал и побърза да ти дойде на помощ‚ ти ще кажеш‚ че той те 
е спасил. Спасител е онзи човек‚ който спасява друг човек‚ който се 
намира в голяма беда. Помните ли‚ че ние вече казахме‚ че човек се 
ражда с наклонността да върши това‚ което той желае‚ а не това‚ което 
Бог иска. Затова човек е непокорен и своеволен. 
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Не можеш сам да се освободиш от греха‚ нито да се проме ниш. 

Библията ни казва: „…а грехът, като се развие напълно‚ ражда смърт“ 
(Яков 1:15). Това означава човек да бъде отделен от Бога завинаги. Ти 
се нуждаеш от някой‚ който да те спаси от греховете ти. Господ Исус 
Христос дойде‚ за да стане и бъде единствения Спасител и да  освободи 
човека от неговите грехове. Бог облече себе си в плът и стана човек‚ за 
да може да умре за греховете на човечеството – за всички хора‚ за теб и 
мен. Той самият беше без грях‚ но Той бе наказан като върху Него бяха 
положени греховете на цялото човечество и Той понесе наказанието за 
тези грехове. Само Бог може да понесе греховете на света. Господ Исус 
Христос беше Бог изявен в плът – Той беше Бог и човек‚ ето защо Той е 
единственият Спа сител. Исус възкръсна след смъртта си и днес е жив. 
Той разкъса оковите на греха‚ които бяха оковали твоя и моя живот. Той 
може да отнеме всичките грехове на човека‚ може да те спаси от това 
да бъдеш завинаги отлъ  чен от присъствието на Бога. Само Неговото 
име Исус означава Спасител. Ето защо Мария и Йосиф назоваха бебето 
Исус – така‚ както ангелът им беше заповядал.
(Махнете фигурите. Поставете отново фиг.1С-10, 1С-12 и 1С-13.)

В своето огромно въодушевление Мария и Йосиф забравиха колко 
бяха уморени. Сега вече не им се спеше‚ макар че наоколо беше тихо 
и спокойно. Сякаш цялото градче беше зас пало. Мария и Йосиф бяха 
сами с мъничкото бебе.

Изведнъж те дочуха гласове.
– Йосиф‚ мисля‚ че някой идва – каза Мария със загриженост в гласа 

си. – Кой ли може да бъде това?
(Поставете овчарите – фигура 1С-14.) (Покажете Картина 2-5.)

Те дочуха как овчарите възбудено разговаряха помежду си:
– Това е мястото – казаха те. – Ето‚ тук е детето‚ точно‚ както ангелът 

ни каза.
Мария и Йосиф се смаяха. Ангелът? Те видяха как овчарите се при-

ближиха до яслите. Изпълнени със страхопочитание те коленичиха пред 
бебето. Лицата им изразяваха дълбока почит и учудване. Това беше 
Божият обещан Помазаник – Онзи‚ Когото израелският народ очакваше 
вече толкова много годи ни. Сълзи на радост и щастие започ наха да се 
стичат по техните лица‚ когато се наведоха и покло ниха на Божия Син‚ 
бебето в яслата. Те хвалеха Бога със силен глас. Благодаряха Му за това, 
че беше изпълнил обещанието си и че те бяха станали учас тници на 
това велико чудо.

Мария и Йосиф тихо чакаха. Но най-накрая те сигурно запитаха:
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– Кажете ни за ангела?
Тогава овчарите разказаха тяхната история. За Мария и Йосиф тя 

сигурно би била неразбираема‚ ако и те самите не бяха прежи вели в 
последно време странни неща.
Сцена 4 (Махнете фигурите. Поставете фигури 1С-15‚ 1С-14 и 1С-17, 
овцете‚ овчарите и ангел.) (Покажете Картина 2-4.)

– Когато бяхме на полето‚ някои от нас пазеха овцете. Оста на лите 
спяха. Изведнъж всички внезапно се събудихме. Небето беше ясно като 
ден. След това видяхме един ангел и той ни проговори.

Докато слушаха историята на овчарите‚ Мария и Йосиф си спом  ниха 
за ангела‚ който беше дошъл и при тях. Дали това беше същият ангел? 
Те искаха да научат повече за онова‚ което им беше казал той.

– Най-напред ангелът ни каза да не се страхуваме. Ние разб  рахме‚ 
че Бог го беше изпратил и се уплашихме. Ангелът се опита да ни успо-
кои. Съобщи ни‚ че ни носи добра вест‚ вест на радост‚ която ще бъде 
за всички хора.

Овчарите си спомняха точните думи‚ които ангелът им беше казал: 
„Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител‚ Който е Христос 
Господ“. Ангелът им каза‚ че Господ Исус беше Спасителят. Защо не 
можеше да умре някой друг за грехо вете на света? Защото всеки един 
човек на света беше грешник и заслужаваше Божието наказание. Господ 
Исус Христос беше безгрешен‚ ето защо Той можа да умре за греховете 
на другите хора. Защо бе необходимо Господ Исус да стане нашият Спа-
сител? Защото човечеството, всички хора‚ съгреши и беше необходим 
човек‚ който да понесе наказанието за греховете им на тяхно място. 
Но единствено Бог можеше да извърши това велико дело‚ а именно 
– да отнеме греховете на цялото човечество – на много‚ много хора‚ 
които повярваха в Него. И така‚ Господ Исус Христос е единственият 
Спасител от греха! (На това място може да бъде поставен стихът 
за запаметяване.)

Ангелът каза на овчарите‚ че те ще намерят младенец‚ повит и лежащ 
в една ясла.

Мъжете сигурно обясниха:
– Докато ние се опитвахме да проумеем всичко това‚ се случи нещо 

друго. Внезапно цялото небе се изпълни с ангели!
(Поставете ангелите, фиг. 1С-18 и 19.)

– Цялото това небесно войнство ангели хвалеха Бога и казваха: „Слава 
на Бога във висините и на земята мир между човеците‚ в които е Не-
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говото благоволение.“

Целият ангелски хор пееше и славеше Бога за идването на този велик 
Спасител. Ако ти вече си повярвал в Христос и си Му се доверил‚ ти 
можеш да имаш увереност‚ че Бог ти е простил греховете (Ðèìë. 8:1). 
Той е счупил оковите на греха в твоя живот‚ ето защо виждаш промяна 
в живота си. Един ден Той ще те отведе в Неговата слава на Небето. Ти 
ще бъдеш чист и съвършен завинаги! Той е великият Спасител!

Господ Исус Христос няма да те остави. Той е Единственият Спа сител 
така‚ както ангелите пееха при Неговото рождение.

– Ангелите си отидоха внезапно‚ така, както бяха дошли – казаха 
овчарите. – Ние разбрахме‚ че няма за какво да се стра хуваме‚ тъй като 
Бог ни обича‚ Той ни изпрати посланици от небето. И така‚ ние решихме 
да дойдем във Витлеем и да потърсим Спасителя‚ и Го намерихме. Ние 
Го видяхме‚ Христос‚ Божия обещан Помазаник!
Сцена 5 (Махнете фигурите и наредете отново сцената в обора – Йо-
сиф, Мария, бебето, животните и овчарите.) (Покажете Картина 
2-5.)

Сигурно Мария и Йосиф също така споделиха с овчарите чудните 
неща‚ които се бяха случили в техния живот преди тази нощ. Ве ро ятно‚ 
когато всички се бяха събрали около яслата Йосиф им каза:

– Неговото име е Исус (Спасител)‚ защото Той ще спаси хора та от 
техните грехове.

Овчарите бяха смаяни. Техните думи на благодарност и хваление не 
можеха напълно да изразят радостта‚ която изпълваше сърцата им.
Сцена 6 (Махнете овчарите, а после Йосиф, Мария и бебето. После 
поставете фиг.1С-20 и 1С-14, хора и овчарите.) (Покажете Картина 
2-6.)

Когато на следващата сутрин градчето Витлеем се събуди‚ хората 
чуха новините за чудните неща‚ които се бяха случили през тази нощ. 
Овчарите разказваха това‚ което им се беше случило на всички‚ които 
искаха да научат и чуят. Те разказ ваха за ангелите‚ за Благата вест от 
небето и за бебето – Божия Помазаник‚ Христос Господ‚ Който се беше 
родил тази нощ.

Овчарите продължаваха да хвалят Бога‚ завръщайки се при овцете си.
(Махнете фигурите с хората и овчарите. Поставете фиг. 1С-10, 1С-13 
и 1С-12 – сцената в обора.) (Покажете Картина 2-3.)

Те чуха‚ че Спасителят се беше родил и дойдоха при Него. Какво би 
сторил ти? Днес ти чу‚ че Той е Единственият‚ Който може да те спаси. 
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Той единствено може да отнеме греховете ти‚ които те разделят от Бога. 
Исус може да пречупи лошите навици и пороци‚ които вла деят над теб. 
Ти сега не можеш да Го видиш‚ защото Той е на небето‚ но можеш да 
повярваш в Него и да Му се довериш с цялото си сърце. Ако ти наистина 
искаш Той да те спаси‚ довери Му се Той да стори това сега. Той може‚ 
защото ангелът каза: „…когото ще наречеш Исус‚ защото Той е‚ Който 
ще спаси народа Си от греховете му“.

Повечето от хората не могат да повярват в това. „Каква чудна и стран-
на история“ – казват те и поклащат главите си, и отново си тръгват по 
пътя. Мария обаче размишляваше и размиш ляваше за всичко онова‚ 
което беше чула и което се беше случило и се питаше какво ли щеше 
да донесе бъдещето. Ние можем да разчитаме на Божи ите обещания 
за бъдещето така‚ както виждаме тези обещания да бъдат изпълнявани 
в миналото. Тя можеше да Му благодари за всичко това. Благата вест‚ 
която ангелът донесе‚ беше за всички хора. Какво изпит ваш‚ когато 
мислиш за това‚ което се случи през тази нощ? Недей да приличаш на 
онези хора‚ които само чуват Бла гата вест‚ но не идват при Спасителя. 
Не продължавай да живееш в греха‚ отлъчен от Бога! Исус Христос се 
роди на света‚ за да стане Спа сител. Той все още е Единственият Спа-
сител. Ако от цялото си сърце ти желаеш да бъдеш освободен и спасен 
от греха‚ повярвай сега в Него. Ти можеш да Му кажеш нещо подобно 
на това: „Господи Исусе‚ аз съм сторил толкова много пог решни неща 
в живота си и сега зная‚ че се нуждая да бъда спасен от греховете си. 
Благодаря ти‚ че Ти умря и за мен. Моля те‚ вземи греховете ми и стани 
мой Спасител“.

