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Въведение
За учителя няма по-висша задача от тази да представи на децата 

делото и личността на Господ Исус Христос. Той е единственият 
път до Бога. Той е основната тема и разковничето на Писанията. 
Той каза: „Писанията... свидетелстват за мен!“ (Йоан 5:39).

В този втори том върху живота на Христос желаем да споделим 
някои от събитията и учението от ранния период от публичното 
служение на Христос. Представяйки нашия славен Спасител на 
момчетата и момичетата във групата ви трябва да се молите за 
следните две неща: тези, които още не са спасени да поверят жи-
вота си на Христос; а тези, които вече са спасени да укрепнат в 
благодатта и познанието за Него, да се утвърдят като християни.

Основната истина във всеки урок
Всеки урок извлича една основна истина. Важно е да се пре-

даде старателно основното Библейско учение, а не просто да се 
разказват интересни факти и събития от живота на Христос. Ние 
желаем след урока децата да могат да излязат със знанието, че 
Бог иска да ги научи на нещо особено, чрез този пасаж от Своето 
Слово и също така те да могат да приложат това в ежедневния си 
живот. Следните съкращения ще ви помогнат:

ОИ – където основна истина се споменава в урока
ОИН – приложението е за неспасеното дете
ОИС – приложението е за спасеното дете 
За да помогнете на децата при преподаването на урока напише-

те ОИ на лист  картон и го поставете на видно място. Това помага 
на децата да я запомнят.

Съветване на детето, което иска да научи повече за пътя за 
спасение

С всеки един урок се дава и предложение как да предоставите 
себе си на разположение на децата, които проявят интерес. Из-
ползва се следното съкращение:

БНР = Бъди на разположение
На последната страница сме можете да откриете схема от стъп-

ки, които ще ви водят, когато съветвате детето относно спасение-
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то. (Виж последната страница.)
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Урок 1
Чудото на една сватба

Библейски текст: Йоан 2:1-11.
Основна истина: Господ Исус е Всемогъщ.
Приложение: 
Неспасени: Повярвай в Него и Той ще те спаси. 
Спасените: Довери Му всичките си проблеми.
Начало: Въодушевлението в Кана.
План на урока:
- Подготовка за сватбата.
- Исус и учениците Му са поканени.  ОИ
- Гостите пристигат.
- Виното свършва.  ОИН
- Мария казва на Исус за проблема.
- Исус смъмря Мария.  ОИС 
- Мария казва на слугите да сторят каквото Исус им каже.
- Исус заповядва на слугите да напълнят делвите с вода.  ОИС
- Слугите изпълняват и водата се обръща на вино. ОИН (БНР)
Кулминация: Домакинът казва на младоженеца: „Това е най-до-

брото вино, което съм пил!“
Заключение: Учениците се доверяват на Христос.  ОИС и ОИН 

Стих за запаметяване: „И като се намери в човешки образ, смири 
Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.“ (Фи-
липяни 2:8)
Забележка: По време на урока може да искате да избегнете пов-
дигането на въпроса, защо се употребява вино на сватбата. Това 
би ви отвлякло от основната тема на урока. Ако децата се интере-
суват от този въпрос, отговорете индивидуално. Вероятно виното 
е било леко и с малък процент алкохол. В много страни и до днес 
се употребява вино поради замърсените водни източници. 
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Урок 
Какво голямо въодушевление беше настъпило в град Кана! 

Щеше да има сватба. Сигурен съм, че седмици преди това важно 
събитие семействата на младоженеца и младоженката бяха за-
почнали подготовката за този празник. Шиеха се сватбени дрехи. 
Правеха се приготовления за сватбения обяд. Колко храна щеше 
да бъде необходима? Колко вино трябваше? Кои щяха да бъдат 
поканените на сватбата?
Сцена 1 (навън, на открито) 

Най-сетне тържественият ден настъпи. Всички приготовления 
бяха направени и всичко беше готово. Гостите скоро щяха да 
пристигнат.

Натанаил и (Поставете Христос, учениците 2С-84, 85, 86.) 
Исус и учениците също бяха поканени. Може би младоженците 
бяха роднини на Господ Исус и неговото семейство, защото май-
ката на Исус, Мария, също беше поканена. (Тъй като Библията 
не споменава името на Йосиф, предполага се, че той вече е бил 
умрял).

Докато вървяха по прашния път Исус и Неговите ученици ра-
достно си говореха за празника. Ако вие бяхте наблюдавали тази 
група мъже, сигурно нямаше да забележите, че един от тях се 
различаваше много от останалите. – Познахте ли кой е той? Да, 
това беше Господ Исус Христос. Той приличаше на другите мъже. 
Беше млад мъж, но същевременно бе и Бог. Исус не престана да 
бъде Бог, когато дойде на земята като човек. В този момент уче-
ниците не разбираха, че вървят до Онзи, който бе сътворил све-
та, слънцето, звездите, планетите. Исус, когото те следваха беше 
Всемогъщия, Всевишния, за когото нямаше нищо невъзможно! 
Учениците още не разбираха това. Те обаче знаеха, че Исус беше 
особена личност и бяха щастливи, че отиват с Него на сватбата.
Сцена 2 (сцена вътре) 

Когато пристигнаха гостите се сприраха пред огромни делви с 
вода.
(Поставете слуга, Христос, учениците и Мария – фиг. 2С-84, 87.)

Хората по онова време са носели сандали и краката им са били 
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мръсни, тъй като пътищата и улиците са били прашни. Ето защо 
при делвите с вода е стоял един слуга, който да измива краката на 
гостите. В тази страна имало особена традиция относно миенето 
на ръцете. Всяка една личност трябвало да позволи на слугата да 
полее ръцете им с канче вода. Слугите са се нуждаели от големи 
канчета, с които да гребят вода от делвите и да поливат краката и 
ръцете на пристигащите гости.

Възбудата нарастваше. Най-после сватбения обяд бе сервиран. 
Подносите със специално приготвените ястия се подаваха от чо-
век на човек. Чашите се пълнеха с вино от големи кани. Все пове-
че и повече хора пристигаха на сватбата. (Ако желаете може да 
поставите допълнителни фигури.)

Сватбите в тази страна се различават от сватбите в нашата стра-
на. Имало е сватбена процесия по улиците, на която булката била 
завеждана в дома на младоженеца, където се състояло тържество-
то. На това тържество идвали роднини, съседи, приятели и това  
траело понякога няколко дни. Били са необходими много храна и 
напитки, и слугите е трябвало да обслужват всеки един от прис-
тигащите гости. И отново чашите се пълнели с вино.

Когато един от слугите отиде да напълни празната си кана, му 
казаха: „Съжаляваме, няма повече вино!“ Няма повече вино! 
Какво нещастие! Целият празник щеше да се провали. Новината 
бързо се разпространи: „Няма повече вино!“. Мария, майката на 
Исус, чу тези думи. Какво би могло да се направи? мислеше си тя. 
Тя не можеше да направи нищо, но Синът и сигурно можеше да 
направи нещо. Тя добре знаеше, че Той е Божият Син и можеше 
да направи всичко, което поиска.

Мария имаше право! Господ Исус беше Единственият на този 
празник, който можеше да предотврати надвисналата катастрофа 
– този празник да се провали. Можете ли да си спомните защо 
Той може да помага? Да! Затова защото Той не беше просто обик-
новен човек, както всички останали. Той беше Бог. Той беше Бо-
жият Син. Той е Всемогъщ! Всемогъщ означава, че за Него няма 
никакви граници на неговата мощ и сила. Вие и аз може би никога 
няма да проумеем колко много сила и мощ притежава Той. Той 
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има власт и сила да разрешава проблеми, които никой друг не е в 
състояние да разреши. Той може да извърши неща, които никой 
друг не може да извърши.

Ако ти още не си повярвал в Господ Исус и не си Го приел като 
твой Спасител, това е поради греховете ти. Ти си роден с жела-
нието да вършиш лоши неща. Нима не ти се иска да обвиниш 
другите, когато ти самият извършиш нещо погрешно? Може би 
един ден си се прибрал малко по-късно от определеното време и 
си излъгал, че майката на Иван те е накарала да играеш с него? Ти 
добре знаеш, че това не е истина, но то ти помогна да избегнеш 
проблемите у дома. Ти обаче не беше послушен на Бога. Той ти 
казва да не лъжеш. Грехът ти е нещо много сериозно, защото той 
те отделя от Бога и ти се намираш в опасност да бъдеш отхвърлен 
от Него завинаги. 

Ти самият не можеш да си помогнеш. Аз не мога да разреша 
твоя проблем и никой друг човек на тази земя не може да ти по-
могне. Но Господ Исус е Всемогъщ. Няма нищо невъзможно за 
Него. Библията ни казва, че Той може да отнеме твоите грехове 
и да направи живота ти праведен пред Бога. Той умря на кръста 
и понесе Божието наказание за греха. Днес Исус е жив и е Все-
могъщ! Той е Единственият, който може да те направи праведен 
пред Бога! Той може да извърши неща, които никой друг не може 
да направи. Мария, майка му, добре знаеше това. Тя бързо отиде 
при сина си и му каза: „Исусе, виното се свърши!“

Отговорът, който Исус даде прозвуча странно и на нас може да 
ни се стори трудно да разберем какво точно означаваха думите 
Му. Нека да прочетем отговорът Му, записан в Йоан 2:4: „Как-
во имаш ти с Мен, жено? Часът Ми още не е дошъл.“ (Може да 
помолите някое от децата да прочете този стих – пригответе 
това преди часа да е започнал.) Мария се опитваше да каже на 
Господ Исус да направи нещо относно виното. Той не беше груб 
към нея, но Той твърдо и категорично заяви, че тя не може да Му 
казва кога Той да проявява своята сила. Исус беше Божият Син и 
само Бог Отец можеше да Му казва какво трябва да направи. Това 
беше урок, който Мария трябваше да научи. Господ Исус щеше 
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да прояви Своята сила не защото Мария Го беше помолила, но 
защото Неговия Небесен Баща искаше Той да направи това. Той 
щеше да действа според волята на Своя Небесен Отец. Опитвал 
ли си се някога да кажеш на Господ какво да направи? Понякога 
християните правят това. Може би имаш проблем и знаеш как-
во Исус трябва да извърши. Например учителят ти в училище не 
вярва в Господ Исус и казва, че Библията не е нещо истинно и 
вярно. Може би ти си се молил: „Господи, дай ми друг учител!“ 
Често ти си се молил и казвал на Господ Исус какво да направи за 
теб, но проблемът ти продължава да съществува. Какво трябва да 
направиш? Кой е правилният отговор?
а) спри да се молиш и чакай Бог да направи нещо;
б) продължи да се молиш като продължаваш да Му казваш какво 

Той трябва да направи за теб
в) продължи да се молиш като Му казваш за проблема си, но ис-

кай Той да го разреши според Неговото време и воля.
Най-добрият отговор е третият. Продължавай да Му представяш 

проблема си, защото Той е Всемогъщ и Всесилен. Той най-добре 
знае кой е правилният отговор и кога точно да ти отговори. Бе 
дошло времето Исус да покаже колко велик и Всемогъщ точно на 
това сватбено тържество.

Мария знаеше, че Исус беше Всемогъщият Син на Бога. Затова 
тя се обърна към слугите (добре е отново някое от децата да 
прочете стиха), и каза: „Каквото ви каже, направете!“ (Йоан 2:5). 
Мария имаше предвид следното; „Ако вие направите, каквото Той 
ви каже, Той ще разреши вашия проблем.“ Слугите чакаха. Какво 
ли щеше да им каже? Исус погледна шестте големи каменни дел-
ви с вода, които се употребяваха за измиването на гостите. В Йоан 
2:7 четем какво казва Исус: (прочетете Йоан 2:7) „Напълнете 
делвите с вода!“ (Заменете фигурата на Христос С-85 с С-89.)

Слугите сигурно си помислиха: „Странно е, че той ни кара точ-
но сега да напълним делвите и то с вода? Гостите вече са тук; 
всеки се е умил; ние се нуждаем от вино, а не от вода! Нима не 
го е грижа за нашия проблем?“ Да, Господ Исус беше загрижен за 
проблема и щеше да употреби Своята сила, за да помогне!
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Мили деца, не е ли чудно да знаем, че Господ Исус се инте-
ресува от всеки един от нашите проблеми. Той се грижи за теб. 
Той ще употреби Своята сила, за да ти помогне. Може би твоето 
семейство не вярва в Господ Исус и никой не може да те разбере 
в какво и в Кого вярваш.

Всемогъщият Исус се интересува от твоя проблем и ще ти по-
могне. Няма проблем, който да е неразрешим и труден за Него. 
Продължавай да Му казваш какви са твоите проблеми. Моли се 
всеки ден и търси Неговата помощ. Когато имаш проблем, добре 
е да имаш някой, който да се моли заедно с теб. Искам сега да ти 
кажа, че ако имаш, аз съм готов (а) да се помоля с теб. Ние можем 
заедно да се помолим. Чувствай се напълно свободен да споделиш 
това с мен и ние заедно ще помолим на Господа да даде отговор 
и да разреши този проблем. Вярваш ли, че Той може да направи 
това? Господ Исус е обещал да отговори на молитвите на своите 
деца. Той не обещава, че за християните всичко ще бъде лесно, но 
обещава да им помогне във всяка една ситуация и проблем. Може 
би скоро Той ще спаси някой друг от твоето семейство. Той ще 
употреби Своята сила, за да те държи верен. Той ще ти помогне да 
живееш като христоподобен живот у дома. Той иска да ти помог-
не, така както искаше да помогне на това сватбено тържество. Ето 
защо Исус каза на слугите да напълнят делвите с вода.

Тази заповед да се стори странна на слугите, но те послуша-
ха съвета на Мария и направиха това, което Исус им каза. Те на-
пълниха всяка една делва. Беше им необходима много вода, за 
да напълнят тези огромни делви. Когато всяка една делва беше 
напълнена, Исус каза: „Налейте сега и занесете на настойника на 
угощението.“ (Настойникът се грижеше за сервирането).

Слугите сигурно се поколебаха, питайки се защо трябва да за-
несат от водата на настойника на угощението, но отново те се по-
кориха. Те напълниха своите кани от огромните делви с вода и 
не можеха да повярват на очите си. Водата се беше превърнала 
във вино! Това беше чудо! Исус беше превърнал водата във вино 
само в един миг! Защо Исус може да извърши това? Да, защото 
беше Бог. Той беше Всемогъщ, за Него нямаше нищо невъзможно. 
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Исус може да извърши всичко. Той може да прощава, Той може 
да спасява дори и най-закоравялите грешници на света. Той може 
да спаси и теб!

(БНР) Ако ти още не си помолил Христос да те спаси и чувст-
ваш, че се нуждаеш греховете ти да бъдат простени, защо не Го 
помолиш в този момент, така както си седнал, или когато се вър-
неш у дома. Ако искаш да разговаряш с мен, аз ще се радвам да ти 
помогна и да ти покажа как ти можеш да получиш спасение днес. 
След като другите си отидат, ела при мен. Ще седнем заедно и аз 
ще ти обясня по-подробно как можеш да получиш спасение.

Може би ти знаеш, че твоите грехове те разделят от Бога и же-
лаеш да оправиш отношенията си с Него. В сърцето си можеш 
да Му кажеш думи подобни на следните: „Господи Исусе, аз съм 
грешник. Аз не мога да премахна греха си, но вярвам, че Ти мо-
жеш да направиш това! Моля Те, прости греховете ми и ме осво-
боди от тях сега!“ Библията ни казва: „Затова и може съвършено 
да спасява тези, които идват при Бога чрез Него.“ (Евреи 7:25). 
Това означава, че Исус може съвършено да те спаси, независимо 
колко грешен си. Ако наистина вярваш в Него, Той ще отнеме 
греховете ти и ще те направи праведен пред Бога. Това е много 
по-голямо чудо от това, което стана на сватбата! 

След като настойника на угощението опита виното, той бързо 
отиде при младоженеца и пожела да узнае откъде е то. „Всеки 
човек слага първо доброто вино, а след това по-долното“, му каза 
той. „Откъде взе това вино?“ Това добро вино беше създадено от 
Господ Исус, който беше създал целия свят (Йоан 2:10).

Много от хората, които разбраха как Исус превърна водата във 
вино, ще си спомнят за това чудо до края на своя живот. Те видяха 
нещо, което единствено Бог можеше да извърши. Исус беше Все-
могъщият Син на Бога. Когато учениците видяха това се увериха, 
че Той беше изпратен от Бога.

Мили деца, не се ли радвате, че вашият Спасител е така Все-
могъщ? Когато ти знаеш, че Исус може да направи всичко, ще се 
насърчиш и ще бъдеш готов още повече да Му се доверяваш. Той 
ще ти помогне в твоите проблеми и за онези неща, които никой 
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друг не е в състояние да извърши.
Може би още не Го познаваш като твой Спасител. Може би до 

този момент не си поискал Исус да разреши най-големия и труден 
проблем в живота ти – твоя грях. Искаш ли днес да Му се дове-
риш и да Го приемеш като твой Всемогъщ Спасител? Ако Му се 
довериш, също ще имаш този Всемогъщ Спасител. Той „може съ-
вършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него!“ (Евреи 
7:25). Искаш ли днес да дойдеш при Него?

Участие на децата
Отговаряне на въпроси

Използвайте черна дъска или картон, върху който да напишете 
отговорите, така че всеки да може да ги види.Предлагаме ви ня-
колко отговора, но вашия списък може да бъде по-пълен:
1. Кои са другите проблеми, за които Всемогъщият Исус може да 

ти помогне?
 Отговори:
 – трудно домашно;
 – изпити;
 – болести;
 – самота.
2. Как може Господ Исус да помогне на християните в техните 

домашни занятия?
 Отговори:
 Той ще ти помогне:
 – да учиш по-добре;
 – да се концентрираш върху това, което трябва да правиш;
 – да почиваш в Неговата воля.
3. Как може Той да помогне на християните, когато са болни?
 Отговори:
 – да ти помогне да се възстановиш по-бързо, ако е волята Му(
 – да те научи на търпение през време на болестта ти.

Преговор
1. Къде Господ Исус извърши своето първо чудо? (На една сват-

ба в Кана.)
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2. Кои други бяха поканени на тази сватба освен Господ Исус? 
(Неговата майка и учениците.)

3. Защо бяха приготвени за гостите големи делви с вода? (За да 
могат те да умият краката и ръцете си, когато пристигнат.)

4. Какъв неочакван проблем настъпи на сватбеното тържество?  
(Виното свърши.)

5. При кого отиде Мария и при Кого трябва да отиваме ние с на-
шите проблеми? (При Господ Исус.)

6. Защо Исус каза на майка си, Мария, че не е нейна работа да 
му   казва да направи нещо за виното? (Исус действаше според 
волята на Своя Небесен Отец.)

7. Какво каза Исус на слугите да направят? (Да напълнят с вода 
огромните делви.)

8. Какво се случи, когато те напълниха каните си? (Водата се 
беше превърнала на вино – това беше чудо.)

9. Защо можа Господ Исус да превърне водата във вино? (Той е 
Бог Всемогъщ!)

10. Какво чудо може Господ Исус да извърши в живота на момче-
тата и момичетата, мъжете и жените днес? (Той може да отне-
ме греховете им и да ги направи Божии деца.)
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Урок 2
Началото на нов живот

Библейски текстове: Йоан 2:13-16, 23; 3:1-16; 7:44-52; Йоан 
19:39-42; Числа 21:5-12.

Основна истина: Трябва да се новородиш.
Приложение: 
Неспасени: Поискай Бог да те направи нов човек и да те осинови 
в Неговото семейство.
Начало: „Той е толкова добър човек“  ОИН
План на урока: 
- Христос очиства храма. 
- Никодим идва при Исус. 
- „Ти си учител от Бога“. 
- „Ако се не новородиш!“ ОИ 
- „Как?“
- „От Бога, чрез Святия Дух“  ОИН
- Историята на Мойсей. 
- „Човешкият Син трябва да бъде издигнат“  ОИН; БНР.
Кулминация: Един ден Никодим се новороди.  
Заключение: Животът на Никодим се промени  ОИН
Нагледни пособия: 1. Ето няколко нагледни помагала, които да 
поддържат вниманието на децата по време на разговора между 
Христос и Никодим. На дъската може да се напишат следните 
думи: „Как?“ (две) „Повярвай“ „От Бог чрез Святия Дух.“ „Ако не 
се роди някой отгоре, не може да види Божието царство.“ „Трябва 
да се новородиш“ „Така и човешкият Син трябваше да бъде из-
дигнат“. Напишете ги достатъчно големи, за да може всеки да ги 
прочете.
2. Ако вие считате за по-подходящо фигурата на медната змия 
върху кръста, оцветете я и я изрежете така, че да може да се мести 
от кръста.
Стих за запаметяване: „Затова и Бог Го превъзвиши и Му пода-
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ри името, което е над всяко друго име.“ (Филипяни 2:9)

Урок
Сцена 1 (Празна дъска) (Поставете Никодим – фигура 2С-90.)

„Той е толкова добър човек!“ Сигурен съм, че хората така гово-
реха за Никодим. Никодим беше фарисей. Фарисеите бяха опре-
делена група хора, които живееха по времето на Господ Исус. Те 
бяха много религиозни – често пъти се молеха с дълги молитви в 
храма, даваха част от парите си за храма и за бедните. Те спазваха 
строго законите и се стараеха да ги изпълняват. На външен вид  
приличаха на хора, които наистина обичат Бога и се стремят да 
Му бъдат угодни. Никодим беше не само фарисей, но и един от 
техните водачи.

Хората считаха Никодим за много добър човек, заради неговите 
добри дела. Бог обаче виждаше какъв наистина беше Никодим. 
Бог виждаше какво ставаше в ума и в сърцето му. Както всеки 
един от нас, Никодим се беше родил с грешно естество. Той не 
обичаше Бога с цялото си сърце. Той искаше да върши нещата по 
своя си начин, вместо винаги да се покорява на това, което Бог 
изисква. Независимо колко религиозен беше той, не можеше да 
промени своето грешно естество, така както аз и ти не можем да 
направим това.

Вероятно всеки ден се опитваш да бъдеш добър; може би ре-
довно посещаваш църква и се молиш, но всичко това не променя 
твоето естество. Това не може да те възпре да имаш лоши мисли, 
да бъдеш егоистичен или пък да ревнуваш, когато майка ти купи 
нещо на брат ти. Защо това е така: – защото имаш греховно ес-
тество – ти си роден по този начин. Не можеш да направиш нищо 
от само себе си, за да се промениш. Никой в света не е в състояние 
да те промени. Единствено Бог може да те направи друга лич-
ност! Само Той може да те направи нов човек! Ти никога няма да 
бъдеш в състояние да се промениш, да станеш добър и да угодиш 
на Бога.

Никодим живееше в град Ерусалим. Със сигурност той беше 
чул за Господ Исус, но още не се беше срещнал с Него. (Отмес-
тете фигурата с Никодим.)
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Сцена 2 (празна дъска) (Поставете Христос фиг. 2С-91.)
Тъй като беше настъпило времето за празника Пасха, Господ 

Исус беше дошъл в Ерусалим. Пасхата беше празник, който юде-
ите празнуваха всяка година. Така те си припомняха как Бог ги 
беше извел от робството в Египет преди много години. Хиляди 
хора ежегодно се стичаха в Ерусалим, за да участват в празнен-
ствата. Улиците бяха изпълнени с хора от всички части на страна-
та. Хората се срещаха и говореха с приятелите, които дълго време 
не бяха виждали. Те разговаряха надълго и нашироко. Вероятно 
много от тях говореха за Исус и за чудесата, които Той вършеше, 
за нещата, които Той учеше. Когато Исус минаваше през тълпата 
сигурно хората Го сочеха, за да Го покажат на приятелите си. Исус 
отиваше към Храма.

(Отместете фиг. 2С-91.)
Мястото около Храма беше препълнено с хора. Там се бяха 

стекли хора отвсякъде. Търговците и среброменителите бяха на-
сядали около масите си. Те имаха много купувачи. Според едно 
правило, че само определен вид монети можеха да се употребя-
ват в Храма; така, че среброменителите разменяха обикновените 
пари за специални монети за Храма. Често пъти среброменители-
те мамеха хората като задържаха част от парите за себе си. Днес 
също има алчни хора, които искат да вземат за себе си повече и 
мамят останалите. Библията ни казва: „Сребролюбието е коренът 
на всяко зло“. Дали считаш себе си за егоистичен и алчен? Ето, 
поради тази причина ти се нуждаеш Господ Исус да те промени и 
направи нов човек.
Сцена 3 (празна дъска или сцена в Храма.)

В Храма се продаваха агнета, говеда и гълъби. Юдеите купу-
ваха тези животни за жертвоприношенията. Много често цените 
на продаваните животни бяха прекалено високи. Всичките тези 
дейности и търговия предизвикваха много шум и крясъци. Господ 
Исус си проправи път между тълпата. Той се ядоса, че в Храма, 
в Божия дом, се вършеха погрешни неща. (Поставете фигурата 
на Христос, 2С-92.) Той си направи камшик от малките въжен-
ца, които лежаха разпръснати по земята и го размаха във въздуха. 
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„Махнете тези неща от тук!“ – заповяда Той. „Не употребявайте 
дома на Отца Ми за пазар.“ Той прекатури масите на среброме-
нителите. (Поставете 2С-93.) Парите се разпръснаха по земята. 
Агнетата и говедата бяха изгонени от Храма. (Поставете 2С-95а 
и 2С-96.) Хората грабнаха кафезите с гълъби и побързаха да из-
лязат (поставете 2С-94). Можете ли да си представите какво си 
мислеха хората. „Кой е този? Какво има предвид като казва: Дома 
на Отца Ми? Има ли право да действа по този начин?“ Повечето 
от хората не можеха да разберат защо Исус се държеше така. Но 
ние разбираме, нали? Урокът от миналата седмица ще ни помогне 
да разберем. Да, правилно. Исус Христос беше Всемогъщият Бог, 
който дойде на земята в човешка плът. Той беше Божият Син. Ето 
защо Той притежаваше цялата власт и сила да действа така. Той 
имаше власт също така да върши чудеса и Той извърши няколко в 
Ерусалим (Отместете фигурите.)