Той ще те чуе. Той ще те спаси. Припомни си стихът от Биб лията: 
„…когото ще наречеш Исус‚ защото Той е‚ Който ще спаси народа Си 
от греховете му“ (Матей 1:21).
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МЪДРЕЦИТЕ СЕ 
ПОКЛАНЯТ НА ЦАРЯ

Стихове: Матей 2:1-13

Основна истина: Исус Христос е родилият се Цар.

Приложение: 
Неспасените: Довери Му се, за да те осво боди от царството на Сатана 

и да те въведе в Своето Царство. 
Спасените: Поклони Му се!

ПЛАН НА УРОКА: 

 1) Мъдреците виждат звездата. 
 2) Те разбират нейното значение (ОИ). 
 3) Те се подготвят за път към Юдея (ОИ). 
 4) Те са на път.
 5) Те пристигат в Ерусалим.

 6) Юдейските водачи казват‚ че Царят ще се роди във Витлеем 
(ОИ). 

 7) Ирод посреща мъдреците. 
 8) Ирод ги пита къде може да намери Царя (ОИН). 
 9) Мъдреците следват звездата до Витлеем. 
10) Те намират Господ Исус. 
11) Те му се покланят (ОИС). 
12) Бог ги предупреждава да не се връщат при Ирод. 
13) Те се връщат по друг път (ОИН). 
14) Ангел казва на Йосиф да отиде в Египет. 
15) Той се покорява (ОИН). 

Стих за запаметяване: Преговорете Лука 1:32 и Матей 1:21.

УРОК

Какво въодушевление! Новината вероятно бързо се е разп ространила 
навсякъде.

– Погледнете тази звезда! Какво ли означава това?
Преди много години‚ в библейско време на Изток живееха мъже‚ 
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които се наричаха мъдреци. Някои от тях даваха съвети на царя как да 
управлява страната. Това бяха много обра зовани хора. Други изучаваха 
значението на звездите.
Сцена 1 (Ако разполагате с фланелен фон за нощ‚ звездно небе, можете 
да го поставите върху дъската.)

Една ясна нощ‚ няколко от тези мъже забелязаха една нова звезда.
(Поставете мъдреците и звездата – фиг. 1С-21 и 1С-22.) (Покажете 
Картина 3-1.)

Те потърсиха отговор в своите книги:
– Какво ще кажат книгите? Дали това е комета?
Не‚ техните книги не предсказваха появата на комета. Коя беше тогава 

причината тази нова‚ голяма звезда да се появи на небето? Мъд  реците 
добре знаеха‚ че звездите никога не се изменят. Зима след зима едни и 
същи звезди се появяваха на небосвода. Лято след лято те наблюдаваха 
едни и същи звезди. Пла нетите се придвижваха от едно място на друго 
и тези мъд реци разбираха това. Това обаче беше нещо различно! Какво 
ли можеше да означава?

По някакъв начин ние не знаем точно как тези мъдреци разбраха‚ 
че появяването на тази нова звезда означаваше раж да нето на Цар в 
юдейската земя. Да‚ те имаха право‚ Господ Исус Христос‚ Великият 
Цар се беше родил. На небето Той беше Бог от вечността‚ всичките 
ангели Му се покоряваха и Му се покланяха. Той притежаваше много 
повече власт и сила от всички земни царе на земята взети заедно. Ма-
кар че се роди като мъничко бебе‚ Той не престана да бъде Бог (и Цар 
на вечността). Бог‚ който сътвори небето и земята със сигурност може 
да постави специална звезда на небето‚ за да извести на чове  чес твото‚ 
че Исус щеше да дойде на земята като човек‚ като мъничко бебе; Той 
– Царят на вечността!

Ангелите казаха на овчарите Благата вест‚ която бе за всички хора. 
Звездата оповести Благата вест на мъдреците.

– Нека да отидем и да изследваме причината за появата на тази нова 
звезда – казаха си мъдреците. Това щеше да бъде едно дълго пъте-
шествие.
(Отместете мъдреците.)

Те се нуждаеха от камили‚ с които да прекосят пустинните пясъци. 
Храна‚ облекло и пари им бяха необходими за много сед мици. Това, 
също така, щеше да бъде опасно пътешествие. Малкият керван сигурно 
щеше да бъде нападнат от бандити‚ разбойниците на пус ти нята. Ако 
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керванът се състоеше от много мъже и камили‚ те щяха да бъдат в без-
опасност от разбой ниците.

– Ние искаме да занесем подаръци от нашата страна и да ги дадем на 
новородения Цар – казаха си те.

Мъдреците внимателно подбраха подаръците. Злато – това щеше 
да бъде чудесен подарък. Ливан – това е благоухание‚ което се упот -
ребяваше при хвалението на Бога в големия храм‚ и смирна – скъп 
парфюм от източните страни. Тези скъпи дарове от тяхната страна бяха 
подходящи да бъдат поднесени на Царя. Но най-добрият подарък‚ който 
тези мъже щяха да под несат бяха самите те. Бяха го то ви да напуснат 
домовете‚ семействата си и да отделят толкова много време да предп-
риемат дълго и опасно пътешествие‚ заради Онзи‚ Който те вярваха‚ 
че е Царят на юдеите. Те бяха готови да дадат толкова много за Един‚ 
Когото не познаваха и за Когото знаеха тол кова малко! Но знаеха‚ че 
Той е Цар. Днес ние знаем толкова много за Него. Бог ни подари Сина 
Си‚ за да стане Той наш Спа сител. Дали обаче ние знаем‚ че Библията 
ни казва‚ че Исус е Цар. Той бе Бог от вечността‚ който облече себе си в 
плът‚ стана човек. В състояние е да извърши всичко‚ което пожелае. Той 
е много по-велик и мощен‚ от който и да е владетел или правителство. 
Господ Исус царува и властва над всичко. Библията ни казва‚ че Той е 
Царят на Царете. Това беше именно Царят‚ когото мъдреците отидоха 
да потърсят.
Сцена 2 (Може да поставите за фон пустиня. Поставете фигурите 
на мъдреците на камили, фиг. 1С-23.) (Покажете Картина 3-2.)

Керванът се отправи на път през пустинята. Парещото слънце през 
деня и нажежените пясъци правеха пътуването трудно. След залез слън-
це в пустинята ставаше студено. Мъжете се увиваха в одеяла и спяха 
сгушени в шатрите си. Те внима телно пазеха техните подаръци. Един 
от тях винаги оставаше да бди в случай на опасност. Така минаха мно-
го дни‚ седмици‚ месеци. Керванът се движеше по посока към новата 
звезда‚ макар че често пъти не можеха да я видят.
(Отместете звездата.)

Най-сетне влязоха в Юдейската земя. Къде ли можеше да бъде Царят? 
Сигурно в Ерусалим‚ това беше столицата.
Сцена 3 (Отместете фигурите. Поставете фиг.1С-21, мъдреците.)

Пътешествениците (сигурно) се облякоха в най-хубавите си дрехи‚ 
които те пазеха, за когато щяха да влязат и да се пок   ло нят на Царя. 
Гледайки ги‚ хората в Ерусалим‚ (вероятно) вед нага разпознаха‚ че това 
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бяха много важни посетители‚ които идваха от далечна страна.
– Къде е новородения Цар на юдеите? – питаха те. – Видях ме звездата 

Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.
(Поставете фиг.1С-24, Ирод.) (Покажете Картина 3-3.)

Царят на юдеите! Никой‚ който чуваше въпроса‚ не можеше да даде 
отговор за Царя на юдеите. Дали те трябваше да запи тат Ирод? Ирод 
беше цар. Всеки един знаеше‚ че Ирод много лесно се разгневяваше. 
Ако той чуеше за някой друг цар… Но скоро Ирод чу.
Сцена 4 (Махнете мъдреците. Поставете фиг. 1С-25, юдейските 
водачи.)

– Аз зная‚ че народът очаква да дойде друг цар – каза той. – Къде 
трябва да се роди?

Юдейските водачи знаеха отговора:
– Във Витлеем‚ в юдейската земя – казаха те. – Защото про  рокът пише: 

„И ти Витлееме‚ земьо Юдова‚ никак не си най-малък между Юдовите 
началства. Защото от тебе ще произлезе Вожд‚ Който ще бъде Пастир 
на Моя народ Израел“.

Стотици години преди идването на Господ Исус Христос на Земята‚ 
Бог беше казал‚ че Онзи‚ Когото Той ще изпрати‚ ще да бъде вожд или 
владетел.

Ние знаем‚ че владетелят на дадена страна е много важен и това е така. 
Уважаваме го и му се покоряваме‚ но не се покла няме пред него сякаш 
е Бог. Господ Исус Христос е небесният Цар‚ Царят на всички останали 
владетели и царе. Той единс твено е Бог Всемогъщ! Единствено на Него 
ние трябва да се покланяме‚ единствено на Него трябва да се покоряваме. 
Ирод обаче никога нямаше да приветства друг цар с добре дошъл.
(Махнете юдейските водачи. Поставете мъдреците фиг.1С-21.)

Насаме той повика мъдреците.
– Кога за първи път видяхте звездата? – запита царят.
Като научи за наблюденията‚ подготовката и дългия път‚ Ирод вни-

мателно си направи бележки и прецени времето‚ когато звездата се бе 
появила.

– Писанията на Юдеите казват‚ че техният Цар ще се роди във Витлеем. 
Отидете там‚ внимателно изследвайте мястото докато Го намерите!

Сигурно след това Ирод почти им прошепна следващата заповед:
— И когато Го намерите‚ елате да ми кажете‚ за да отида и аз да Му 

се поклоня.
Колко погрешно мислеше Ирод! Той смяташе‚ че Господ Исус щеше 
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да се опита да заеме неговото място. Исус не беше цар от този род (вид). 
По-късно Той каза: „…Моето царство не е от този свят!…“ (Йоан 18:36). 
Той дойде‚ за да управлява сърцата и живота на мъже и жени‚ момчета и 
момичета. Това щеше да бъде Неговото царство! Библията ни казва‚ че 
на света съществуват две царства. Едното е царството на Са тана‚ Божия 
враг. Това е царството‚ в кое то беше ти като се роди‚ тъй като човешкото 
естество е грешно и непокорно на Бога. Човек от самото си рождение 
иска да върви по своя собствен път‚ а не по Божия. Другото царство е 
царството на Исус Христос. Той царува над онези‚ които е спасил от 
царс т вото на Сатана. Тези‚ които Той е спасил‚ с радост се покоряват 
на Исус като на техен Цар. Така например те прекарват неделята‚ така 
както Царят желае. Какво би желал Той човек да върши в неделя? В кое 
царство се намираш ти? Господ Исус Христос е Този‚ който може да те 
спаси от царството на Сата на. Той е всемогъщият Цар. Ирод не знаеше 
какъв вид цар Исус Христос щеше да бъде.