Очевидно Никодим видя и чу всичко, което се случи. Това го 
накара да научи още повече за това кой беше Господ Исус. Той се 
чудеше как да се срещне с Него – не може да отиде пред всички, за 
да не би някой друг фарисей да го види. Те не обичаха да слушат 
това, което Господ Исус казваше. Той им показваше чрез учението 
Си колко грешни бяха те, независимо от добрите дела, които вър-
шеха. „Ще отида нощем“, помисли си Никодим.
Сцена 4 (празна дъска) (Поставете фиг. 2С-90 и 2С-91, Никодим 
и Христос.)

Точно това и направи. Когато повечето от хората си бяха легнали 
и спяха, Никодим дойде при Исус. Може би те разговаряха заедно 
под звездното небе: „Раби (или Учителю)“, каза Никодим, „Знаем, 
че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези 
знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.“ Беше ли Исус 
Учител? Дали беше дошъл от Бога? Но дали Той беше нещо пове-
че от Учител, който идва от Бога? Да, разбира се. Той беше самият 
Бог, изявен в плът... Той беше Божият Син. Господ Исус говори на 
Никодим (Поставете на дъската нагледните помагала от Йоан 
3:3 и всички ги прочетете заедно). Нека сега всички да прочетем 
какво каза Исус: Това намираме в Библията, Йоан 3:3: „Истина, 
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истина ти казвам: Ако се не роди някой отгоре, не може да види 
Божието царство.“

Нима това, което Господ Исус каза, не беше странно? Той позна-
ваше Никодим и знаеше какво мислеше. Никодим искаше да бъде 
в Божието царство. Той искаше да принадлежи на Бога и да живее 
с Бога завинаги. Това, че беше религиозен човек, че се молеше, че 
ходеше в Храма, не го правеше част на Божието Царство. Истин-
ският Никодим беше с грешно естество, което не беше угодно на 
Бога. По същия начин е с теб и с мен. Както Никодим, така аз и 
ти, всички ние се раждаме с грешно естество, с грешно сърце. За 
да станем членове на Божието семейство ние трябва да се родим 
отгоре (да се новородим). Нека сега да видим кой беше следващи-
ят въпрос, който Никодим зададе. Ако вие бяхте там, какво бихте 
попитали?

(Поставете „Как?“, нагледно помагало.)
Никодим рече: „Как може стар човек да се роди? Може ли втори 

път да се роди като мъничко бебе?“ Никодим се смути. Исус му 
обясни, че има два вида рождение. Едното раждане е, когато бебе-
то се роди, когато ново човешко същество започне своя живот на 
земята. Всяко бебе се ражда както всички останали с плът, кости, 
кожа и кръв – с грешно естество. Другото рождение, за което Исус 
Христос говореше е раждането в Божието семейство, тогава ко-
гато човек става нова личност. Това не означава да получи човек 
ново тяло, но онзи, който живее в тялото се променя по такъв на-
чин, че Библията нарича тази личност „ново създание“. Човекът, 
който се новоражда изглежда външно по същия начин, но грехът 
му е отмахнат и Бог му е дал ново естество; този човек има в себе 
си силата и желанието да живее живот, който е угоден на Бога. 
Единствено Бог може да направи това. Исус каза на Никодим, че 
Бог чрез Святия Дух извършва това новорождение. (Поставете – 
„От Бога чрез Святия Дух“.)

Както вече чухте, вие трябва да се отвърнете от греховете си и 
да повярвате в Господ Исус като ваш Спасител; грешното човеш-
ко естество обаче не иска да направи това. Човек не притежава 
сила от само себе си, за да направи това. Ти се нуждаеш от силата 
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на Святия Дух, който да извърши това дело в сърцето ти, да ти 
покаже твоята греховност. Само тогава ще може да изпиташ по-
каяние за греховете и да се обърнеш с молба към Господ Исус да 
ти прости греховете и да те очисти. Ако искаш да влезеш в Божи-
ето семейство, трябва да се новородиш и обновиш чрез силата на 
Святия Дух, да станеш нов човек.

Господ Исус каза на Никодим: „Трябва да се родиш отгоре!“ 
(Поставете нагледния материал – текст на дъската).

Никодим все още не разбираше какво точно му говори Исус? 
„Как може да стане това?“, запита той. (Поставете второто 
„Как?“ на дъската).

След това Господ Исус му напомни нещо, което се беше случи-
ло с израелския народ преди много години. Никодим познаваше 
тази история много добре.

Преди стотици години юдейският народ пътуваше от Египет 
към земята Ханаан, която Бог беше обещал да им даде в наслед-
ство. Те недоволстваха и се оплакваха от водача си Мойсей. Тъй 
като по този начин те съгрешиха, Бог възнегодува против тях и из-
прати огнени отровни змии между хората. Много от тях умряха от 
ухапването на змиите, а други бяха в предсмъртни мъки. Тогава 
те извикаха: „Мойсей, ние съгрешихме като възроптахме против 
Господа и против теб! Помоли се Бог да отмахне змиите от нас.“ 
Тогава Мойсей се помоли за народа. Бог послуша молитвата му 
и промисли как тези, които бяха ухапани от змиите да могат да 
бъдат изцелени. Той каза на Мойсей да направи една медна змия 
и да я издигне на един прът (поставете фигурата на змията).

„Който погледне на тази медна змия ще бъде изцелен“, беше 
казал Бог. И те бяха веднага изцелени. Чуйте сега думите, които 
Господ Исус каза на Никодим: „И както Мойсей издигна змията в 
пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та все-
ки, който повярва в Него да не погине, но да има вечен живот.“  
(Отместете фигурата на змията).

(Поставете надпис „така трябва да бъде издигнат Човеш-
кият Син“). Какво означава това? Господ Исус обясняваше как 
може хората да се новородят. Той дойде, за да понесе наказанието 
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за всичките наши грехове и да умре на кръста, и така всеки един 
човек: мъж, жена, момче и момиче да могат да бъдат новородени, 
да станат нови създания в Христос Исус. Ако Той не беше умрял 
на наше място, никой не би могъл да види Божието царство. Каква 
огромна цена заплати Господ Исус, за да можем ние да бъдем но-
вородени. Може би искаш да знаеш дали наистина принадлежиш 
на Бога. Как можеш да бъдеш сигурен, че си новороден? Какво 
трябваше да сторят хората в пустинята, за да бъдат изцелени? Да, 
те трябваше да погледнат на медната змия и веднага се почув-
стваха по-добре. Те повярваха в Божието Слово и това, което Той 
им каза. Господ Исус беше издигнат на кръста. Той обаче не е на 
кръста днес. Той е на небето и ако ти повярваш в Него, твоите гре-
хове ще бъдат простени. Това прилича малко на начина, по който 
юдеите погледнаха на медната змия. Ако ти искаш да повярваш 
в Господ Исус, ти можеш да Му кажеш думи, подобни на след-
ните: „Скъпи Господи Исусе, аз искам да принадлежа на Бога. 
Благодаря ти, че умря на кръста заради моите грехове. Моля те, 
сега отнеми греха ми и ми подари нов живот.“ Ако ти наистина, с 
цялото си сърце погледнеш на Него, можеш да бъдеш уверен, че 
си новороден чрез Святия Дух.

Исус искаше да покаже на Никодим, че единствения път към 
Бога е чрез вяра в Него. Той каза на Никодим следните думи: „За-
щото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден Син, 
за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен 
живот“ (Йоан 3:16). „Никодиме, ти трябва да повярваш в Мен“, 
му каза Спасителя, (Поставете думата „Повярвай!“)

БНР Библията не ни казва какво се случи след това. Ние не зна-
ем дали Никодим се върна у дома си тази вечер, за да размишлява 
върху това, което беше научил. Може би той повярва в Спасителя 
преди да напусне мястото на срещата. За теб не е необходимо да 
се намираш на специално място, за да се довериш на Спасителя. 
Ти можеш да наведеш главата си в този момент и да поискаш от 
Него да те спаси. Това ти можеш да направиш това вечер в спал-
нята си, когато си легнеш, защото ти не се нуждаеш от други хора, 
когато разговаряш със Спасителя. Понякога момчетата и моми-
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четата имат въпроси за това как да повярват и да се доверят на 
Христос и се нуждаят от известна помощ. Ако ти имаш въпроси, 
ще се радвам след часа да мога да ти помогна заедно да намерим 
отговор. Моля те, ела при мен и ние ще разговаряме и ще се мо-
лим заедно.

Въпросите на Никодим се изчерпаха. (Отместете 2С-90.) Си-
гурно Святият Дух беше започнал да работи в него, за да го на-
прави нов човек. Никой от нас не може да види Святия Дух. Той 
е Духът на Бога. Хората обаче видяха промените, които бяха на-
стъпили в живота на Никодим. Един ден, когато другите фарисеи 
искаха да убият Исус, Никодим се застъпи за Него. Той се осмели 
да направи това, защото Бог му беше подарил смелост. Послед-
ният път, когато се споменава за Никодим в Библията е вечерта, 
когато Исус умира. Всичките Исусови ученици се бяха разбягали, 
защото се страхуваха от фарисеите и другите, които бяха разпъ-
нали Господа. Никодим обаче беше онзи, който донесе благоухан-
ните масла. Със своя приятел Йосиф от Ариматея повиха тялото 
на Исус в плащеница и го положиха в гробницата. Можете ли да 
си представите каква беше радостта на Никодим, когато научи, че 
Исус е възкръснал от мъртвите? От тези постъпки всеки може да 
види, че животът на Никодим беше променен.

Ако ти си новороден, то и в твоя живот е настъпила промяна. Ти 
ще бъдеш готов да помагаш и ще се покоряваш на това, което се 
изисква от теб. Ще се стремиш да пазиш стаята си чиста, няма да 
се мръщиш, когато те накарат да отидеш на пазар. Другите хора 
ще забележат промяната, която е настъпила в живота ти.

Ти сега новороден ли си? Аз не те питам дали ходиш на църква и 
дали си казваш молитвите или пък си добър и любезен. Никодим 
беше също такъв човек, но се нуждаеше от новорождение. Гос-
под Исус казва: „Ти трябва да се новородиш!“ Повярвай в Господ 
Исус днес. Помоли Му се Той да те направи нов човек и да те 
въведе в Своето семейство.

Преговор
1. Какъв хора бяха фарисеите? (Те бяха религиозни, казваха дълги 
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молитви и изглеждаха сякаш обичаха Бога.)
2. Какво беше името на фарисея, който искаше да разговаря с 

Господ Исус?  (Никодим.)
3. В кой град дойде Никодим, за да се срещне през нощта с Гос-

под Исус? (В Ерусалим.)
4. Какво видя Господ Исус в Храма, което Го ядоса? (Среброме-

нителите, хора, които продаваха животни и търгуваха.)
5. Какво направи Господ Исус? (Той изгони среброменителите, 

животните и тези, които ги продаваха.)
6. Когато Никодим се срещна с Господ Исус през нощта, за какъв 

човек считаше той Исус? (Учител, дошъл от Бога.)
7. Какво каза Исус, че беше необходимо да стане в живота на Ни-

кодим? (Той трябваше да се роди отгоре.)
8. Какво означава човек да се новороди? (Да стане нов човек под 

действието на Святия Дух, който върши чудеса в човека.)
9. Коя история употреби Господ Исус, за да покаже, че всеки, 

който иска да бъде спасен трябва да повярва в Него? (Исто-
рията за хората, които бяха ухапани от отровни змии, но по-
глеждайки на медната змия, бяха изцелени.)

10. Как можеше Никодим да се новороди и как можем ние да се 
новородим? (Като повярваме и се доверим единствено на Гос-
под Исус, който бе разпнат за нашите грехове. Който въз-
кръсна за наше оправдание.)
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Урок 3
Жената от Самария

Библейски текст: Йоан 4:3-34, 39-42.
Основна истина: Вечният живот е дар от Бога чрез Исус Христос.
Приложение: 
Неспасени: Единственият начин, по който може да получиш ве-
чен живот е като дойдеш при Исус Христос.
Спасени: Ако си християнин, имаш увереност във вечния живот. 
Начало: Уморен, жаден и гладен.
План на урока:   
- Самарянката идва за вода  ОИ
- Разговор с Исус.
- „Дай ми да пия?“
- „Аз съм Самарянка!“
- „Аз мога да ти дам жива вода“  ОИ
- „Дай ми тази вода“.
- „Иди, доведи съпруга си!“.
- „Нямам съпруг.“  ОИН
- „Къде да се поклоним?“.
- „Поклонете се в дух и истина“  ОИ
- „Зная, че ще дойде Помазаника“.
- „Аз съм това, което казваш“ ОИС
- Учениците се завръщат.
- Жената напуска кладенеца
Кулминация: „Елате и вижте човека“.
Заключение: Исус е поканен да остане. 
Много хора повярват ОИН
Стих за запаметяване: Преговор на Филипяни 2:9 „Затова и Бог 
Го превъзвиши и Му подари името, което е над всяко друго име.“
Забележка: Бъдете на разположение след часа.
Този урок ни разказва как Господ Исус обясни пътя на спасение 
на една жена от Самария. Преди да започнете с урока, кажете на 
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децата, че сте готови да обясните пътя на спасение на всеки един, 
който се нуждае от помощ и упътване. Не е достатъчно само да 
научат как жената в Самария повярва в Христос. Но също така 
трябва да Му се доверят. Обяснете им как те могат да направят 
това – лично на всеки един, който иска да получи спасение.
Нагледни пособия: Това може да ви се стори труден урок за пре-
подаване, защото в него няма много действие, а повечето разговор 
и символи: („водата на живота“, духовна „жажда“ и пр.) За да за-
държите вниманието на децата може да им покажете чаша с вода, 
а след това да обясните контраста с „духовната жажда“ или „во-
дата на живота“, както и понятието: „получаване на Божия дар“. 
Пригответе тези думи, написани едро на лист хартия: „Как може 
човек да получи вечен живот?“ – „Ходи на църква!“. „Живей до-
бър живот!“, „Моли се достъчно“ и „Божият дар“, като части на 
преподавания урок.