Той просто искаше да се отърве от Него. Всеки‚ който поз наваше добре 
Ирод‚ би разбрал‚ че царят лъжеше. Той нямаше никакво намерение да 
се поклони на новородения Цар.
Сцена 5 (Махнете Ирод и мъдреците.) (Покажете Картина 3-2.)

Мъдреците бяха изпълнени с въодушевление‚ когато напус наха палата. 
Като видяха в далечината Витлеем‚ те още повече се развълнуваха:

– Вижте – възкликна единият‚ – ето я звездата!
Те отново съзряха звездата. Сега тя се намираше над Вит леем. Не 

беше необходимо много време‚ за да могат камилите да изминат раз-
стоянието от шест мили от Ерусалим до Витлеем. Мъжете наблю даваха 
звездата. Те не сваляха погледа си от нея. Когато влязоха във Витлеем‚ 
звездата се движеше пред тях. След това тя застана и се спря над една 
къща. Какво чудо!
Сцена 6 (Поставете фиг. 1С-26, Мария и Йосиф с детето, а после и 
1С-27, мъдреците.) (Покажете Картина 3-4.)

Останали без дъх и изпълнени със страхопочитание‚ мъжете вля зоха 
в къщата и намериха Господ Исус. Младенецът с майка му ни казва 
Библията. Това беше Господ Исус Христос‚ Бог изявен в плът‚ Божият 
Син‚ Месията‚ Царят на юдеите‚ Онзи‚ който беше дошъл на земята‚ 
за да спаси хората от греховете им. След това мъдреците разтвориха 
съкровищата си – злато, ливан и смирна. Те му се пок лониха и Му 
принесоха даровете си. Бяха така радостни‚ че са дошли‚ за да отдадат 
почит‚ хвала и поклон и да Му благо дарят. Всички трудности на дъл-
гото и мъчи телно пътешествие в миг избледняха пред този величест-
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вен момент‚ моментът‚ в който те се поклониха пред Царя на юдеите. 
Това бяха мъдри‚ учени и важни мъже‚ но те се поклониха пред това 
мъничко дете.

Ако Господ Исус те е извел от царството на Сатана и те е въвел в 
Неговото царство‚ ти можеш да научиш един много важен урок от 
тези мъже. Помисли върху това кой е твоят Цар‚ Господ Исус Хрис тос‚ 
Божият син. Когато ти научаваш повече за Него‚ продъл жавай да Му 
блaгодариш за това‚ че е толкова велик и чуден. Това значи да Му се 
поклониш така‚ както сториха мъдреците. И когато разго варяш с твоя 
Цар недей просто да искаш неща от Него. Oтдели време‚ за да размиш-
ляваш за Неговото величие, сила и любов. Благодари Му за това‚ че е 
толкова велик и мощен‚ че е толкова добър. Когато разговаряш с Него 
проявявай винаги уважение и страхопочи тание‚ защото Той е Цар. Ние 
често пъти коленичим или навеж даме глави‚ когато се молим. Когато 
някой разговаря гласно с Него‚ може би в църквата‚ недей си шушука 
или подс мива. Помни‚ Той е Царят и Му се поклони така‚ както това 
сториха мъдреците.
(Отместете фигурите.)
Сцена 7 (Поставете пътуващите мъдреци.) (Покажете Картина 
3-2.)

Преди мъдреците да си легнат същата вечер, те си напомниха един 
на друг:

– Утре ще се върнем при цар Ирод и ще му кажем‚ че наме рихме 
Царя на юдеите.

Но на сутринта нещата изглеждаха по друг начин.
– Сънувах снощи сън – каза единият от мъдреците. – Бог ме преду-

преди да не се връщаме обратно при цар Ирод.
Мъжете се съгласиха:
– Ние няма да се върнем в Ерусалим‚ но ще заминем за родината по 

друг път.
Мъдреците се върнаха в родината си‚ знаейки, че те бяха намерили 

Царя. А ти? Намерил ли си ти Царя? Дали Господ Исус е Цар в твоя 
живот? Ако Той е Цар‚ помни‚ ти трябва да Му се поклониш и да Му 
отдадеш хвала! Помниш ли какво озна чава това?

Може би днес ти знаеш‚ че се намираш в царството на Сатана‚ но 
дълбоко вътре в сърцето си копнееш да бъдеш осво боден от това царс-
тво. Господ Исус е Цар над всичко‚ Той може да те освободи и да те 
въведе в Неговото славно царство (Колосяни 1:13). Ти можеш да Го 
помолиш да стори това за теб днес. Помоли Го Той да поеме контрол и 
управление над твоя живот отсега нататък.
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Сцена 8 (Постави фиг.1С-8 и 1С-2, Йосиф спи и ангелът.) (Покажете 
Картина 3-5.)

Бог‚ който знаеше‚ че Ирод планира да убие детето Исус‚ изпрати 
отново своя ангел‚ за да предупреди Йосиф:

– Вземи детето – му каза ангелът‚ – и Мария‚ майка му‚ и бързо бя-
гай в Египет! Остани там докато ти кажа‚ защото Ирод ще се опита да 
убие детето!
(Махни фигурите. Постави фиг.1С-24, Ирод.) (Покажете Картина 
3-6.)

Пътят до Египет щеше да трае дълго време и Йосиф се нуж да еше от 
пари. Смяташ ли‚ че даровете‚ които мъдреците бяха донесли не биха 
били повече от достатъчно‚ за да снабдят нас то ящите им нужди? Колко 
ли биха се зарадвали мъдреците‚ ако можеха да узнаят‚ че Бог беше 
употребил техните дарове‚ за да се погрижи за Своя Син. Ирод нямаше 
да се освободи от новия Цар така лесно. За разлика от Ирод‚ Господ 
Исус щеше да управлява завинаги. Неговото Царство е велико Царство. 
В това Царство има хора от всички народи на света. В това Цaрс тво има 
хора‚ които са живели преди много години и хора‚ които живеят днес. 
Всичките врагове на Господ Исус Христос ще бъдат победени и Той 
ще управлява над хората си завинаги. Библията ни казва: „И царството 
Му няма да има край“ (Лука 1:33 б).

Помисли внимателно‚ в кое царство се намираш ти сега? Ако ти 
наистина искаш да бъдеш спасен от царството на Са тана‚  повярвай и 
се довери на Господ Исус Христос‚ Царя на Царете и Той ще те спаси. 
Библията ни казва: „Затова и може съвършено да спасява тези‚ които 
идват при Бога чрез Него“ (Евреи 7:25). Кажи сега на Господ Исус 
Христос: „Господи Исусе‚ аз знам‚ че ти си Цар‚ аз искам да бъда в 
Твоето царство. Моля те‚ освободи ме от царството на Сатана и стани 
мой Спа си тел и Цар. Благодаря ти‚ че ти умря за мен!“
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ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС 
КАТО ДЕТЕ

Стихове: Матей 2:19-23‚ Лука 2:40-52

Основна истина: Господ Исус беше дете.

Приложение: 
Неспасените: Сравни своя живот с Неговия и ще видиш колко си 

грешен. 
Спасените: Ти трябва да следваш Неговия пример.

ПЛАН НА УРОКА: 

1) Мария‚ Йосиф и детето напускат Египет. 
2) Те отиват в Назарет (ОИ). 
3) Исус помага в дърводелската работилница (ОИС). 
4) Той се учи на Божието Слово. 
5) Той отива в синагогата (ОИС). 
6) На 12 години Исус отива в Ерусалим. 
7) Той отива в Храма. 
8) Там задава много въпроси. 
9) Той изостава от кервана. 
10) Мария и Йосиф откриват липсата му. 
11) Те се връщат в Храма – Мария: „Защо ни стори това?“ 
12) Исус: – „Трябва да съм тaм, където е дома на Отца ми“ (ОИС). 
13) Семейството се завръща в Назарет. 
14) Господ Исус е покорен на Мария и Йосиф (ОИС‚ ОИН).

Стих за запаметяване: „Понеже в това, дето и сам Той пострада като 
изкушeн‚ може и на изкушаваните да помага.“ (Евреи 2:18). 

УРОК

(Покажете Картина 3-5.)
– Стани – каза ангелът‚ – вземи детето и майка Му и се върни обратно 

в Израел. Тези‚ които търсеха да го убият не са между живите.
Библията не ни казва колко време Мария‚ Йосиф и Исус пре  ка   раха в 
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Египет преди ангелът да им донесе тази вест. Това беше третият път‚ 
когато ангел проговори на Йосиф в съня му.

Сцена 1
Отново семейството се приготви за път. 

(Поставете фиг. 1С-28, хора на път.)
Дали те ще се завърнат в Назарет‚ където живееха преди да се роди 

Исус или ще се върнат във Витлеем? Йосиф реши да се върнат във 
Витлеем. Когато обаче наближиха тази област той дочу лоши новини. 
Синът на Ирод беше новият цар. Той беше също толкова жес ток и подъл 
като своя баща! Йосиф се чуде ше какво да стори. Вероятно‚ когато се 
молеше Бог му каза какво да направи:

– Не се спирай там – беше предупреждението‚ – Иди в Галилея. 
Назарет се намираше в Галилея и така семейството се завърна отново 
в Назарет. Господ Исус беше все още малко дете‚ ние не знаем със 
сигурност на каква възраст бе по това време. Както всяко друго дете‚ 
трябваше да се научи да ходи и да говори. Той трябваше да се научи 
да чете и да пише. Аз съм уверен‚ че играеше раз лич ни игри с децата 
в Наза  рет. Той стана на 4 години‚ на 6 години‚ на 9 години‚ на колкото  
сте вие днес. Колко чудно е‚ че Божият Син беше също така дете като 
теб‚ защото това означава‚ че Той те разбира. Той добре разбира какво 
те натъжава и какво те радва. Той разбира твоите проблеми‚ твоите 
радости‚ твоя смях‚ твоите сълзи‚ когато паднеш и се удариш. Недей 
да смяташ‚ че никой не те разбира – Господ Исус Христос беше също 
така дете и Той може много добре да те разбере.
(Отместете фигурите.)

Сцена 2 (Поставете фон на скромен дом и отново поставете фигурите 
на Йосиф, Мария и детето Исус.)