Урок
Сцена 1 (навън) (Христос и учениците в града 2С-99, 100, 101.)

Беше един горещ ден! Те вървяха дългия и изморителен път, 
бяха страшно уморени, жадни и гладни. Предстоеше им още мно-
го да пътуват. (Поставете Христос и учениците – 2С-99 и 2С-
100.)

Господ Исус и учениците Му вървяха по прашния път от Юдея 
за Галилея. Галилея беше областта, където Господ Исус беше от-
раснал (Покажете на децата карта на Палестина). Най-крат-
кият път за Галилея минаваше през Самария. Групата, която се 
състоеше от 13 мъже току-що бяха навлезли в пределите на Са-
мария и се намираха близо до градче, което се наричаше Сихар. 
(Поставете града – 2С-101). Това беше добро място за почивка, 
тъй като Исус беше уморен. Макар, че Той беше Божия Син, също 
така беше и човек, както всеки един от нас. Той се уморяваше, 
огладняваше, ожадняваше. Учениците се отправиха към града, за 
да потърсят нещо за ядене. (Махнете фигурите на Исус и учени-
ците).
Сцена 2 (Поставете града и жената, 2С-101 и 102.)
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По същото време една жена излезе от града, като носеше стомна 
за вода. Тя отиваше към кладенеца, за да ги напълни. Беше стран-
но по това време на деня жена да дойде на кладенеца за вода. 
Може би тя не искаше да се срещне на кладенеца с други жени. 
Жената живееше грешен живот и сигурно имаше много малко 
или никакви приятели. Вероятно тя се наслаждаваше на грешния 
живот, който водеше, но не знаеше, че има и друг живот – вечен 
живот. Тя беше „мъртва в греховете си“, така както Библията на-
рича онези хора, които са без Христос (Ефесяни 2:5). Библията 
ни казва, че грехът умъртвява всеки един човек спрямо Бога. Това 
означава, че човек е отделен от Бога, затова защото Бог е чист, 
свят и безгрешен, а човекът е грешен. Ние се нуждаем от вечен 
живот, който единствено Бог може да даде. Без да получим вечен 
живот ние сме отделени от Бога завинаги. Тази жена, с целия си 
греховен живот никога не беше чула, че може да получи вечен 
живот. Тя бързаше на път за кладенеца.
Сцена 3 (навън) (Поставете Христос при кладенеца 2С-103 и 104.)

Колко ли се изненада самарянката, когато пристигна при кла-
денеца! Един мъж седеше там. „Просто ще налея вода без да му 
обръщам внимание“, помисли си тя. Вероятно се опита да гледа 
настрани, докато пълнеше стомна си. (Отместете фиг. 2С-102 и 
поставете 2С-105 и 2С-106; жена със стомна.) В този момент 
странникът и каза: „Моля те, дай ми да пия!“ Исус беше не само 
жаден, но използваше този обикновен начин, за да започне разго-
вор.

Жената се обърна и го погледна. Той беше юдеин! Юдеин раз-
говаря с нея, та нали тя беше самарянка! Юдеите почти никога не 
разговаряха със самаряните. Тя го попита: „Как може, след като 
ти си юдеин, да искаш от мен да ти дам да пиеш? Аз съм сама-
рянка!“

„Ако знаеше само Божия дар“, и отвърна Исус и „кой е този, 
който ти говори „Дай ми да пия“, ти би поискала от Него и Той би 
ти дал жива вода!“

Жената тогава рече: „Господине, нямаш с какво да загребеш 
вода, а и кладенецът е дълбок; тогава откъде имаш живата вода? 
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Нима си по-голям от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца, и 
сам е пил от него, а също и децата и добитъка му?“ Тя не знаеше  
кой е Исус и не разбираше какво точно Той и говореше. Какво 
означаваше: „Жива вода?“

Исус и говореше за вечния живот. Водата е необходима за нас, 
за да живеем на тази земя, но жива вода или вечен живот е това, 
от което се нуждаем, за да живеем с Бога. Когато някой има вечен 
живот, той не е вече мъртъв спрямо Бога. Той познава и обича 
Бога и един ден ще отиде, за да живее с Него завинаги. Как обаче 
може да получите вечен живот? 
а) можеш да получиш вечен живот, ако родителите ти са христи-

яни и ходиш на църква.
б) можеш да получиш вечен живот като награда за това, че жи-

вееш добър живот.
в) можеш да получиш вечен живот, ако се молиш всеки ден.
По тези начини човек не може да получи вечен живот. Ето как 

човек може да получи вечен ЖИВОТ:
г) Вечният живот е дар от Бога!
Дар или подарък е нещо, което се предлага от някой и ти можеш 

да го получиш. Господ Исус Христос, Божият Син е Единствени-
ят, който може да даде вечен живот. Това е животът, който Бог жи-
вее вътре в нас, а ние да можем да заживеем за Бога. Господ Исус 
предлага вечен живот на грешниците. Искаше тази грешница да 
научи, че Той беше Единственият, който можеше да и даде жива 
вода. Той и каза следното: „Всеки, който пие от водата от този 
кладенец, ще ожаднее пак“.

Жената разбра това. Тя добре знаеше, че всеки ден трябваше да 
идва да налива вода от кладенеца. След това Исус продължи: „А 
който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; 
но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която 
извира за вечен живот.“

Жената му каза: „Господине, дай ми от тази вода, за да не ожад-
нявам, нито да извървявам толкова път до тук да изваждам.“

Тя все още не беше разбрала, но Господ Исус не спря да и обяс-
нява. Той и каза нещо много сранно: „Иди, повикай мъжа си и 
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ела тук!“ Тези думи я накараха да онемее. В отговор тя му рече: 
„Нямам мъж.“ „Знам това“, каза и Исус, „защото петима мъже 
си водила и този, когото сега имаш не ти е мъж.“ Исус знаеше 
всичко за тази жена. Как? Той беше Бог, изявен в плът. Той знае-
ше греховния живот, който тази жена водеше. Тя беше мъртва в 
греховете си, отлъчена от Бога. Беше нарушила Божиите закони 
така както всеки един от нас. Библията ни казва, че няма нито 
един, който да е безгрешен: (Римляни 1:2). Това проличава и в 
твоя живот. Ти се интересуваш много повече от играчките си, те-
левизионната програма и приятелите си, отколкото да чуеш нещо 
за Бога. Библията обаче ни казва: „Да нямаш други богове освен 
Мен!“ Нищо друго не трябва да бъде така важно в живота ти как-
то Бог. Случвало ли ти се е да се разгневиш на брат си и да му 
кажеш: „Мразя те!“ Господ Исус казва, че да мрази човек някого 
значи да наруши Божията заповед, която казва: „Да не убиваш!“. 
Може би ти смяташ, че има по-големи грешници отколкото си ти. 
Всеки един грях обаче, дори и най-малкия, те отделя от Бога. Ако 
продължаваш да живееш в греха, никога няма да получиш вечен 
живот, няма да познаеш Бога, нито да живееш с Него завинаги. 
Но ако желаеш да се отвърнеш от греховете си и от всичко онова, 
което знаеш, че е погрешно в живота ти и се довериш на Исус 
Христос, ти ще получиш Божия свободен дар на вечния живот; 
същият онзи дар, който Господ Исус предлагаше на самарянката.

Жената напълно се смути. Откъде знаеше този непознат човек 
токова много неща за нея? Как знаеше Той за нейните грехове? Тя 
мислеше, че той е някой пророк, когото Бог беше изпратил. Тогава 
жената започна да говори за това как човек да се покланя на Бога. 
„Ние се покланяме на тази планина“, каза тя, като сочеше близ-
ките хълмове. „Вие, юдеите, ходите да се покланяте в Ерусалим!“

Господ Исус се обърна любезно към нея. Когато човек се по-
кланя на Бога е важно не мястото, където се покланя, но начинът, 
по който го прави. Ние трябва да се покланяме на Бога в дух и в 
истина. Господ искаше да покаже на тази жена, че само онези, 
чиито сърца и живот бяха правилни пред Бога можеха да Му се 
покланят. Тези, които бяха получили Неговия велик дар на вечния 
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живот можеха да дойдат при Него и да разговарят с Него, защото 
техните грехове не ги отделят повече от Бога. Те познават Бога и 
Го обичат с цялото си сърце. Ето това означава истинско „покло-
нение“ в дух и в истина. Ти не можеш да се преструваш, че си в 
правилни отношения с Бога, макар, че всеки един, който те вижда 
да се молиш в църквата смята това. Много хора в много църкви 
изглежда, че се покланят на Бога. Те обаче никога не са получили 
Божия дар на вечния живот и тяхното поклонение не е истинско. 
Тази жена не познаваше истинския Бог – тя не Му се покланяше. 

Тя каза: „Аз зная, че Бог е обещал да изпрати Един, който се 
нарича Христос или Помазаника, Месията. Когато Той дойде. Той 
ще ни научи на всичко.“

„Аз съм Този, за когото казваш!“, и рече Господ Исус Христос. 
„Аз, който разговарям с теб съм Месия, Изпратения от Бога!“ Гос-
под Исус е Месията или Христос, Онзи, Когото Бог беше обещал 
да изпрати. Той е Божият Син, който дойде да донесе вечен живот. 
Той дойде, за да заплати напълно наказанието за греха, така че 
всеки, който повярва в Него и Му се довери, да получи дара на 
вечния живот. Днес Той не е мъртъв, защото ако беше мъртъв, ние 
нямаше да имаме вечен живот. Той е жив и ще живее вечно. Все-
ки един, който е повярвал в Господ Исус може да бъде уверен, че 
когато умре ще живее с Него завинаги. Библията ни казва: „Който 
има Сина, има този живот“ (1 Йоан 5:12). Това е Божието обеща-
ние за теб, който си спасен. Дяволът ще се опита да те накара да 
се съмняваш. Понякога той ще ти каже: „Ти не си добър христия-
нин. Виж какво направи! Може би ти изобщо не си спасен!“

Помни какво казва Бог: „Който има Сина, има живот!“ Ако зна-
еш, че Господ Исус е твоят Спасител, можеш да бъдеш уверен, че 
имаш вечен живот. Ако си повярвал в Христос, благодари Му за 
това, че ти е подарил вечен живот. Може би точно в този момент 
жената се довери и повярва в Исус и Той и даде този живот. Тя 
нямаше вече да бъде същата като преди.
Сцена 4 (навън) (Поставете учениците 2С-100.)

В същия момент учениците на Господ Исус се завърнаха. Те се 
смаяха и учудиха като Го видяха да разговаря с жената, тъй като 
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всеки един от тях се страхуваше и не би разговарял с нея. Те обаче 
не Го запитаха, защо говори с жената. Тя се обърна и се забърза 
към града (Оставете 2С-106 на кладенеца.Отместете 105 и по-
стави 2С-107 за няколко минути, а след това отместете.)

Защо жената побърза да напусне кладенеца? Тя дори забрави 
да вземе менците. Защо? Тя беше решила отново да се върне при 
кладенеца! Учениците не знаеха и не разбираха, но жената добре 
знаеше какво прави. Тя се забърза към града и каза на всички, 
които срещна по улиците: „Елате да видите човека, който ми каза 
всичко, което съм правила! Да не би Той да е Помазаникът?“ Мъ-
жете полюбопитстваха да узнаят кой е този човек и бързо отидоха 
след ная при кладенеца.
Сцена 5 (навън) (Поставете жената, 2С-105 и мъжете 2С-108 
и 2С-109.)

Те всички с нетърпение очакваха да срещнат Човека, за когото 
бяха чували толкова много. Те поканиха Исус да отседне в техния 
град. Той с радост прие поканата и престоя там с учениците си два 
дни. Той можа да разговаря с много хора в този град за тяхната 
нужда да получат вечен живот.

В резултат на това, че жената разказа в града за Исус, много 
хора повярваха в Него. Те чуха за Него, посрещнаха Го, слушаха 
какво говори и повярваха в Него. Те получиха вечен живот. Не е 
достатъчно човек да знае само за Исус, за да получи вечен живот. 
Грешниците трябва да дойдат при Исус и да Го помолят Той да  
прости греховете им и да им даде този велик дар на вечния живот.

Повярвал ли си в Господ Исус Христос? Помни, че Божието 
Слово казва, че тези, които вярват в Него няма да погинат (няма 
да бъдат отделени от Бога), но ще имат вечен живот. (Йоан 3:16). 
Ако ти още не си повярвал в Него, не продължавай да бъдеш мър-
тъв в своите грехове. Кажи на Господа, че искаш да се освободиш 
от греха и че желаеш да получиш Неговия свободен дар на ве-
чния живот. Кажи Му това днес. Повярвай в Него, приеми Го като 
Спасител, така както направиха жителите на това малко градче и 
получиха вечен живот.