Йосиф започна отново да работи дърводелския си занаят. Там порасна 
Исус. Той изучи занаята на дърводелец (Марко 6:3). Йосиф го научи 
как да забива пирон‚ без да си нарани пръстите. Сигурно се научи как 
да реже с трион. Той помагаше на баща си. Повечето от нещата‚ които 
вършеше бяха обик новени за момчетата на неговата възраст. Но имаше 
едно нещо‚ по което момченцето Исус се разли чаваше от останалите. 
Той никога не съгреши‚ никога не извърши грях. Никога не излъга майка 
си или баща си или който и да било друг. Той никога не се отнасяше 
лошо с братчетата и сестрите  си. Исус нито един път не се присмя и 
подигра на някого по време на игра. Ако баща му Йосиф го помолеше 
да стори нещо‚ Той винаги покорно изпълняваше поръченията‚ без да 
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се намръщи или да тропне с крак. Не крещеше и не тряскаше вратите. 
Вярващи момчета и мо ми чета‚ искате ли да се научите как да живеете 
за Бога у дома? Помислете за това как Господ Исус живя‚ когато беше 
още малко момче и следвайте Неговия пример. Той‚ всемогъ щият Бог‚ 
стана дете и с готовност се покоряваше на Мария и Йосиф. Той знаеше 
Бо жия закон и го спазваше. Знаеше‚ че зако нът учи: „Почитай баща си 
и майка си!“ Исус се покоря ваше на тази заповед. Твоята майка и баща 
ще започнат да забеляз ват‚ че ти принадлежиш на Господ Исус‚ ако 
започнеш редовно да им се покоряваш.

Ти се отличаваш от другите си приятели. Те са непослушни. Смя тат‚ 
че никой не ги вижда. Но ако ти следваш примера на Господ Исус Хрис-
тос‚ ти ще се покоряваш‚ ще си лягаш‚ когато родителите ти кажат‚ ще 
вършиш това‚ което те ти заповядват‚ без да се мръщиш и оплакваш.

Ако обичаш Господ Исус ще има моменти, когато ще ти се струва 
тежко да се покориш‚ тогава се помоли на Бога и Му кажи: „Гос поди 
Боже‚ моля те помогни ми днес да се покоря на родителите си така‚ 
както Господ Исус вършеше това!“ Мария и Йосиф сигурно учеха Исус 
редовно на Божието Слово (Стария Завет). Библията ни разказва много 
малко за живота на момчето Исус. Тя само казва: „…детето рас теше…“ 
(Лука 2:40). Други книги ни казват‚ че децата над 6-годишна възраст 
трябва да ходят на училище и това е било така в онези дни. Техните 
учители се нари чали равини. Заедно с други ученици Господ Исус е хо-
дил на училище‚ вероятно са седяли на земята и са слу  шали как рaвина 
ги е учил на Стария Завет – Божието Слово. Децата са запаметявали 
голяма част от Стария Завет.

Всяка събота‚ без съмнение‚ Исус е ходил в синагогата‚ кое то е било 
мястото на хваление‚ нещо подобно на нашите църкви. Той с радост 
е ходил в Божия дом. Помни‚ ако Исус е Твоят Спасител‚ Той трябва 
също така да бъде твой пример! По какъв начин можеш да следваш 
Неговия пример? (Позво лете на децата да дадат отговор.) Казваш ли 
си понякога: „Днес не ми се ходи на църква!“; „Църквата ме отегчава‚ 
защо да не отидем, вместо това, на риболов?“ Господ Исус отиваше в 
Божия дом без да се оплаква‚ ти също така трябва да следваш Неговия 
пример. Понякога ти е трудно да разбереш всичко‚ за което се пропо-
вядва и говори в църквата.

Помоли Бог да ти помогне да започнеш да разбираш повече. Той ще 
стори това и ти ще научаваш какво Той представлява‚ когато започ неш 
да слушаш внимателно. 

Сцена 3 (Покажете Картина 4-1.)
По онова време е имало много праз ници‚ когато Юдеите са се покла-
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няли и хвалили Бога по особен начин. За тези празници четем в Стария 
Завет. Мария и Йосиф сигурно са обяснявaли значе нието на всеки един 
от тях на Исус. Най-малко веднъж в годи ната Йосиф е отивал в Еруса-
лим. (Ерусалим се намира близо до Витлеем – мястото‚ където Исус 
се роди.) Йосиф отиваше там със семейството по време на празника за 
Пасхата.
(Поставете фиг.1С-29.) (Покажете Картина 4-2.)

Пасхата е най-великият празник за юдейския народ. Този празник 
имаше важно и чудесно значение. Пасхата им напомняше‚ че някога 
те бяха роби на жестокия цар на Египет. Бог обаче искаше те да бъдат 
свободни. Царят (фараонът) смя таше‚ че той е по-велик от Бога и не 
пускаше юдейския народ  на свобода. За да накара фараона да пусне 
юдейския народ‚ Бог каза‚ че всяко първородно дете на всяко семейс тво в 
Египет ще умре в една и съща нощ. Той каза на своя народ те да заколят 
по едно агне и да поставят кръвта му над портите на вратите‚ в къщите‚ 
където живееха. Бог им каза: „При вида на кръвта‚ ще отмина!“ Това 
означаваше‚ че Той щеше да отмине и да не порази първородното дете в 
този дом. И така‚ тази нощ се нарече Пасха. Бог беше определил време 
през годината за своя народ‚ когато да празнува празника на Пасхата. 
Това беше времето‚ когато хората по особен начин си спомняха времето‚ 
в което Бог ги беше избавил от египетското робство и как беше запазил 
живота им. Вероятно Мария беше казала на Исус:

– Когато пораснеш‚ ще те заведем в Ерусалим за празника на Пас-
хата.

Исус не дразнеше и не досаждаше на родителите си да им се моли 
постоянно да го вземат. Той просто се покоряваше и чакаше. Той зна-
еше‚ когато стане на 12 години‚ те щяха да го заведат в Ерусалим. Той 
с нетърпение и радост очакваше отли тането на тези месеци и броеше 
дните. Колко бавно се нижеха те за Него. Най-сетне Исус стана на 12 
години. Сега вече той броеше сед ми ците и дните до празника на Пас-
хата. Накрая настъпи денят‚ в който семейството щеше да се отправи 
на път от Назарет за Ерусалим.
Сцена 4 (Отместете фигурата. Поставете фиг. 1С-28 и 1С-32, хора 
и Йосиф и Мария.) (Покажете Картина 4-1.)

Исус не се изненада като видя толкова много хора‚ отпра вили се на път 
за Ерусалим. Други момчета на неговата възраст също така пътуваха с 
родителите си и към тях се при съе диняваха все повече и повече хора от 
околните села и гра дове. Понякога мъжете вървяха в една група‚ жените 
в друга‚ а децата в трета. Пътешествието про дължи няколко дни. Вечер 
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те (сигурно) се спираха да нощуват край пътя, като образуваха лагер. 
Обичай беше‚ когато тълпата се приб лижа ваше към Еру салим‚ всички 
заедно да рецитират Псалмите. Господ Исус беше научил много от Бо-
жието Слово. Той с радост се присъ едини към хората‚ които рецитираха 
Псалмите. Докато гледаха нао коло планините и хълмовете‚ те казваха: 
„Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми? Помощта 
ми е от Господa‚ който е направил небето и земята“ (Псалом 121:1-2).

Тълпата гледаше градa в далечината‚ отдалеч те видяха блясъка на 
Храма. Един извика:

– Ето‚ там е!
И отново те започнаха да хвалят Бога‚ цитирайки Псалом 122:1-2: 

„Зарадвах се, когато ми казаха: Да отидем в дома Гос поден. Ето‚ краката 
ни стоят отвътре зад портите ти, Еруса лиме!“

Момчето Исус сигурно беше смaяно при вида на величес тве ния 
Храм‚ Божия дом. От далечината той можеше да се забележи‚ той се 
отличаваше по височината си от другите сгради. Голяма част от храма 
представляваше мрамор‚ а друга беше покрита със злато и сребро. Хра-
мът беше великолепен. Тол кова много неща можеха да се видят там и 
толкова неща можеха да се научат. 
(Отместете фигурите.) (Покажете Картина 4-2.)

Когато агнетата бяха заклани‚ хората си спомниха времето на пър вата 
Пасха. Кръвта на агнетата беше взета и с нея беше поръсен олтарът. Тя 
се принасяше за греховете на хората.

След като кръвта беше поръсена върху олтара‚ агнетата биваха изпе-
чени и семействата се събираха по групи за пaсхалния обяд. 

По време на пасхалния празник в Ерусалим се провеждаха редица 
други събития. В Храма хвалението продължаваше с часове. Исус 
беше очарован от Храма. Това беше Божият Дом. Домът на Неговият 
Отец. Той се интересуваше от всичко‚ което ставаше в Храма. Смяташ 
ли‚ че Той знаеше‚ че когато порасне ще умре на кръста и ще принесе 
кръвта си в жертва за греховете на цялото човечество? Мислиш ли‚ 
че Той знаеше‚ че след Неговата жертва вече нямаше да има нужда от 
животински жертви? Стихът в Библията‚ който ни казва: „…кръвта на 
Сина Му Исус ни очиства от всеки грях…“ (1 Йоан 1:7) не беше написан 
още. Нито пък останалите стихове‚ които казват: „…Христос умря за 
греховете ни…“ (1 Коринтяни 15:3; Евреи 10:10‚12‚19). Момчето Исус 
го вълнуваха много въпроси‚ които искаше да зададе.
Сцена 5 (В храма. Поставете фиг. 1С-31, Исус при книжниците.) 
(Покажете Картина 4-4.)
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Учителите в Храма изглеждаха така мъдри. Сигурно те можеха да му 

дадат отговор на Неговите въпроси. Той трябваше да разговаря с тях… 
и потърси сгоден момент‚ в който да може да разго варя с тях.

Не е погрешно човек да има въпроси. Може би ти също така имаш 
въпроси за това‚ което си чул от Божието Слово. Може би ти искаш 
иск рено да повериш живота си и да повярваш в Господ Исус‚ да Го 
при емеш като твой Спасител‚ но не знаеш как. Остани седнал на стола 
след урока и аз ще дойда при теб и ще ти покажа от Божието Слово 
отговорите на твоите въп роси. Господ Исус беше много заин тересуван 
от това‚ което беше чул. Докато Той седеше там задаваше въпроси и 
слушаше, групата от Назарет напусна Ерусалим на път за дома.
Сцена 6 (Поставете фиг.1С-28‚ хора на път.)

Йосиф беше тръгнал с групата мъже. Той сигурно си мисле ше: „Исус 
е с Мария“. А Мария вървеше с групата жени. Когато се срещ наха‚ те 
си казаха: „Той сигурно тича пред групата с дру гите мом чета!“ Дори 
когато Исус не дойде при тях за обяд‚ те си помислиха: „Сигурно обядва 
с братовчедите си или семейството на нашите приятели“.
(Поставете Мария и Йосиф‚ фиг. 1С-32.) (Покажете Картина 4-5.)