30

Преговор
1. Къде се спряха Господ Исус и учениците Му, за да си починат 

на път от Юдея за Галилея? (Близо до Сихар, в Самария.)
2. Защо Господ Исус седна при кладенеца? (Защото беше умо-

рен.)
3. Кой дойде по обед, за да налее вода за пиене? (Една жена от 

Самария.)
4. Защо жената се изненада, когато Господ Исус поиска тя да Му 

даде вода за пиене? (Тя не очакваше Той да разговаря с нея, 
защото беше юдеин, а тя самарянка; юдеите не обичаха и не 
разговаряха с хората от Самария.)

5. Какво каза Господ Исус, че ще даде на тази жена, ако тя поиска 
от Него? (Водата на живота, вечен живот.)

6. Защо Господ Исус я попита за нейния съпруг? (За да може тя 
да разбере колко греховен живот води и че се нуждае от про-
щение и промяна в живота си.)

7. Кой каза Господ Исус, че е Той? (Христос, Обещаният Спаси-
тел.)

8. Защо жената се забърза към града като остави съдовете с вода 
при кладенеца? (Тя искаше да разкаже на другите за Господ 
Исус: „Дали това е Обещаният Месия?“)

9. Какво стана, когато Исус остана за два дни в град Сихар и раз-
говаряше с хората? (Много от тях повярваха в Него и Той ста-
на техен Спасител.)

10. Какво трябва да направиш, за да получиш вечен живот? (Аз не 
трябва да правя нищо от себе си, освен да се покая за грехове-
те си и да поискам Исус да ми прости греховете и да ми даде 
дара на вечния живот; да повярвам в това, че Той дойде, за да 
умре за мен и да понесе наказанието за моите грехове).
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Урок 4
Господ Исус изцелява едно момче, но е 

отхвърлен от родния си град
Библейски текст: Йоан 4:45-54; Лука 4:16-32.
Основна истина: Без вяра е невъзможно да се угоди на Бога.
Приложение: 
Неспасени: Трябва да повярваш, че единствено Христос може да 
те спаси. 
Спасени: Трябва да продължаваш да живееш чрез вяра в Христос 
и в Неговото Слово всеки ден.
Начало: „Всички в къщата бяха тъжни“.
План на урока: 
- Момчето е много болно. Родителите чуват, че Господ Исус е в 
Кана.
- Бащата отива в Кана.  ОИ
- Бащата моли Исус да дойде ОИН
- „Ела преди детето да е умряло.“   ОИН
- „Синът ти е жив.“
- Семейството повярва ОИС
- Господ Исус в Синагогата.
- Хората не вярват ОИН
Кулминация: Хората се опитват да убият Исус.
Заключение: Исус напуска Назарет.  ОИН
Стих за запаметяване: „Така че в Исусовото име да се покло-
ни, всяко коляно от небесните и земните и подземните същества.“ 
(Филипяни 2:10)
Бъди на разположение: Когато преподавате този стих, бъдете на 
разположение, за да съветвате всяко едно дете, което желае „да 
преклони коляно“ пред Господ Исус и да Го приеме като Спасител 
и Господ.
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Урок
Къщата беше една от най-хубавите в града Капернаум. Собстве-

никът на тази къща имаше много важна и отговорна длъжност. 
Той беше офицер на царя и се наричаше благородник. Но всички 
в тази къща бяха тъжни.
Сцена 1 (чиста дъска) (Поставете благородника, фиг. 2С-113.)

Синът на благородника беше болен Той имаше висока темпера-
тура и беше толкова зле, че очакваха всеки момент да умре. За него 
нямаше лек. Докторите не можеха да му помогнат. (Поставете 
жената, фиг. 2С-114.) Можете ли да си представите как се чувст-
ваше семейството? Те нямаха вече никаква надежда момчето да 
оздравее. Може би точно в този момент слугата влезе запъхтян в 
стаята. (Поставете слугата, 2С-115.) „Исус е в Кана!“ „Исус? А, 
да. Това беше този, който превърна водата във вино на сватбата.“ 
Без съмнение новината за извършеното чудо на тази сватба беше 
достигнало градчето Капернаум, защото то се намираше на 30 км 
от Кана. Те знаеха за Господ Исус и че Той имаше сила да върши 
чудеса. „Дали Исус ще дойде да изцели техния син?“ Те трябваше 
да отидат и да Го попитат. „Аз ще отида“, каза благородникът. 
(Махнете всички фигури.,фиг. 2С-112.)

Пътуването до Кана не продължи дълго. Всяка една минута   
беше скъпоценна за живота на мъничкото момче, което умираше. 
Докато вървеше бързо, благородникът сигурно размишляваше за 
Исус. Той беше така радостен, че беше чул за Него. Ако никой не 
му беше казал, той не би имал никаква надежда в този момент. 
Колко важно е да чуем за Господ Исус Христос. Никой не може да 
Му се довери, нито да повярва в Него, ако първо не чуе за Него.   
Вие знаете кой е Той и какво е извършил. Можете ли да ми каже-
те някои от нещата, които сте чули за Него? (Оставете децата 
да помислят и дадат отговор). Ние знаем, че всички тези неща 
са истина, защото ги намираме записани в Библията. Ние знаем, 
че Господ Исус може да извърши всичко, за Него няма нищо не-
възможно. Знаем, че Той е винаги верен и изпълнява обещанията 
Си. Той може да прощава греховете и да даде вечен живот. Много 
важно е да знаем Кой е Господ Исус. Да сме убедени, че Той е наш 
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Спасител. Така например ние можем да знаем всичко за Него, но 
ако не вярваме в Него, ние не можем да бъдем угодни на Бога. Бог 
ни казва в Своето Слово: „Без вяра е невъзможно да угодим на 
Бога“ (Евреи 11:6). Колко важно е да сме угодни на Бога, да отда-
дем почит на Онзи, Който е Царя на царете и Господар на госпо-
дарите – нашият Творец и Спасител! Първата стъпка, за да угодим 
на Бога е да повярваме в Него и да Го приемем като личен Господ 
и Спасител. Не сте ли радостни да чуете за Исус, така както този 
благородник? Най-сетне мъжът пристигна в градчето Кана и вед-
нага започна да търси Господ Исус (Отместете фиг. 2С-112.)
Сцена 2 (Поставете Христос и учениците 2С-111 и 2С-116. При-
бавете и благородника 2С-117.)

Веднага щом намери Господ Исус, бащата на момчето започна 
да Му се моли: „Моля те, ела в дома ми и изцели сина ми, защото 
умира!“ Бащата знаеше в сърцето си, че Господ Исус щеше да 
излекува сина му. Сигурени ли си в сърцето си, че Господ Исус 
може да прости греховете ти? Вярваш ли, че може да получиш 
вечен живот от Него? Важно е да знаеш за Него, така както този 
мъж чу. Необходимо е да си сигурен, че Той може да ти прости; но 
знанието само по себе си не е достатъчно, за да угодиш на Бога. 
Трябва да повярваш, че Господ Исус може да прости и отнеме гре-
ховете ти. Ако например си болен и ти дадат шише с лекарство, 
какво ще направиш? Дали ще ти помогне, ако само поставиш ши-
шето до леглото си? Разбира се, не! Трябва да вземеш това лекар-
ство и да го изпиеш. Ето защо, няма значение колко много знаеш 
за Исус или какво вярваш, че може да извърши, това няма да ока-
же никакво влияние в живота ти, ако не поискаш и не повярваш в 
Него Той да отнеме греховете ти. Ето, това е вяра!

„Господине, моля те, ела преди момчето ми да е умряло“, пов-
тори този мъж. „Иди си у дома и не се безпокой, синът ти ще жи-
вее!“, каза Господ Исус. Той не му предложи да отиде с него и да 
види сина му. Защо? (Дайте възможност на децата да отгово-
рят). Да, бащата, повярва в думите на Господ Исус. Той напълно 
Му се довери, ето защо се обърна и се отправи обратно към дома 
си. (Отместете фиг. 2С-117). Вярата е увереност, че Исус може 
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да извърши това, което казва. Той обеща да даде вечен живот на 
всички, които Му се доверят, „...за да не погине нито един, кой-
то вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16). Ти можеш 
да Му се довериш днес и да получиш вечен живот. Може би е 
добре да кажеш нещо подобно на следните думи: „Господи Исусе, 
аз знам, че Ти си Единственият, който може да ми подари вечен 
живот. Аз вярвам, че Ти умря на кръста за моите грехове. Моля 
те, прости и отнеми греха ми и ми подари вечен живот. Моля те, 
погрижи се за мен и бъди мой Господ и Спасител!“ Ако не повяр-
ваш в Него с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум, 
ти няма да можеш да угодиш на Бога. Искаш ли днес да повярваш 
в Господ Исус, така както благородника?   (Махнете фигурите.)
Сцена 3 (навън) (Поставете благородника 2С-118.)

Благородникът напусна Исус, но по една или друга причина той 
не си отиде у дома веднага още същия ден. Беше рано следобяд, 
а Капернаум се намираше само на 30 км разстояние. Вероятно 
той беше уморен и реши да пренощува в Кана. А може би има-
ше такава вяра в Господ Исус и повярва, че неговият син вече е 
добре, ето защо той остана да пренощува в града с истински мир 
в сърцето си.

На следния ден, на път към дома, той отдалеч видя няколко мъже 
от родния си град, които бяха излезли насреща му. (Поставете 
слугите фиг. 2С-119.) Когато те се приближиха, той видя техните 
сияещи лица и чу думите им: „Синът ти е жив и е добре!“ Това, 
което Исус беше казал бе абсолютно вярно. „Кога се почувства 
детето по-добре?“, запита бащата. „Вчера след обяд около един 
часа треската го напусна“, отвърнаха слугите. Колко въодушевен 
и развълнуван беше този мъж, когато си спомни, че това бе точно 
времето когато беше разговарял с Исус. (Махнете 2С-119.) Той се 
забърза към дома и с радост прегърна сина си и жена си. (Поста-
вете син и жена 2С-120 и 2С-121.)

Можете ли да си представите какъв щастлив дом беше това? Ра-
достта обаче бе още по-голяма, когато бащата им разказа за Гос-
под Исус. Този ден всеки един в дома на благородника повярва в 
Господ Исус. Може би между вас има някои, които са повярвали 
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в Исус, чиито грехове са простени и които са получили вечен жи-
вот. Това обаче не е краят на вярата! Бог иска от нас ние всеки 
ден да практикуваме вярата си. Повярвайте и Му се довери така, 
както Библията казва: „И ето, Аз съм с вас през всичките дни до 
края на века!“ (Матей 28:20) Довери Му се, когато учиш в учили-
ще, когато си у дома, когато си сам или когато спиш. Всеки път, 
когато прочетеш обещание в Библията, може да си сигурен, че то 
е истина! Това означава да притежаваш вяра и увереност в Исус 
така, както благородникът и семейството му направиха това. Но 
не всички в Галилея повярваха в Исус. Близо до Кана се намира-
ше градчето Назарет – мястото, където Исус беше отраснал.
Сцена 4 (сцена в Храма)

В специалния ден за поклонение (наречен Събота), Исус отиде 
на мястото за поклонение, наречено синагога. (Поставете кни-
жниците 2С-124, 125; 2С-123.) Синагогата приличаше на днеш-
ните църкви. Тъй като водачите на синагогата знаеха, че Исус 
беше учител, те Го помолиха да участва в служението. Исус беше 
учил и преподавал в много други синагоги в Галилея и всички 
говореха колко велик учител беше Той. Книжниците Му подадо-
ха ръкописите. (Обяснете на децата какво представляват тези 
ръкописи – или покажете нагледно; това са Книгите на Ста-
рия Завет.) Ръкописът, който книжниците подадоха на Исус беше 
част от Библията, книгата на пророк Исая. (Поставете фиг. на 
Исус на амвона 2С-122; отместете 2С-123). Господ Исус отвори 
свитъка, който ние наричаме Исая 61 глава и започна да чете стих 
1. (Прочетете Исая 61:1, 2а.)
Сцена 5 (сцена в Храма) (Заместете фиг. 2С-122 с 2С-123, по-
ставете фиг. на Христос 2С-26.)

След като прочете, Исус подаде свитъка и седна на земята. В 
синагогата имаше обичай да се става, когато се чете и да се сяда, 
когато се говори. Тълпата хора в синагогата очакваше с нетърпе-
ние това, което Исус щеше да каже. „Този ден, Писанието, което 
сега ви прочетох се изпълни!“, рече им Той. Той имаше предвид, 
че е онази личност, за която пророк Исая беше писал преди пове-
че от 700 години. Исус прочете от свитъка на ръкописите за самия 
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Себе си. Когато Той започна да говори, хората се чудеха на думи-
те Му. „Та нали това е синът на Йосиф?“, питаха се те. Чудеха се 
как един син на обикновен дърводелец може да говори по този 
начин. За тях Исус беше просто син на дърводелец от Назарет. Те 
не вярваха, че Той беше Син на Всевишния Бог. Те имаха повече 
увереност в това да спазват правила; да казват дълги молитви, да 
посещават Храма, но не вярваха, че Исус е Единственият Спаси-
тел. Те бяха така глупави! Може би и между вас се намират такива 
момчета и момичета, които редовно посещават църквата, чували 
сте много за Господ Исус, но дали сте повярвали в Него с цялото 
си сърце? Дали сте Го приели като ваш Спасител, Единственият, 
който може да отнеме и прости греховете ви? Ако не, тогава ти не 
можеш да угодиш на Бога, независимо колко добър смяташ, че си 
или колко редовно посещаваш Неделното училище или църква. 
Ти трябва да отвориш сърцето си и да приемеш Исус за твой Спа-
сител. Хората от Назарет познаваха Исус. Някои от тях дори бяха 
съседи и сигурно бяха играли с Него като деца, но почти всеки 
един от тях отказа да повярва в Него и да Го приеме за Спасител. 
(Отместете фигурите.)