Привечер те започнаха да се питат: „Видя ли Исус някъде?“‚ „Видяхте 
ли нашия син?“‚ „Видяхте ли го с другите момчета?“‚ „Къде е?“.
(Отместете фигурата с хората.)

Сега им стана ясно. Исус не беше с групата‚ която се връща ше об-
рaтно към Назарет.

Мария и Йосиф се забързаха обратно към Ерусалим колкото се може 
по-бързо. Те бяха много загрижени! Нима се бяха прова лили като роди-
тели като бяха пренебрегнали грижите си към Божия Син? Сърцата им 
бяха изпълнени със страх като си предс та виха какво би могло да се случи 
с детето. Пристигайки обратно в Ерусалим‚ те започ наха да търсят Исус 
навсякъде‚ всичките места където се бяха отбили и особено Храма.

Но Храмът беше толкова голям и имаше толкова много поме  щения. 
(Сигурно) и други хора се присъединиха да търсят момчето. Нямаше 
го вече трети ден! Те влизаха от зала в зала. И изведнъж го видяха!… 
Исус седеше между учителите – книжници.

(Сигурно) Родителите му се спряха за миг да го погледат.
Сцена 7(Поставете фиг. 1С-31 Исус с книжниците.) (Покажете 
Картина 4-6.)

Господ Исус внимателно слушаше учителите. А и те слушаха Него. 
Той им задаваше въпроси. Също така и те му зада  ваха въпроси. Какво 
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означаваше всичко това? Библията ни казва: „А всички‚ които Го слу-
шаха, се учудваха на разума Му и на отговорите Му“ (Лука 2:47).

– Синко – извика Мария! – Защо стори това? Баща ти и аз те търсихме 
навсякъде! Ние се безпокояхме за теб!

– Но защо Ме търсите? – запита Исус.– Не разбирате ли и не знаете 
ли‚ че трябва да бъда в дома на Отца си и да върша Неговото дело!

По този начин на Мария и Йосиф беше припомнено‚ кой в дейст -
вителност беше бащата на Исус. Самият Бог Всемогъщ! 

Дори Мария и Йосиф трябваше да научат‚ че Исус беше дошъл на 
Земята‚ за да извърши това‚ което Неговият Небесен Баща изис кваше 
от Него. Той щеше да извърши всичко‚ което Него вият Небесен Баща 
беше запланувал за Него и нищо не беше в състояние да Го спре от тази 
велика задача. Ако ние принад лежим на Господ Исус‚ ние можем да се 
поучим от Него‚ че преди всичко ние трябва най-нап ред да се покоря-
ваме на Бога и да вършим Неговата воля.

Нека да ти разкажа за Иван и неговите приятели‚ които решиха да 
отидат да плуват на реката в неделя.

– Защо не повикаме и това ново момче Тодор. Той няма приятели! 
– предложи Иван.

– На мен не ми харесва.
– Той не може да плува добре.
– Той е прекалено тих и кротък!
– Лицето му е мръсно!
Това беше мнението на приятелите на Иван. Но Иван не можеше да 

забрави тъжния изглед на лицето на Тодор. Какво би трябвало да стори 
той‚ ако трябваше преди всичко да се поко ри на това‚ което Бог му  каз-
ваше? (Оставете децата да ви отговорят и направят пред ло жения.) 
Децата-християни трябва все повече и повече да стават подобни на 
Господ Исус Христос.
(Махнете фигурите.)

Исус‚ Мария и Йосиф се завърнаха обратно в Назарет. Мария наблю-
даваше своя син всеки ден и размишляваше за онези неща‚ които се 
бяха случили в Ерусалим.

Исус скоро щеше да порасне и да стане юноша. Библията ни казва‚ че 
Той всякога се покоряваше на Мария и Йосиф. Той никога не каза: „Не 
виждам защо трябва да сторя това!“ Той не се бунтуваше и противеше на 
волята на родителите си. Ако ти си юноша или когато станеш такъв‚ бъди 
подобен на Гос под Исус. Библията учи: „Деца‚ покорявайте се на роди-
телите си във всичко‚ защото това е угодно на Господа“ (Колосяни 3:20).
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Ние знаем много малко за юношеските години на Господ Исус Хрис-

тос. Библията обаче ни казва‚ че Той растеше и ставаше все по-висок и 
силен и Бог Го благославяше‚ а чрез Него и жите лите на град Назарет 
(макар че те не знаеха кой всъщност е Той!). Ако Той е твоят Спасител‚ 
помоли Го да ти помогне да следваш Неговия при мер‚ да бъдеш като 
Него‚ да се покоряваш на Бога повече‚ отколкото на всички други‚ да 
търсиш да бъдеш в дома на Бога‚ да бъдеш покорен на родителите си.
(Постави фиг. 1С-5, 1С-7 и 1С-9.)

Ако ти не познаваш Исус‚ то Неговият чист и безгрешен живот ти 
показва колко грешен си ти самият. Неговият живот ти сочи‚ че ти трябва 
да получиш прощение и освобождение от твоите грехове‚ че в живота ти 
трябва да настъпи промяна. Единствено Исус може да про мени живота 
ти. Може би сега‚ когато разгле дахме колко чист и безгрешен беше жи-
вотът на Исус‚ ти почу вства в сърцето си колко грешен и лош си. Може 
би сега разби раш‚ че със своя начин на живот не можеш да угодиш на 
Бога. Ние вече видяхме‚ че Исус може да те освободи от грехо вете и да 
възстанови общението ти с Бога. Той каз ва за себе си: „…Аз съм пътят и 
истината‚ и животът. Никой не идва при Отца‚ освен чрез Мен!“ (Йоан 
14:6). Исус е единс тве ният път до Бога. Искаш ли сега да Му довериш 
живота си и да повярваш в Неговото име? Ако желаеш‚ Той може да ти 
помогне да започнеш да живееш живот‚ който да Му е угоден. Той ще 
те осво боди от силата и властта на греха и ще те направи все повече и 
повече подобен на Себе Си.
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ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС В 
ИЗКУШЕНИЕ

Стихове: Матей 4:11; Марко 1:13; Лука 3:1-6‚ 21‚ 22; 4:1-13

Основна истина: Исус Христос беше изкушаван, но никога не 
съгреши. 

Приложение: 
Спасените: Довери Му се Той да ти помогне да победиш изкушението.

ПЛАН НА УРОКА: 

1) Йоан проповядва при Йордан. 
2) Той говори за Онзи‚ Който ще дойде. 
3) Господ Исус идва. 
4) Святият Дух слиза в образа на гълъб. 
5) Гласът: „Този е моят възлюбен Син…“ 
6) Господ Исус бива отведен в пустинята. 
7) Сатана: „Заповядай на тези камъни да станат хлябове!“ (ОИС). 
8) Исус: „Не само с хляб ще живее човек“ (ОИС). 
9) Сатана изкушава Исус да се хвърли от върха на Храма. 
10) Господ Исус: „Да не изпитваш Господа‚ твоя Бог“ (ОИС). 
11) Ангели идват да прислужват на Исус (ОИС).

Стих за запаметяване: „Понеже в това, дето и сам Той пострада като 
изкушeн‚ може и на изкушаваните да помага.“ (Евреи 2:18).

УРОК

Водеше се ожесточена борба. Ти не можеш да я видиш‚ нито да я чуеш‚ 
защото тя бушуваше в душата на Филип. Точно преди три месеца той 
беше поверил живота си и повярвал в Господ Исус Христос и Го беше 
приел като Спасител. Братята му се подиграваха‚ понякога му криеха 
и Библията. Майка му и баща му бяха казали: „Ние не мислим‚ че ти 
се нуждаеш от спасение. Скоро тази мисъл ще ти излезе от главата“. За 
Филип беше много трудно да живее като християнин. Той чувстваше‚ че 
вероятно щеше да се откаже. Знаеше‚ че Господ Исус го беше спасил и 
той обичаше Господа. Но у дома ситуацията беше непоносима‚ той беше 
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вътрешно разкъсван и смутен. „Дали някой ме разбира?“ – мислеше си 
Филип дълбоко отчаян. – „Дали може някой да ми помогне?“

Отговорът на този въпрос е едно голямо ДА. Слушайте какво казва 
Библията: „...а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но 
пак е без грях“. Това е‚ което четем в Библията за Господ Исус Христос. 
Той разбираше проблемите‚ които Филип имаше‚ Той беше изкушаван 
да се откаже от вяра та си‚ но Той не се отказа. Исус може и на теб да 
помогне‚ защото Той Самият премина през всич ките изпитания и изку-
шения‚ но в Него не се намери никакъв грях. Няколко години наред Той 
беше работил с баща си Йосиф.
Сцена 1 (Поставете фиг. 1С-33 и 1С-20, Йоан Кръстител и хора.) 
(Покажете Картина 5-1.)

Един ден новините достигнаха градчето Назарет и работилницата 
на Йосиф.

– Човек на име Йоан проповядва на брега на реката Йордан и голе-
ми тълпи хора се събират при него да го слушат. Той се нарича Йоан 
Кръстител.

Този мъж беше синът‚ роден на Захарий и Елисавета‚ семейс твото‚ 
което Мария беше посетила преди Исус да се роди. Сега вече Господ 
Исус знаеше‚ че времето беше настъ пило да напус не дърводелската 
работилница. Той отиде при реката Йордан да се срещне с Йоан Кръ-
стител. 

Йоан Кръстител знаеше Божието Слово и сега беше велик пропо-
ведник. При него идваха всякакви хора‚ за да го чуят – млади‚ стари; 
богати‚ бедни; водачи‚ господари и много обик новени хора. Те се съ-
бираха и идваха от близо и далеч‚ дори от града Ерусалим. Хората се 
питаха един друг:

– Дали Йоан е Христос – Помазаникът‚ Месията?
– Не – казваше Йоан, – след мен идва Един‚ Който е по-велик от мен‚ 

чиито обуща не съм достоен да развържа.
Сцена 2 (Поставете фигурата на Христос, фиг.1С-34.) (Покажете 
Картина 5-2.)

Не след дълго пристигна и Този‚ Който трябваше да дойде. Тълпата не 
знаеше Кой беше Той. Когато Господ Исус излезе от тълпата и пристъпи 
към Йоан и поиска да бъде кръстен‚ Йоан не мо жеше да повярва:

– Аз да кръстя Теб? – запита той. – Би трябвало Ти да ме кръстиш.
– Сега е право да извършиш това – отвърна Господ Исус.
И Той влезе във водата‚ за да бъде кръстен от Йоан.
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(Сменете фиг.1С-34 с фиг.1С-35. После в точния момент от разказа 
поставете фиг.1С-36 – гълъбът над Христос.) (Покажете Картина 
5-3.)

След като Господ Исус излезе от водата стана нещо чудно! Святият 
Дух в образ на гълъб слезе над водата‚ върху Господ Исус. От небето се 
чу глас: „Този е Моят възлюбен Син‚ в Когото е Моето благоволение“. 
Това беше гласът на Бога. Колко чудно беше това! Бог изявяваше Себе 
си и засвиде телс тва пред цялата тълпа‚ че Господ Исус беше Изпрате-
ният Помазаник. Йоан Кръстител чу и разбра. Но ето‚ че още един чу 
това и изпита огромна омраза и него ду вание при това чудо. Знаеш ли 
кой беше това? Сатана‚ Дяволът‚ Божият враг.

Божият враг се стреми винаги да унищожи и разруши това‚ което Бог 
върши. Сатана беше този‚ който изкуши първия човек и жена му‚ да се 
усъмнят в Божието Слово и да не му се покорят. Когато Бог изпрати на 
света Спасителя‚ Господ Исус Христос‚ този враг беше‚ който внуши 
на цар Ирод да се опита да убие детето Исус. Той всячески се стреме-
ше да не допусне Спасителя да умре на кръста за прощение греховете 
на човечеството. Ако Божият Син не умреше и не пролееше на кръста 
Своята кръв‚ то тогава твоите грехове (и моите) нямаше да могат да 
бъдат простени. Сатана много искаше да накара Господ Исус Христос 
да извърши грях. Тогава Той нямаше да може да спаси другите.
Сцена 3 (Махнете фигурите и поставете фиг.1С-34, Христос.) (По-
кажете Картина 5-4.)

Непосредствено след онзи величествен ден‚ когато Исус се кръсти и 
глас проговори от Небето‚ Святият Дух отведе Господ Исус в пустинята‚ 
за да бъде изкушаван там от Дявола. Пусти нята беше каменисто и пе-
съчливо място. Там не живееше никой. Господ Исус беше сам с дивите 
животни. Четиридесет дни Той прекара‚ без да яде. Беше много гладен 
и Сатана беше готов да Го изкушава.
(Поставете фиг.1С-37, камъни.) (Покажете Картина 5-5, като предва-
рително сте приготвили лист, с който да покриете ангелите и земята, 
за да ги откривате в подходящия момент.)

– Ако си Божият Син – му рече Дяволът – кажи на тези камъни да се 
превърнат в хляб.

С други думи‚ дяволът се опитваше да каже: „Ето‚ виждаш ли‚ Твоят 
Баща не се грижи за теб! Той допуска ти да гладуваш! Това не е добро 
от Негова страна. Ти не се нуждаеш от Неговата помощ. Ти мо жеш сам 
да се грижиш за себе си“. По същия начин Сатана рабо ти и днес. Той 
се опитва да накара онези‚ които принадлежат на Бога да започнат да 
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мислят‚ че Бог не се грижи достатъчно за тях. Може би и в ума на Филип 
той породи мисли: „Ако Бог те оби чаше‚ Той няма ше да позволи да ти 
се случат тези неща!“ Ако ти обичаш Господ Исус‚ Сатана ще се опита 
да ти внуши подобни мисли.

Никога обаче не забравяй‚ че Твоят Спасител знае през какво точно 
минаваш. Горе на небето Той се моли и ходатайства (обясни думата 
на децата, ако я използваш за пръв път) за теб ти да бъдеш запазен 
да не извършиш грях. Той добре познава какво значи изкушението и 
добре знае за какво точно да се моли. Той може и ви наги помага‚ като 
непрестанно се моли и ходатайства за теб. Поглеж дайки на камъните 
около себе си‚ Господ Исус забеляза колко много те приличаха на мал-
ки питки хляб. Лесно можеше да вземе един камък и да го пре върне 
в хляб. Беше гладен. Хлябът би могъл да удовлетвори глада Му. Но 
повече от всичко друго Господ Исус искаше да бъде угоден на Своя 
Небесен Баща. Ако послушаше Сатана и извър шеше това‚ което той 
му казваше‚ значеше да извърши грях. Господ Исус не се поддаде на 
това изкушение на Сатана. 

Господ Исус беше скрил Божието Слово в сърцето си. Той упот реби Бо-
жието Слово‚ за да отговори на Сатана и да спечели победа над него.

– Писано е – каза Исус‚ – не само с хляб ще живее човек‚ но с всяко 
слово‚ което излиза от Божиите уста“ (Матей 4:4; Втор. 8:3).

Храната е в състояние да поддържа тялото‚ но това което всъщ  ност си 
самият ти‚ това‚ което ще живее вечно се нуждае от Божието Слово. Ако 
ти се покоряваш на думите‚ които Бог е казал‚ Той ще се грижи за теб. 
Много е важно да знаеш какво Бог е казал в Своето Слово. Това ще ти 
помогне да кажеш „НЕ!“ на всички онези мисли и идеи‚ които Сатана 
ти подхвърля в ума. Господ Исус отказа да се покори на Сатана и да го 
пос луша. Божият враг се провали. Ако ти си повярвал в Господ Исус 
и си Го приел за Спасител тогава‚ когато Сатана ти нашепне: „Трудно 
е да следваш Исус‚ откажи се“ или: „Ако Бог те обичаше наистина‚ 
нещата нямаше да са толкова трудни за теб‚ откажи се“‚ ти не трябва 
да слушаш тези думи. Той може да е силен враг‚ но Исус е ВСЕМО-
ГЪЩ! Исус победи Сатана и ще ти по могне и ти да сториш същото. 
Той имаше много по-тежки изпи тания и борби‚ отколкото ти някога 
можеш да имаш и всеки път Той побеждаваше Сатана. Той може да ти 
помогне. Когато тези лоши мисли и идеи завладеят главата и ума ти‚ 
помоли се на Господ Исус да ти помогне да кажеш „НЕ!“ на Сатана и 
на изкушението.
(Поставете на дъската и фиг.1С-38, ангели.)
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Сатана обаче имаше повече планове. Той заведе Господ Исус на върха 
на Храма и Му каза:

– Ако си Божий Син хвърли се долу, защото е писано: „Ще запо вяда на 
ангелите Си за Теб; и на ръце ще Те дигат, да не би да удариш о камък 
крака Си!“ (Матей 4:6; Псалом 91:11‚12).

Сатана също така изговори думи от Библията. Той обаче не ги изговори 
точно. Той изпусна една част‚ където се казва за ангелите: „ще те пазят 
във всичките ти пътища“. Бог е дал на ангелите заповед да се грижат за 
нас‚ когато ние вървим в Божия път и вършим това‚ което Той желае от 
нас. Дяволът се опита  да направи този стих да звучи сякаш казваше нещо 
съвсем друго: „Нека сега да видим колко е могъщ Твоят Бог. Сигурно 
Той ще употреби всичката си сила‚ за да те защити и запази!“

Господ Исус погледна надолу от върха на Храма и видя Еруса лим. 
Там винаги имаше тълпа от хора около Храма. Ако Той се хвърлеше и 
паднеше долу‚ без да пострада‚ това щеше да докаже на тълпата хора‚ 
че Бог наистина Го закриляше със Своя та сила. Хората щяха да Го пос-
ледват. Това беше изку шение. Това обаче не беше Божият път. Господ 
Исус каза „НЕ“ на това изкушение и цитира един друг стих от Словото‚ 
който Той знаеше наизуст: „…Писано е още: „Да не изпитваш Господа 
твоя Бог.“ (Матей 4:7; Второзаконие 6:16)

Той се доверяваше на Божието Слово‚ което беше запаметил. Той не 
извърши грях!

Ако ти обичаш Господ Исус Христос‚ Сатана ще се опита да те накара 
да не се покоряваш на Бога‚ за да бъдеш известна личност. Така напри-
мер ти можеш да закъснееш за часа и прия телите ти да кажат:

– Ние ще кажем: „Не чухме звънеца!“
Какво ще сториш в такъв момент? Ще се откажеш ли да изречеш 

лъжа или ще бъдеш готов да кажеш истината и вероятно да загубиш 
приятелите си? Трудно е да се извърши пра вил ното нещо. Сам Господ 
Исус знае колко е трудно това. Той обаче може да ти помогне да се 
поко ряваш на Бога. Помни‚ Той се моли за теб и Той се намира до теб 
в момента на изку шението. Онзи‚ Който нито за миг не се поддаде да 
послуша Сатана‚ ще ти помогне и ти да не се поддадеш.
(Добавете и фиг.1С-39, земното кълбо.)

Сатана обаче все още не се беше отказал. Той заведе Господ Исус на 
една много висока планина. От върха на тази планина можеше да се 
видят много държави. Там беше чудно.

– Виждаш ли всички тези царства на света? – запита Сатана. – Всички 
тях ще ти дам‚ ако паднеш на колене и ми се поклониш.
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Случвало ли ти се е да погледнеш нещо‚ което би ти донесло извес-

тност и ти да си го пожелал? Библията ни казва‚ че всички тези царства 
изглеждали чудесни. Господ Исус можеше да управлява над всички тях 
от този ден нататък. Но дали Господ Исус щеше да се поклони на Сатана‚ 
вместо на Своя Небесен Баща – Бога? Той беше дошъл на земята‚ за да 
върши Бащи ната Си воля. Той щеше да се покорява само на Бога.

– Махни се‚ Сатана‚ – каза Господ Исус – защото е писано: „На Гос-
пода твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш“ (Матей 4:10; 
Второзаконие 6:13). И отново Господ Исус отговори на Дявола чрез 
Божието Слово.
(Отместете фигурите.)

Ако ти си християнин сигурен съм‚ че Сатана вече се е опитал да те 
накара да не се покориш на Бога‚ за да получиш нещо‚ което же лаеш. 
„Препиши от другите домашното.“ или „Вземи пари за сладолед от 
портмонето на майка си‚ тя няма да забе лежи!“ Трудно е да кажеш 
„Не“. Господ Исус Христос знае колко трудно е това‚ но Той ни показа 
как ние можем да бъдем силни против Сатана. Всеки един път Господ 
Исус отговаряше на Сатана с Божието Слово, с текстове от Библията. 
Това е една от причините‚ поради които ти трябва да научиш наизуст 
стихове от Божието Слово.

Когато Сатана дойде при вас с различни идеи и изкушения‚ ти ще 
познаеш‚ че те са погрешни и ще бъдеш в състояние да от върнеш: 
„Библията казва:…“ Когато Сатана ти каже: „Пре пиши!“ или „Открад-
ни пари!“ какъв отговор ще можеш да му дадеш от Библията? (Дайте 
време на децата да дадат отговор.)