Шеста сцена (навън)
Всъщност те всички се разяриха и възнегодуваха от думите Му. 

Той им беше казал, че Господ спасява хора, които не са юдеи. 
Те бяха така горди със своята националност. Смятаха, че Бог не 
обича никого другиго освен тях – юдеите. Ето защо те яростно 
се нахвърлиха върху Исус и Го изблъскаха вън от синагогата на 
улицата. (Поставете фиг. 2С-127.) Тълпата Го беше заобиколила 
и Го тласкаше вън от града към ръба на една пропаст. Библията 
ни казва, че те бяха решили да Го убият там. Те искаха Той да 
умре. Колко лесно би било за тях да Го блъснат от скалата долу в 
пропастта. Когато обаче стигнаха до мястото, се случи нещо не-
очаквано. Исус премина през тълпата, като се отдалечаваше от 
ръба на скалата. Това беше чудо. Той премина през тях сякаш те 
не притежаваха повече сила от една муха и се върна обратно в 
Капернаум. Не беше настъпило времето, когато Исус трябваше да 
умре. Когато всичко щеше да се изпълни, Той щеше да бъде при-



37

кован на кръст за нашите грехове и да възкръсне за наше оправ-
дание. Какъв чуден Спасител е Той! Той остави назад в Назарет 
онези, които не искаха и не вярваха в Него. Дали и ти си между 
тези хора? Ти никога не си се опитвал да убиеш Исус, но Библия-
та казва, че тъй като ти не искаш Исус Христос в живота си, ти си 
толкова виновен и грешен както хората от Назарет. Ти не си уго-
ден на Бога, защото все още си грешник. Искаш ли да повярваш 
в Него днес, така както повярва благородника от Капернаум? Не 
искаш ли днес да Го приемеш за Твой Спасител, защото „без вяра 
е невъзможно човек да угоди на Бога“ (Евреи 11:6).

Преговор
1. В кой град трябваше да отиде благородникът, за да намери 

Исус?  (Кана.)
2. Защо благородникът искаше да разговаря с Господ Исус?    

(Малкия му син беше болен.)
3. Какво каза Господ Исус на този мъж? („Или си у дома, синът 

ти ще живее!“)
4. Какво направи човекът, когато чу тези думи? (Той повярва в 

думите на Господ Исус.)
5. Какви новини донесоха слугите на благородника, когато той 

беше на път обратно към дома си? (Че синът му беше изцелен 
точно по времето, когато Исус беше разговарял с него.)

6. Какво стана, когато бащата се прибра вкъщи? (Всички повярва-
ха в Господ Исус Христос.)

7. Какво направиха хората от град Назарет, когато чуха Господ 
Исус да говори в тяхната синагога? (Те отказаха да повярват 
в Него.)

8. До какво ги доведе тяхното неверие? (Те се опитаха да Го 
хвърлят от скалата в пропастта.)

9. Защо хората не можаха да хвърлят Исус долу от скалата? (За-
щото Неговата сила беше много повече от силата на всички 
хора там и Той можа да премине през тълпата безопасно.)

10. Какво е абсолютно необходимо, ако искаме да живеем живот 
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угоден на Бога? (Ние трябва да се доверим на Господ Исус.)
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Урок 5
Слепият Вартимей проглежда

Библейски текст: Марк 10:46-52; Лука 18:35-43.
Основна истина: Господ Исус е Единственият, Който може да 
отнеме тъмнината на греха.
Приложение: 
Неспасени: Уповай на Исус да направи това за теб.
Начало: Всички затворете очите си!
План на урока: 
- Слепият човек проси – Грехът против Бога
- Никой не е в състояние да изцели слепотата – Не можеш да 
отмахнеш грехът.
- Вартимей чува за Исус Христос – Исус – смърт. 
- Исус идва към Ерихон. 
- Вартимей вика Исус – Цената на ученичеството 
- Исус извиква Вартимей – Любовта на Христос.
- „Какво искаш да направя за теб?“ – Спасение 
Кулминация: Вартимей проглежда.
Заключение: Вартимей беше променен – Спасение
Стих за запаметяване: Продължете с преподаването на Филипя-
ни 2:10-11: „така че в Исусовото име да се поклони всяко коляно 
от небесните и земните и подземните същества и всеки език да 
изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца!“
Бъдете на разположение: Този урок дава чудесна възможност да 
представите Благовестието по ясен и леснодостъпен начин. Веро-
ятно след часа може да има деца, които искат да зададат въпроси 
относно спасението след като чуят този урок. Кажете на децата: 
„В днешния урок ние ще видим как един сляп мъж дойде при 
Исус и прогледна, как беше напълно изцелен. Греховното сърце 
на човека представлява нещо много по-сериозно от всяка една бо-
лест. Човек трябва да дойде при Бога, при Исус, за да може Той да 
отнеме греховете. Този урок ще ви покаже какво означава това, но 
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ако имаш въпроси как да дойдеш при Господа, остани след часа 
(посочете къде точно). Аз ще се радвам да ти покажа отговори-
те от Библията. Много е важно да получиш увереност, че Господ 
Исус е простил греховете ти. Нека сега да изпеем...“
Бележка за учителя: Ако класът се състои от деца, които са труд-
ни за контролиране, добре е да пропуснете увода и да започнете 
направо урока.

Урок
Нека сега всеки един от вас да затвори очите си и да изброи до 

десет (бройте бавно). Какво можете да видите, когато очите ви 
са затворени? Нищо. Мислите ли, че можете да се ориентирате и 
намерите пътя към дома, ако очите ви са затворени? Или да на-
мерите пътя до мен? Сигурно ще може да направите това, защото 
знаете къде се намирам. (Изберете едно дете.) Иване, мога ли да  
завържа очите ти с тази кърпа? (Завържете очите на детето и го 
заведете до другия край на стаята.)

Сега, Иване, аз ще се отдалеча от теб и няма да говоря. Ще се 
движа бавно. Ще дам сигнал на останалите деца да ти кажат ко-
гато съм готов. (Дайте на детето няколко минути да се опита 
да ви намери. Вероятно това ще бъде невъзможно, защото вие 
винаги се отдалечавате от него.)    

Какво трябва Иван да стори, за да може да ме намери? Да, той 
трябва да махне превръзката от очите си. (Махнете кърпата от 
очите му.) Сега Иван може да вижда, той не е вече в тъмнината. 
Трудно е дори да си представим какво е човек да се намира по-
стоянно в непрогледна тъмнина. Един човек обаче знаеше какво 
означаваше това!
Сцена 1 (навън) (Поставете фиг. 2С-128, град и 2С-129, Варти-
мей.)

Той седеше на пътя, вън от град Ерихон. Това беше един много 
хубав град, но този човек не можеше да види високите палми, 
които се полюшваха от вятъра. Той не можеше да види градините 
с рози и другите чудни цветя, които красяха града. Той можеше да 
усети уханието им, но не можеше да ги види. Той беше сляп. Той 
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не само, че беше сляп, но беше и много беден. Слепите хора не 
можеха да работят през онези дни. 

Днес има много неща, които сляп човек може да върши. Той 
дори може да се научи да чете. Как може сляп човек да чете? Той 
чете, като опипва с ръката си знаците на страницата. Това се на-
рича: „Бройл – четене“. (Ако имате нагледни помагала покажете 
на децата.) Сляп човек може да се научи да пише на машина и да 
върши много други неща с ръцете си. Но по времето, когато този 
човек живееше единственото нещо, което можеше да прави беше 
да проси. Библията ни казва, че този сляп просяк се наричаше 
Вартимей.

Знаете ли, че Библията казва, че ако ти не си спасен, също при-
личаш на този сляп просяк Вартимей – животът ти е в тъмнина! 
Знам какво може би си помислите, че не сте в тъмнина, защото 
виждате. Разбира се, може да виждате, но тъмнината, за която аз 
говоря се нарича грях – което значи непокорство спрямо Бога и 
ти не можеш да Му бъдеш угоден. Случвало ли ти се е да употре-
биш името на Бога напразно, когато си ядосан; или пък ти може 
би мразиш някой съученик от класа, защото е по-добър от теб и 
получава по-добри оценки? Библията ни казва да не завиждаме. 
Случвало ли ти се е да пожелаеш да имаш хубаво вносно колело 
като на съседчето, вместо твоето обикновено? Библията ни казва 
да не пожелаваме онова, което принадлежи на ближния. Когато ти 
си непокорен спрямо някоя от тези Божии заповеди, ти съгреша-
ваш против Бога, а Бог ни казва, че грехът прилича на тъмнина. 
Бог никога няма да позволи да има грях там, където е Той, защото 
Библията ни казва, че „Бог е светлина и в Него няма никаква тъм-
нина“. Бог е чист и безгрешен. И така, ако животът ти е пълен с 
тъмнината на греха, ти си отдалечен от Бога и затова не ще може 
да живееш с Него на небето. Това е нещо много сериозно, защо-
то да бъдеш в такъв вид тъмнина е много по-лошо, отколкото да 
бъдеш сляп.

Тъмнината представлява огромно препятствие. Животът за сле-
пите хора е напълно различен. Може би животът на Вартимей 
беше такъв; ден след ден той седеше на пътя, който водеше към 
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град Ерихон. Този път беше оживен, защото водеше и към Еру-
салим. Ден след ден той седеше край пътя и викаше: „Бакшиш! 
Бакшиш!“, което означава: „Дайте ми малък дар! Моля, дайте ми 
нещо!“ Много хора с безразличие го отминаваха. От време на вре-
ме някой се смиляваше и му пускаше по някоя дребна монета. 
Когато събереше достатъчно пари, той можеше да си купи нещо 
за ядене. Той беше благодарен, когато някои хора му даваха нещо 
за ядене, никой обаче не можеше да му помогне и да го изведе от 
тъмнината, в която се намираше. Никой не можеше да му даде 
зрение! Подобно нещо е и с тъмнината на греха. Ти не можеш 
сам да отнемеш собствената си тъмнина. Някои хора се опитват.
Те смятат, че могат да направят нещо, за да отмахнат тъмнината, 
в която се намират. Смятат, че ако са добри или ако се молят, или 
ако ходят на църква, техните грехове ще се отнемат. Дори вър-
шенето на тези добри неща не е в състояние да отнеме греховете 
на човека. Ако Бог не извърши нещо, за да отнеме тъмнината на 
греха, животът ти ще бъде изпълнен с грях. Ти винаги ще бъдеш 
контролиран от греха. Не можеш да си помогнеш, както Вартимей 
не можеше да си помогне. Зато седеше и слушаше хората, които 
минаваха по пътя.

(Поставете фиг. на пътешествениците 2С-130; 131, 2С-134.)
Сцена 2 (навън)

Вартимей се беше научил да разпознава стъпките и гласовете на 
много хора, които преминаваха по пътя. Някои от тях минаваха 
редовно от там. Вероятно те често бяха слушали виковете за ми-
лостиня на този сляп мъж. Какво викаше той? (Оставете децата 
да отговорят.) Някои от тях бяха негови приятели, те не само му 
даваха „бакшиш“, но се спираха и разговаряха с него. Сигурно му 
разказваха последните новини от Ерихон и Ерусалим.
Сцена 3 (Махнете пътниците, поставете фиг. 2С-133, приятел.)

Сигурно един от тези приятели пръв му разказа за Господ Исус. 
Вартимей искаше да научи всичко – всичко за чудесата, за водата, 
която се превърна във вино, за това как хората биваха изцелени. 
Сигурно задаваше и много въпроси, подобни на следния: „Кой е 
този Господ Исус?“ Дали Той е Обещаният Месия, Помазаникът? 
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Вартимей сигурно беше започнал да разбира, че Исус от Назарет 
беше Единственият, който можеше да му помогне. Дали някога  
щеше да срещне Господ. Исус сигурно би отмахнал тъмнината от 
очите му. Знаеш ли, че същият Исус е Единственият, който може 
да отмахне тъмнината на твоя грях? Той се нарича: „Светлината 
на света!“ Какво означава това? Това означава, че Той е свят и без-
грешен и тогава, когато дойде в живота ти, тъмнината на греха ще 
изчезне в миг завинаги. Ти няма повече да бъдеш управляван от 
греха. Грехът ти е простен. Исус ще го отнеме напълно. Може ли 
Той да направи това? Да, може, защото Той е Божият Син, който 
умря на кръста, за да отнеме греховете на цялото човечество. Той 
понесе наказанието сякаш Неговият живот бе изпълнен с тъмни-
ната на греха. Всъщност животът Му беше чист и безгрешен, но 
Той умря и бе наказан от Бога за греховете на целия свят. На кръ-
ста Исус умря вместо нас и възкръсна от мъртвите, за да живее 
завинаги. Ето защо единствено Той може да премахне тъмнината 
на греха от живота ти. Ти се нуждаеш от Господ Исус Христос, 
така както Вартимей се нуждаеше от Него.