Не е ли чудно‚ че всеки един път Господ Исус отговори на Сатана с 
Божието Слово. Най-сетне Сатана Го напусна за известно време.

Тогава се случи нещо много чудно:
Сцена 4 (Поставете фиг.1С-34, 1С-18 и 1С-19, Христос и ангели.) 
(Покажете Картина 5-6.)

Ангели слязоха от небето и прислужваха на Господ Исус Христос. Аз 
смятам‚ че те му донесоха храна‚ не просто обикно вен хляб. Аз вяр-
вам‚ че те му говориха насърчителни думи. Не беше необ ходимо Той 
да се хвърля от върха на Храма‚ за да дойдат ангели и да се погрижат 
за Него. Той просто трябваше да каже „Не“ на Сатана и „Да“ на Бога и 
Бог изпрати своите ангели‚ за да Му покаже колко много Го обичаше и 
как се гри жеше за Него. Колко благодарни би трябвало да бъдем ние за 
това‚ че Господ Исус бе готов да бъде изкушаван. Тъй като Самият Той 
пострада‚ когато беше изкушаван. Той може да помага на тези‚ които 
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се намират в изкушение (Евреи 2:18). Кога то ти се види трудно да се 
покоряваш на Бога‚ когато Сата на се опита да те накара да извършиш 
нещо погрешно като не се покориш на Бога или пък си помислиш и 
кажеш: „Никой не ме разбира“, знай‚ че Господ Исус разбира. Той се 
моли за теб да бъдеш запазен да не извършиш грях. Той е с теб, за да ти 
помогне да победиш Сатана. Той ще ти помогне да си спом ниш Божието 
Слово и да го употребиш против Дявола.

Преди да приключим този час‚ кажи тихичко на Господ за борбите‚ 
които имаш и Го помоли да ти помогне. Ти ще отк риеш за себе си 
точно както Библията казва‚ че Той може да помага на тези‚ които са 
изкушавани.
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ГОСПОД ИСУС 
ПРИЗОВАВА СВОИТЕ 

УЧЕНИЦИ

Стихове: Йоан 1:29‚ 35-50; Марко 1:16-20; 2:13-17; Лука 6:12-16

Основна истина: Исус и днес призовава мъже и жени‚ момчета и 
момичета да бъдат Негови ученици.

Приложение: 
Неспасените: Покори се на Неговия зов‚ когато Той проговори на 
сърцето ти.
Спасените: Продължавай да бъдеш верен Негов ученик.

ПЛАН НА УРОКА: 

1) „Погледнете! Това е Божият Агнец…“ 
2) Андрей и Йоан последваха Господ Исус (ОИС). 
3) Те останаха с Него през целия ден. 
4) Андрей доведе при Него Симон. 
5) Симон стана Негов ученик. 
6) Филип става ученик. 
7) Натанаил става ученик (ОИН). 
8) Един казва на друг за Господ Исус (ОИС). 
9) Петър‚ Андрей‚ Яков и Йоан поправят мрежите си. 
10) Господ им казва: „Елате и ме следвайте…“ 
11) Те оставят мрежите си и Го последват. 
12) Господ Исус призовава Матей (ОИС‚ Н). 
13) Господ Исус се моли. 
14) Той избира „дванадесетте“. 
15) Той ги учи (ОИС). 
16) Той ги изпраща с поръчение (ОИН‚ ОИС).

Стих за запаметяване: „…Ако иска някой да дойде след Мен‚ нека 
се отрече от себе си‚ нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва“ 
(Лука 9:23).
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УРОК

Сцена 1 (Поставете фиг. 1С-40, 1С-33, и 1С-20, Христос, Йоан Кръ-
стител‚ и тълпата.) (Покажете Картина 4-2.)

– Погледнете! – каза Йоан и всички се обърнаха. – Това е Божият 
Агнец‚ Който носи греха на света!

Някои от последователите на Йоан се замислиха: „Божият Агнец!“ 
Сигурно те си мислеха за агнетата‚ които бяха принасяни като жертва на 
олтара в Храма в Ерусалим. Едно след друго агнетата биваха убивани‚ 
а кръвта им се изливаше (течеше от тялото на животните). Тези агнета 
умираха за греховете. Те обаче не можеха да премахнат греховете‚ те 
не вземаха гре хо вете. Бог беше заповядал хората да правят това до 
идването на Неговия Син‚ Господ Исус Христос‚ Който щеше да бъде 
Божият Агнец. Неговата кръв‚ която щеше да се пролее на кръста‚ щеше 
да отнеме греховете на човечеството. След тази жертва вече няма ше да 
бъде необходимо да бъдат принасяни агнета в жертва за грях‚ нямаше да 
бъде необходима никаква жертва повече. „Греха на света“ – каза Йоан. 
Да‚ целият свят беше съгре шил‚ това включва теб и мен. Това всичко 
беше поради нашите грехове‚ нашето непокорство към Бога‚ ето защо 
Исус умря.
(Поставете фиг. 1С-41 и 42, двама от учениците.) (Покажете Кар-
тина 4-3.)

Двама от Йоановите ученици бяха там‚ когато Господ Исус мина. И 
отново Йоан каза:

– Ето Божият Агнец.
(Покажете Картина 6-1.)

Веднага тези двама ученици напуснаха Йоан и започнаха да следват 
Исус. Те искаха да научат повече от Него‚ Божият Агнец. Един ден 
щяха да станат Негови ученици‚ Негови после дователи. Това ни кара 
да се замислим какво значи човек да бъде последовател или ученик 
на Исус Христос. Ученик или последовател е онзи‚ който е повярвал 
и се е доверил на Господ Исус‚ че Той именно е Божият Агнец‚ Който 
направи последната жертва за грях веднъж завинаги. Днес Бог продъл-
жава да призовава мъже и жени‚ момчета и момичета да станат Негови 
последователи и ученици. Да се покориш на Него вия призив значи да 
повярваш‚ че Той е Този‚ Който умря за твоите грехове. Да повярваш и 
да се оставиш Той да отнеме грехо вете ти‚ да те очисти и да те направи 
чист пред Бога завинаги. 
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(Покажете лента с надпис „довери се”.)
Ето как човек става последовател и ученик на Агнеца Госпо ден. Като 

повяр ваш и се довериш на Господ Исус започваш един нов живот на 
покорство спрямо Бога.

(Отместете фиг. 1С-33, Йоан Кръстител.)
Божият Син се обърна към тях.
– Кого търсите? – запита Той.
– Учителю‚ къде живееш? – попитаха те.
– Елате и вижте! – каза им Исус.
И те отидоха с Него. Престояха с Него през цялата останала част от 

деня. Двама от учениците‚ които бяха следвали Йоан Кръс тител сега 
бяха започнали да се учат от Господ Исус. Колко ли чудни неща тези 
двама мъже Йоан и Андрей (не Йоан Кръстител‚ но друг Йоан) научиха 
този ден от Исус.
Сцена 3 (Махнете фигурите. Поставете фиг. 1С-41 и 1С-43, Андрей 
и Петър.)

Андрей едва можа да дочака да сподели новината. Брат му Симон 
непременно трябваше да чуе за този Човек.

– Симоне – извика той‚ – намерихме Месията! (Месия означава 
„Христос“ или Помазаникът‚ обещаният от Бога.) Не бе чудно‚ че Ан-
дрей беше така въодушевен. Откакто се пом неше тези‚ които обичаха 
Бога говореха за идването на Месията. Те с надежда очак ваха времето 
на Неговото идване. Ето‚ че сега Той беше дошъл. Веднага Симон се 
присъедини към Андрей и двамата побързаха да намерят Господ Исус‚ 
Божия Син!

(Поставете Христос, фиг. 1С-40.) (Покажете Картина 6-2.)
– Ти си Симон – каза му Господ Исус. – Името ти ще бъде Петър.
И Симон‚ който вече се наричаше Петър‚ бе също така въоду шевен 

като брат си Андрей. Вероятно Андрей и Петър казаха новината на 
Филип‚ защото Филип беше от техния град.

Сцена 4 (Отместете Петър и Андрей. Поставете фиг. 1С-44, Фи-
лип.)

На следващия ден Господ Исус намери Филип и му каза:
– Ела и ме последвай.
И Филип също стана ученик на Господ Исус. Той също беше развъл-

нуван и отиде да намери Натанаил.
(Отместете фигурата на Христос и поставете Натанаил, фиг. 
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1С-45.) (Покажете Картина 6-3.)
– Намерихме Месията – каза му той‚ – за Когото писаха Мойсей и 

пророците! Това е Исус‚ синът на Йoсиф‚ Който е от Назарет.
(Филип вероятно не разбираше‚ че Исус беше Син на Бога.) 
– Назарет! – възкликна Натанаил. – Може ли нещо добро да дойде 

от там?
– Ела и виж! – каза му Филип.
(Поставете и фигурата на Христос, 1С-40.)
Когато Исус видя Натанаил‚ Той каза:
– Той наистина е искрен човек!
– Откъде ме познаваш? – запита Натанаил.
– Преди Филип да те повика‚ видях те под смокиновото дърво! – каза 

Исус.
Сякаш Той искаше да каже: „Аз те познавах преди още да бе помислил 

за Мен“. Той познава също така и теб‚ такъв какъвто си. И Той те обича! 
Той те вика да се отвърнеш от гре хо  вете си и да дой деш при Него. Той 
те вика сега да станеш Негов последовател. Така‚ както повика Ната-
наил. Може би ти знаеш‚ че Той те призовава  да Го последваш. Може 
би ти искаш да се покориш‚ но не си сигурен как можеш да станеш 
Негов последовател. Ако искаш да научиш как‚ ела при мен след часа. 
Аз ще бъда тук при дъс ката и ще се радвам да ти покажа от Библията 
как можеш и ти да станеш последовател и ученик на Господ Исус. Ела 
и поговори с мен.

– Учителю – каза Натанаил‚ – Ти Си Божият Син! Ти си Царят на 
Израел (или Царят на юдеите).

Макар че Филип беше казал на Натанаил‚ че Исус е син на Йосиф‚ 
Натанаил повярва в Него като в Божия Син. И така Андрей доведе брат 
си Симон; а Филип доведе своя приятел Натанаил. Да бъдеш уче ник 
и последовател на Господ Исус значи да бъдеш готов да разкажеш на 
другите за Него. 