От този ден нататък Вартимей отчаяно желаеше да срещне Исус. 
„Ако само мога да Го срещна“, си мислеше той, „аз знам, че Той 
може да ме изцели и да прогледна!“  (Отместете приятеля.)

Времето обаче минаваше. Вартимей все още беше сляп и беден. 
Сигурно всеки ден с нетърпение очакваше да дойде следващия. 
Наближаваше празника на Пасхата. Всяка година по това време 
стотици хора пътуваха към Ерусалим. Много от тях минаваха по 
пътя, където седеше Вартимей. Той можеше да получи повече ми-
лостиня от обикновено.
Сцена 4 (Поставете фигурите на Исус и тълпата 2С-135; 2С- 
132 и 2С-134.) 

Един ден, както седеше на пътя, Вартимей усети, че става нещо 
необикновено. Какъв беше този шум? По улицата имаше повече 
оживление от обикновеното. Голяма тьлпа от хора изглежда идва-
ше по пътя. Какво ли се беше случило? Той трябваше да разбере. 
Най-сетне можа да привлече вниманието на един от минувачите 
и научи: „Исус от Назарет идва по пътя.“ (Поставете 2С-136.) 
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Исус от Назарет? Исус, Давидовият син? Обещаният от Бога Ме-
сия? Онзи, който можеше да отмахне неговата слепота? Това беше 
моментът,  който Вартимей дълго беше чакал.

„Исусе“, извика силно той, „Исусе, Сине Давидов, смили се за 
мен!“

„Вартимей, мълчи!“, се опитаха да го смъмрят тези, които се 
намираха около него. „Не викай, спри да крещиш!“, му казваха те. 
Сигурно си мислеха, че Исус не се интересуваше от слепи прося-
ци, ето защо те се опитаха да смъмрят Вартимей. Може би твоите 
приятели ще се опитат да направят нещо подобно и с теб. Ако на-
учат, че ти желаеш да приемеш Исус в живота си, за да отнеме Той 
греховете ти, те може би ще кажат: „Не вярвай, това са глупости!“ 
или пък: „Ти вече си християнин, нали ходиш на църква!“ Те дори 
могат да ти кажат; „Ако ти повярваш в Исус няма да бъдеш повече 
наш приятел!“ Какво ще направиш в такъв случай? Ти трябва да 
слушаш това, което Бог ти казва, а не да обръщаш внимание на 
онова, което останалите казват. Вартимей не обърна внимание на 
онези, които се опитваха да го накарат да замълчи. Напротив, той 
се провикна още по-силно: „Исусе, Сине Давидов, смили се за 
мен!“

Господ Исус го чу и се спря. „Повикайте този човек“, каза Той. 
„Кажете му да дойде при Мен.“ Господ Исус беше загрижен за 
Вартимей. Той го обичаше, така както обича теб и мен. Ние не 
заслужаваме да бъдем обичани от Него. Той е светлината на света. 
Той е съвършен и чист, а ние сме изпълнени с тъмнина и грях. Не 
ти ли е чудно защо Исус ни обича? Да, Той наистина ни обича. 
Библията повтаря тази истина отново и отново. Той ни приканва 
да дойдем при Него. Той те зове днес! Ако ти осъзнаеш, че се 
нуждаеш от Него и Неговата помощ, тогава Исус те зове. Той ти 
показва, че те обича и че желае да отмахне и прости греховете ти. 
Искаш ли да дойдеш при Него, така както Вартимей отиде?
Сцена 5 (същата сцена) (Отместете фиг. 2С-129 и 2С-135. По-
ставете 2С-138 и 2С-137.)

Вартимей изпита необикновена възбуда както никога досега. 
Той захвърли палтото си и скочи на крака. Някои от присъстващи-
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те го заведоха при Исус. Този, който можеше да изцели неговата 
слепота стоеше пред него.

„Какво искаш да направя за теб?“, запита Господ Исус. Какъв от-
говор щеше да даде Вартимей? Дали щеше да поиска „бакшиш“? 
Дали пък нямаше да поиска достатъчно пари, за да не проси вече? 
Не! Повече от всичко останало Вартимей желаеше да прогледне. 
Той искаше тъмнината в живота му да бъде отнета.

„О, Господи, искам да прогледна“, каза той. Ако Исус те запита 
днес какво желаеш Той да направи за теб, какъв отговор ще Му 
дадеш? Дали желаеш повече от всичко останало Той да отнеме 
греховете ти? Дали желаеш да живееш живот напълно различен 
от досегашния ти? Ако поискаш Исус да прости греховете ти и 
да те промени, няма да бъдеш разочарован. Вартимей не остана 
излъган. Исус му каза: „Твоята вяра те изцели! Ти повярва в мен, 
ето защо сега отнемам твоята слепота!“ Изведнъж очите му се 
отвориха и той можеше да вижда както всички хора! Той прог-
ледна! Той можеше да види Господ Исус, тълпата, небето, всичко 
наоколо – той можеше да вижда!!! Това беше чудесно – най-пре-
красният ден в неговия живот!

Ако ти поискаш от Господ Исус да отнеме греховете ти днес, 
това ще бъде най-чудния ден в живота ти. Той обещава, че тези, 
които поискат от Него прощение на греховете си  „няма да ходят 
в тъмнина“. Няма да живееш вече под властта и контрола на гре-
ха. Ти ще бъдеш уверен, че греховете ти са отнети и един ден ще 
отидеш на Небето при Господ. Ще помолиш ли Господ Исус да те 
спаси днес? Не отлагай! Не позволявай на другите да те възпрат. 
Твоето спасение е по-важно от всичко останало в света. Кажи 
Му: „Скъпи Господи Исусе, моля те, отнеми тъмнината на греха 
в моя живот. Моля те, освободи ме и прости греховете ми!“ Той 
ще стори това и ти няма вече да бъдеш същия както преди. Вар-
тимей не беше същия вече. Неговият живот се промени напълно. 
Той не беше вече просяк, но стана последовател на Господ Исус. 
Животът ще се промени и за теб, когато поискаш Исус да отнеме 
тъмнината в твоя живот. Ти няма вече да изпитваш удоволствие от 
греховните развлечения. Ще бъдеш различен от останалите хора, 
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които живеят в греха; ти ще живееш живот, който ще бъде угоден 
на Бога. Животът ти ще бъде променен, изпълнен с Божието при-
съствие и сила. Исус ще бъде с теб завинаги. Искаш ли да дойдеш 
сега при Него? Поискай Той да отнеме тъмнината на греха в твоя 
живот. Помни: „Този, който повярва, ще получи прощение на гре-
ховете.“

Преговор
1. Кой човек беше изцелен от слепотата по пътя, който водеше 

към Ерихон?  (Вартимей.)
2. Ако някой няма Господ Исус в живота си, защо прилича на 

Вартимей? (Защото неговия или нейния живот е изпълнен с 
тъмнината на греха.)

3. Какво правеше Вартимей, за да придобие пари, с които да си 
купи храна? (Той просеше.)

4. Защо единствено Господ Исус може да отнеме нашите грехо-
ве? (Той е Божият Син, който умря на кръста за прощение на 
нашите грехове и възкръсна.)

5. Заради кой празник от годината много хора да пътуваха към 
Ерусалим? (Това беше годишният празник на Пасхата.)

6. Какво направи Вартимей, когато научи, че Господ Исус минава 
по пътя? (Той се провикна: „Исусе, Сине Давидов, смили се за 
мен!“)

7. Как реагираха останалите хора като го чуха да вика? (Те му 
казаха да замълчи.)

8. Какво направи Господ Исус, когато го чу да вика?  (Той каза на 
Вартимей да се приближи.)

9. Господ Исус каза на Вартимей: „Какво желаеш да направя за 
теб?“ Какво отговори Вартимей? („Господи, искам да проглед-
на!“)

10. Кое е най-важното нещо, което всеки един трябва да поиска от 
Господ да направи за него? (Да поиска Господ Исус да прости 
и отнеме греховете му.)
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Урок 6
Жена е изцелена и едно момиче е въз-

кресено
Библейски текст: Марк 5:21-43; Лука 8:40-56.
Основна истина: Господ Исус обича всеки един човек.
Приложение: 
Неспасени: Ти можеш да бъдеш сигурен, че ако дойдеш при 
Него, Той ще те спаси.
Спасени: Той те обича и умря за теб и винаги ще те обича и ще се 
грижи за теб; кажи Му всичките си проблеми.
Начало: Въодушевлението в града.
План на урока: 
- Болната жена – дали Исус ще се погрижи?
- Болното момиче – дали Исус ще се погрижи?  ОИ
- Яир и жената търсят Исус.  ОИС
- Яир посреща Исус.
- Болната жена бива изцелена.
- Исус говори с жената.  ОИН; БНР
- Новината за смъртта на малкото момиче.
- „Дъщеря ти ще живее!“ ОИС
- Господ Исус влиза в стаята на момичето. ОИН
- „Момиче, стани!“
Кулминация: Радост в дома.
Заключение: „Дайте и да яде!“ ОИС и ОИН
Стих за запаметяване: „И всеки език ще изповяда, че Исус Хрис-
тос е Господ, за слава на Бога Отца!“ (Филипяни 2:11)

Урок
В малкото градче на северния бряг на езерото беше настъпило 

голямо оживление. Много хора бяха напуснали домовете си и се 
бяха струпали на брега на езерото. (Поставете 2С-140; 2С-141.)

Те очакваха една много важна и особена личност. Новината се 
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беше разпространила бързо. Тя гласеше, че Господ Исус прекося-
ва езерото на път към техния град. „Исус идва!“ си казваха хората 
един на друг възбудено.

Една слаба, дребна женица чу тази новина и напусна дома си. 
Тя беше така слаба. Трудно и беше да върви. В продължение на 
дванадесет години тя беше болна. Бе ходила от лекар на лекар и 
похарчила почти всичките си пари, но не беше оздравяла. С мъка, 
бавно, тя си проправяше път към брега на езерото. Сякаш никой 
не я забелязваше и никой не се интересуваше от нея. Всеки беше 
забързан и се буташе в тълпата, за да намери по-добро място от-
където да наблюдава какво става. „Дали Исус се интересува от 
нея?“ може би това бяха нейните мисли.

В същото време в една друга къща на малкото градче, нарече-
но Капернаум, бащата и майката на едно малко момиченце бяха 
много разтревожени. (На друга дъска или картон поставете фиг. 
2С-142 и 2С-143, Яир и жена му).

Тяхното единствено дете, дванадесетгодишната им дъщеря 
беше много болна. Тя беше толкова зле, че  скоро щеше да умре. 
Не е чудно, че родителите бяха така разтревожени. Но те също 
бяха чули вестта: „Исус идва!“ Вероятно се питаха: „Дали Исус 
би се погрижил и изцелил нашата дъщеря?“

Смяташ ли, че Исус беше заинтересуван от техния проблем? Да, 
разбира се! Господ Исус обича хората. Нима Той не показва своята 
любов и загриженост към хората, като спаси и подари вечен живот 
на жената при кладенеца? Нима Той не обичаше Вартимей, тогава 
когато другите се опитваха да го накарат да замълчи? Господ Исус 
беше напуснал небето, за да дойде на този свят в образа на човек, 
да умре на кръста именно, защото Той обичаше хората. Той идва-
ше в Капернаум този ден, защото обичаше хората в това градче. 
В града имаше хора, които се нуждаеха от Него, като тази бол-
на жена и това момиченце, което се намираше на смъртно легло.

Когато бащата на малкото момиченце чу, че Исус идва, бързо на-
пусна дома си (отместете малката дъска или картон). По това 
време Исус беше вече пристигнал и слязъл от лодката. Той се на-
мираше между чакащата тълпа хора.
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(Поставете фиг. 2С-144, Христос, и учениците 2С-145.)
Каква огромна тълпа! Толкова много хора искаха да се прибли-

жат до Исус. Дали ще успее да достигне до Исус навреме, се пита-
ше Яир. Дали Исус щеше да прояви загриженост спрямо неговия 
проблем?

Някъде всред тълпата блъскащи се хора беше и дребната жена. 
Тя нямаше сили да си пробие път. Нима Исус щеше да премине 
през града без да се погрижи за нея? Дали Той изобщо се интере-
сува от нейния проблем? Разбира се! Исус, Божият Син обичаше 
всеки един човек от тълпата. Ако Той е твоят Спасител, то тогава 
Той те обича. Той толкова много те обича, че умря на кръста за 
теб. Когато повярва в Него, Той ти прости греховете и те напра-
ви член на Божието семейство. Той живо се интересува от всеки 
един детайл в твоя живот. Може би твоите проблеми не са важни 
за другите хора, но Исус Христос се интересува и от най-малката 
трудност в твоя живот. Кои са проблемите ти, пред които си из-
правен в момента? Дали са приятелите ти от училище или здраво-
словни проблеми? Какви са вашите трудности? (Дайте време на 
децата да споделят своите нужди.) Той иска от теб да Му кажеш 
какъв е твоя проблем. Той ще ти помогне да вземеш правилното 
решение и да знаеш какво да направиш. Библията казва: „И всяка 
ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 
Петрово 5:7). Ако ти си християнин, не трябва да се безпокоиш 
ако възникнат трудности в живота ти. Бащата на малкото моми-
ченце имаше проблем, но той вярваше, че Исус можеше да му 
помогне. (Поставете Яир 2С-146.)