(Покажете лента с надпис „кажи”.)
Имаш ли брат или приятел‚ на които да разкажеш за Господ Исус 

Христос? Може би те ще питат защо четеш Библията или защо не се 
смееш‚ когато се подиграват на другите хора. Опитал ли си се да им 
кажеш‚ че ти принадлежиш на Господ Исус Христос? Ти можеш да ги 
поканиш тук следващата сед мица‚ за да могат да чуят Божието Слово. 
Днес Господ Исус продължава да при зовава ученици. Да бъдеш Негов 
ученик‚ означава да не се сра муваш да кажеш на другите‚ че ти при-
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надлежиш на Исус Христос. Филип сподели това на Натанаил. Сигурно 
Господ Исус се усмихна‚ когато каза на Натанаил:

– И по-големи от тези неща ще видиш!
(Отместете фигурите.) 
Дотук научихме за петима мъже‚ които станаха ученици на Божия 

Син. Можеш ли да си припомниш сега техните имена? Тези мъже ис-
каха да научат повече за Него. Те знаеха‚ че Неговите думи са мно го 
важни. Винаги‚ когато биваха сво  бодни от работа‚ те искаха да бъдат 
с Него – Учителя.
Сцена 5 (Поставете фиг. 1С-46.)

Андрей‚ Петър и Йоан бяха рибари. Братът на Йоан Яков‚ който рабо-
теше с тях по време на риболов‚ също така чу за Господ Исус Христос. 
След като те бяха се срещнали с Божия Син‚ сигурно бяха разговаряли 
за Него повече‚ отколкото за всичко друго. 

Един ден рибарите приготвяха лодките и мрежите си‚ за да излязат на 
риболов. Петър и Андрей хвърляха няколко пъти мре жите си във водата  
и ги измиваха от пясъка и камъните. Йоан и Яков бяха при лодките с 
техния баща‚ поправяйки някои от скъсаните мрежи. 

(Поставете и Христос, фиг. 1С-40.) (Покажете Картина 6-4.)
Като вдигнаха погледа си‚ те видяха Исус да се приближава до тях. 

Всеки път‚ когато Го видеха бяха толкова щастливи. Той дойде точно 
на мястото‚ където работеха:

– Елате и Ме следвайте – каза им Той‚ – и Аз ще ви направя ловци 
на човеци!

Мъжете веднага разбраха‚ че този призив да последват Исус беше 
много особен. Това означаваше: „…оставете рабо тата си; спрете да 
ловите риба. Елате и научете за Мен. Нека Аз да ви науча за Бога. И Аз 
ще ви изпратя‚ за да доведете и други хора при Мен!“

Как ли мислиш се почувстваха те? Може би техните чувства бяха 
смесени. Чудно беше да бъдат поканени (или избрани) да последват 
Исус. Но да оставят работата си? Сигурно те си спом ниха времето‚ 
когато трябваше да работят за други рибари и колко трудно беше докато 
спестят достатъчно пари‚ докато си купят собствена лодка‚ с която да 
отиват на риболов в Галилейското езеро. Тази сутрин бяха извадили 
много риба на брега. И сега‚ когато отделяха малките от големите 
риби‚ хора та чакаха, за да си купят от тях риба. Да не излизат вече на 
риболов? Да не продават повече риба? Та откъде ще вземат пари‚ за да 
изхранват семействата си? Рибарите обаче не мислиха върху тези неща 
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дълго време‚ защото Библията ни казва‚ че Петър и Андрей веднага 
пуснаха мрежите си и последваха Исус. Яков и Йоан напуснаха баща 
си и риболова и също последваха Исус. Господ Исус ги беше избрал 
за да Го следват.

(Махнете фигурите.)
Господ Исус им каза‚ че Бог знаеше какви са техните нужди и че ако 

те Му отдадат първо място в живота си‚ Той ще се погрижи и снабди 
техните нужди (Матей 6:31-33). Учениците бяха готови да се доверят 
на Бога за това. Те знаеха‚ че Бог ги обича и повярваха‚ че Той ще се 
грижи за тях.

Сцена 6 (Поставете фиг. 1С-48.)
За тези рибари сигурно беше трудно да си представят‚ че Исус може 

да обича всеки един. Често те минаваха през мястото‚ където работеше 
Матей‚ събирачът на данъци. Пове чето хора мразеха Матей. Събирачите 
на данъци почти винаги бяха мошеници. Много пъти те вземаха пари 
от хората и ги прибираха в джоба си. Ден след ден Матей седеше на 
ра бот ното си място на брега на Галилейското езеро. Един ден Господ 
Исус също мина оттам. Хората се бяха събрали около Него.

(Поставете Христос, фиг. 1С-40.) (Покажете Картина 6-5.)
Андрей и Петър вероятно също бяха там. Господ Исус просто погледна 

Матей и му рече:
– Ела и Ме последвай!
Веднага той напусна бюрoтo си и парите и последва Господа. Петър 

и Йоан бяха напуснали своите лодки‚ Матей напусна бюрото си‚ къ-
дето събираше данъци‚ за да стане ученик на Господ Исус. Да бъдеш 
последовател на Исус значи да оставиш нещо. 

(Покажете лента с надпис „остави”.)
За теб това не означава да напуснеш училището или дома си‚ но да 

оставиш всичко‚ което ти знаеш‚ че е погрешно в живота ти. Лошият 
език‚ лошите приятели‚ лошите навици‚ лошият гневлив характер… 
ти знаеш това! Готов ли си да оставиш всичко това? Това може да оз-
начава да промениш твоите идеи и вярвания‚ за да повярваш и да се 
покориш всецяло на това‚ което Библията ни учи. Ти знаеш какво трябва 
да изоставиш. Може би ти си Негов ученик‚ но други неща в живота 
ти са станали за теб по-важни от това да следваш Исус Христос. Ако 
например има нещо интересно по теле визията‚ ти можеш да решиш 
да не отидеш на църква. Или пък‚ когато приятелите ти те поканят да 
играеш с тях ти тръгваш‚ вместо да четеш Словото или да отидеш на 
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неделен урок? Поискай сега Бог да ти прости и да ти помогне да бъдеш 
по-верен последовател на Господ Исус Христос.

(Отместете фиг. 1С-48.)
До тук научихме за седем ученика‚ които Господ Исус призова да Го 

последват. Нека отново споменем имената им: Андрей и Петър‚ Яков 
и Йоан‚ Филип и Натанаил (когото поня кога наричат Варто ломей)‚ и 
Матей. Господ Исус се нуждаеше от дванадесет мъже‚ които да изпрати  
да вършат Неговото дело. Привечер‚ в един съботен ден‚ Господ Исус 
отиде на планината.

(Отместете фигурата на Христос.)
Библията ни казва‚ че Той отиде там да се моли. Той се моли цялата 

нощ. Исус щеше да избере още ученици‚ които да изпрати да вършат 
Неговото дело. Много важно беше да избере точните хора. И така‚ Той 
разговаря със Своя Небесен Отец цялата нощ.

(Отместете всичките фигури.) (Покажете Картина 6-6.)
Когато на сутринта слезе от планината‚ вероятно в нейното подно-

жие се беше насъбрала голяма група последователи‚ които Го чакаха. 
Божието Слово казва‚ че „Той избра двана десетте“. Ние вече назовахме 
седмина от тях. Има още пет: Тома‚ един друг Яков‚ Симон‚ Тадей и 
Юда Искариотски.
(Поставете Исус и група ученици, фиг. 1С-49.)

Тези мъже досега не бяха слушали учител като Исус. Те обичаха 
времето‚ когато се отделяха от тълпите хора и когато оставаха насаме 
с Него. Той беше такъв чуден Учител!

Господ Исус прекара дълго време‚ учейки своите ученици за Бога 
и Неговите пътища. Понякога те схва щаха много бавно‚ но Той беше 
търпелив с тях‚ защото да се учат от Господ Исус Христос беше мно го 
важно за всеки един ученик. Днес Господ Исус продължава да призо-
вава хора да станат Негови ученици. Ако ти си Негов ученик‚ то ти ще 
започнеш да се учиш от Него. Разбира се‚ ти не можеш да седнеш на 
някой хълм като учениците‚ но ти можеш да научиш от Исус и за Исус 
от четенето на Библията. Всеки път‚ когато се чете или обяс нява Божие-
то Слово‚ ти трябва внимателно да слушаш. Ако си достатъчно голям 
и можеш да четеш сам Библията‚ ти трябва да правиш това всеки ден‚ 
особено ако принадлежиш на Господ Исус. Ако искаш да разговаряш с 
мен как да четеш Библията редовно‚ попитай ме след часа. Учениците 
ВИНАГИ се учеха от Исус. 
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(Покажете лента с надпис „учи”.)
Дори кога то пораснеш и остарееш ти винаги ще има какво да научиш 

от Исус!
След като учениците научиха достатъчно неща‚ Христос ги изпрати да 

вършат Неговото дело. Те не казаха: „Не желаем да отидем!“ Те сториха 
това‚ което техният Учител им каза. Те добре знаеха‚ че за да бъде човек 
ученик на Господ Исус Христос‚ значи да Му се ПОКОРЯВА. 

(Покажете лента с надпис „покорявай се”.)
Това се отнася и за теб‚ ако ти желаеш да бъдеш Негов ученик и по-

следовател. Когато повярваш‚ че Господ Исус е Божият Агнец‚ Който 
дойде на света‚ за да понесе твоите грехове‚ това е началото на един 
живот на покорство. Ти ще научиш какво Той изисква да сто риш‚ за да 
бъдеш подобен на Него‚ когато започнеш да четеш Словото и да Му се 
покоряваш. Ти знаеш например‚ че Бог казва: „Деца‚ покорявайте се 
на родителите си…“ (Åôесянè 6:1).

Като ученик на Исус ти Му се покоряваш‚ както се поко ряваш на ро-
дителите у дома‚ дори тогава‚ когато не ти се иска. Ти показваш‚ че си 
ученик на Господ Исус като Му се подчи няваш във всичко‚ което Той 
учи и казва в Библията. Господ Исус призовава всякакви хора‚ всякакви 
деца да Го последват и да станат Негови уче ници. Разбираш ли днес в 
сърцето си‚ че Той те зове? Той ти казва: „Ела и Ме последвай!“

Ако ти наистина искаш да станеш и да бъдеш Негов ученик‚ сега 
Му кажи: „Скъпи Божий Агнец‚ благодаря Ти‚ че умря за мен и искаш 
да ме направиш Твой ученик!“ Може би ти вече си Негов ученик‚ но 
когато сега видяхме‚ че следването на Хрис тос изисква покорство‚ ти 
разбра‚ че в живота ти има неща‚ които не са угодни на Учи теля. Кажи 
Му сега за тях и помоли Той да ти прости и да те очисти‚ да ти помогне 
да бъдеш по-добър Негов ученик.

(ЗА УЧИТЕЛЯ: Може да употребите думи‚ които сте изрязали: 
„доверяване“‚ „казване“ (свидетелстване); „оставяне“‚ „учене“ и да 
ги приложите през времето‚ когато преподавате урока.)
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