Той нетърпеливо се провираше и проправяше път всред тълпата. 
Хората се обръщаха, за да видят кой беше този, който ги блъска-
ше. Вероятно бяха изненадани, че това беше Яир. Те го познаваха. 
Той беше един от водачите в синагогата. Повечето от тях нямаха 
време за Исус. Те не вярваха, че Той беше Божият Син, Яир оче-
видно се интересуваше и искаше да види Исус. Вероятно някои от 
хората се отдръпнаха, за да му сторят място. Яир се приближи до 
Господ Исус и Му се поклони.

(Отместете 2С-146,  Яир. Поставете 2С-147; отместете 2С-
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144; поставете 2С-148, Исус.)
„Дъщеря ми е на смъртно легло“, каза той, „Ела и положи ръка 

върху нея, за да оздравее и да не умре.“ Яир искрено и с цялото си 
сърце молеше Исус за помощ. Господ Исус не се поколеба. Ведна-
га Той се отправи към дома на Яир.

(Отместете 2С-147 и 2С-148. Поставете отново 2С-144 и 2С-
146, Христос и Яир).

Тълпата хора обаче ги последва. Те притискаха Исус от всички 
страни. Някъде между множеството се намираше бедната бол-
на жена. През цялото време тя си мислеше: „Как да се доближа 
до Него? Ако мога само да докосна дрехата Му, вярвам, че ще 
оздравея.“ Тя видя, че тълпата се движеше вече в друга посока, 
бяха напуснали брега на езерото. Тя се придвижваше с хората и 
неочаквано се намери съвсем близо до Исус. Само за миг тя про-
тегна ръката си и докосна дрехата Му. Моментално почувства, че 
беше изцелена! Тя разбра, че болестта и я беше напуснала. Каква 
радост изпълни сърцето и! След дванадесет години болест беше 
напълно оздравяла.

Изведнъж Исус се спря, огледа се и запита: „Кой ме докосна?“ 
Какъв странен въпрос беше това, си мислеха учениците. Яир си-
гурно си помисли същото.

(Отместете 2С-146; поставете 2С-149, Яир).
Яир беше обезпокоен за дъщеря си и искаше Исус да побърза, а 

ето, че той се спря на средата на пътя. Учениците казаха: „Учите-
лю, тълпата те притиска отвсякъде, а Ти казваш: „Кой ме докос-
на?“ Много хора те докосват!“

Господ Исус обаче им обясни, че Той имаше предвид друго до-
косване, не случайно бутане. Той каза: „Почувствах, че сила из-
тече от мен и знам, че някой ме докосна и получи сила и помощ!“ 
Мислиш, че Исус знаеше кой Го беше докоснал? Да, разбира се! 
Как знаеше Той това? Точно така, правилно, Той беше Бог, който 
знае всичко и познава всеки един. Може би, когато зададе този 
въпрос, очите Му погледнаха жената. Защо? (Дайте време на де-
цата да помислят и отговорят „Защо Исус попита кой го докос-
на?“) Вероятно Той искаше жената каже пред всички, че вярва в 
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Него. Може би също така искаше хората да разберат, че Той беше 
заинтересуван и загрижен от нуждите, които тази жена имаше. 
Тя беше получила изцеление и Исус искаше хората наоколо да 
научат това.

Жената не можеше да мълчи повече. Тя добре знаеше, че не 
може да се скрие от Исус. Много смутена излезе напред и колени-
чи в нозете на Исус

(Поставете 2С-150, жената пред Исус).
„Аз съм тази, която те докосна“, каза тя. Там пред цялата тъл-

па от нейния град тя разказа своята история. Господ Исус и каза: 
„Дъще, успокой се, твоята вяра те изцели. Иди си с мир.“ Тя беше 
повярвала, че Исус можеше да я изцели и Той беше сторил точ-
но това. Исус беше загрижен за нея и нейните проблеми. Той се 
интересува също така и от теб. Той е дълбоко загрижен за това, 
че много хора не желаят да повярват в Него. Дали ти си един от 
тях? Той знае какъв човек си. Познава лошите ти мисли и егоис-
тичното ти отношение спрямо другите. Господ Исус знае, че ти си 
грешник, че си нарушил Божия закон, но въпреки това те обича! 
Исус умря, за да понесе наказанието за твоите грехове. Той иска 
да се отвърнеш от греха и да дойдеш при Него, за да получиш спа-
сение. Може би се страхуваш да дойдеш и си мислиш: „Ако дой-
да, дали ще ме приеме? Дали съм прекалено важен или прекалено 
лош?“ Библията казва Исусовите думи: „Всичко, което ми дава 
Отец, ще дойде при мен; и който дойде при мен, никак няма да 
го изпъдя“ (Йоан 6:37). Той няма да те отхвърли и върне обратно, 
ако ти поискаш от Него да те спаси. Ако дойдеш сега при Него 
с увереност, че Той те обича, още днес можещ да получиш спа-
сение и прощение на греховете си. Когато станеш Божие дете ти 
ще познаеш чудната Му любов! Ела при Него днес! Не отлагай! 
Най-голямото чудо, което може да се случи в твоя живот е Господ 
Исус те спаси и освободи от греховете ти.

БНР Ако наистина искаш да бъдеш спасен от греховете си, но 
не си сигурен как може да стане това, аз ще се радвам да разгова-
рям с теб след часа. Ела и седни на първите места, когато други-
те си отидат и ние ще разговаряме как можеш да се довериш на 
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Христос и да получиш вечен живот. Аз ще ти покажа от Библията 
какво трябва да направиш и какво Господ казва, че ще направи за 
теб.

През всичкото това време Яир стоеше настрана и чакаше. Веро-
ятно си мислеше как ли се чувства сега дъщеря му. Колко му се 
искаше Исус да побърза. Но още докато Исус разговаряше с жена-
та един човек се провря през тълпата. (Поставете 2С-151, слуга).

Това беше един слуга от къщата на Яир... сърцето му спря да 
бие. Той се страхуваше от новината: „Дьщеря ти умря! Недей да 
безпокоиш повече Учителя!“

Бедният Яир! Колко ли се натъжи! Колко ли се разочарова. Той 
се канеше да си тръгне към дома. Вече е късно, мислеше си той. 
Сигурно, ако Исус не се беше спрял заради тази жена, щяхме да 
пристигнем у дома навреме. Но ето, че Господ Исус се обърна и 
каза на Яир: „Не бой се! Довери ми се, вярвай в мен и всичко ще 
бъде наред!“ Исус обичаше Яир и неговата дъщеря, която сега 
беше мъртва. Когато Исус се спря да разговаря с жената Той не 
беше забравил момичето. Исус никога не забравя каквото и да е. 
Той винаги помни какво трябва да направи. Може би понякога 
ти забравяш да подредиш играчките си или да изпълниш това, 
което си обещал. Може би родителите понякога пропускат да из-
пълнят това, което са ти обещали. Дори тогава когато обичаме 
някого прекалено много, често пъти ние забравяме нещата, които 
трябва да правим, но не е така с Господ Исус. Той никога не за-
бравя онези, които Му принадлежат. Всяка една минута от деня, 
всяка една минута от нощта се интересува от теб. Той е винаги с 
теб. Никога не забравя проблемите ти. Дори когато не отговаря 
веднага на молитвите ти, Той не е забравил. Винаги прави онова, 
което е най-доброто за теб, защото те обича. Той извърши онова, 
което беше най-доброто за Яир, дори когато беше много трудно 
за бащата да прояви търпение. Дали Яир можеше да се довери на 
Исус? „Повярвай в мен и тя ще оздравее!“, му беше казал Господ.

Яир се обърна и пое пътя към дома. (Отместете 2С-149, по-
ставете 2С-146). Господ Исус тръгна след него. Тълпата също ги 
следваше. Всеки с нетърпение очакваше да види какво ще стане.
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(Махнете всичките фигури.)
Когато пристигнаха видяха, че къщата беше препълнена с хора. 

Какъв невероятен шум! Чуваше се плач! „Спрете всичко това!“ 
заповяда Исус. „Момичето само е заспало“. Всички знаеха, че мо-
мичето е мъртво. Как можеше Исус да каже, че то е заспало. Те се 
изсмяха в лицето Му. Какъв беше този Исус? Какво имаше пред-
вид? Исус можеше да събуди момичето от смъртта, дори когато то 
беше умряло. Разбира се, повечето хора не вярваха в това. Тогава 
Исус изпрати всички навън, освен Яир, жена му и трима от учени-
ците си – Петър, Яков и Йоан. Петимата отидоха в стаята, където 
лежеше момичето.

Сцена 2 (сцена вътре) (Поставете Исус, учениците, родители-
те и детето 2С-148, 145, 149, 143, 152, 153)

Бузите на момичето не бяха вече червени от високата темпе-
ратура. Тялото и беше студено, лицето побеляло. Исус погледна 
детето. Той обичаше това дете. Не е ли чудно, че Библията ни каз-
ва, че Исус обича децата. Той е загрижен за тях. Понякога децата 
имат чувството, че родителите не им обръщат внимание. Някой 
път възрастните се отнасят с децата, сякаш те не са важни. Един 
ден дванадесетте ученика помислиха, че децата не са толкова ва-
жни, но Исус строго им напомни, че Той обича децата. Той каза: 
„Оставете дечицата да дойдат при мен!“ (Марк 10:14) Може би 
ти не си много голям или важен, но Господ Исус иска да те спаси. 
Той иска ти да дойдеш при Него и да Го помолиш да отнеме грехо-
вете ти. Ако ти направиш това, ще познаеш Неговата чудна любов 
и Той ще те възлюби завинаги. 

Този любящ Исус протегна ръката си и взе бледата, студена и 
безжизнена ръка на момичето: „Момиче, казвам ти, стани“, каза 
Той. Яир и жена му наблюдаваха със страхопочитание. Ученици-
те също гледаха внимателно. В този миг очите на момичето се от-
вориха, то примижа и се огледа. След това се изправи на леглото! 
Свали краката си от леглото и стъпи на пода! Тя ходеше, вероятно 
тичаше да прегърне баща си и майка си!

(Отместете 2С-149 и 143; поставете 2С-155 и 156.)
Яир и жена му изпитаха непозната до този момент радост и 
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очудване. Те бяха толкова щастливи.
„Дайте и нещо да яде!“, каза Господ Исус. Момичето беше бол-

но дълго време и не беше яло. Сега тя беше жива и оздравяла и 
естествено много изгладняла. Помислете как Господ Исус мисли 
за всичко, дори за най-малкия детайл от живота на всеки един от 
нас. Не е ли чудно, че Той се грижи за нас, когато сме гладни!

Момчета и момичета, вие които сте се доверили на Исус, не за-
бравяйте колко много ви обича и как се грижи за вас. Господ Исус 
никога няма да престане да ви помага. Опитайте се да напишете 
на лист хартия през идващата седмица по какъв начин Бог проявя-
ва грижата си към вас. Покажете ми какво сте написали в начало-
то на следващия урок. Може би някои от вас ще искат да споделят 
и разкажат как Бог се е погрижил за тях през изминалата седмица.

Ако Исус още не е твой Спасител, искаш ли днес да Го пока-
ниш да дойде и да царува в сърцето ти? Той толкова много оби-
ча грешниците, че умря на кръста и понесе наказанието, което 
те заслужават. Ако ти Го помолиш сега и поискаш да стане твой 
Спасител, Той ще те спаси и ще ти подари Своята чудна любов, 
ще те възлюби завинаги. Ти ще познаеш Неговата чудна грижа за 
теб всеки ден.

Преговор
1. Кой беше волачьт на синагогата, който се нуждаеше от Господ 

Исус, за да изцели дъщеря му?  (Яир.)
2. Какво направи Господ Исус, когато Яир Го помоли да дойде в 

дома му и да изцели дъщеря му? (Господ Исус веднага побърза 
да отиде с него.)

3. Какво се случи, когато тълпата притискаше Исус по пътя към 
дома на Яир? (Една жена докосна дрехата на Исус и момен-
тално беше изцелена.)

4. Какво каза Господ Исус, за да покаже, че Той разбра какво се 
беше случило? (Той каза: „Кой ме докосна?“)

5. Когато Яир и Господ Исус се намираха на пътя каква вест им 
беше донесена? („Дъщерята е мъртва.“)

6. Кого взе Господ Исус със себе си при леглото на мъртвото мо-
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миче? (Яир, жена му, Петър, Яков и Йоан.)
7. Какво чудо се случи в дома на Яир?  (Господ Исус възкреси 

дъщерята на Яир от мъртвите.)
8. По какъв специален начин Господ Исус прояви Своята любов 

към нас? (Умря на кръста за нашите грехове.)
9. Кое е най-великото чудо, което може да се случи в твоя живот? 

(Чудото, когато Господ Исус ти прости и отнеме греховете.)
10. На колко години беше дъщерята на Яир, когато Господ Исус я 

възкреси от мъртвите? (На дванадесет години.)
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Обобщение на стъпките за съветване на детето, което иска да 
дойде при Христос

Бъдете сигурни, че детето разбира за:
БОГ
Кой е Бог?
Бог ни е сътворил. Той ни говори чрез Библията.
Бог е свят и чист. Той ни обича.
ГРЕХЪТ
Що е грях?
Грехът е непокорство спрямо Божиите заповеди. Той е против Бога.
Говорете и споменете специфични грехове.
Детето е грешник.
Грехът заслужава наказание.
СПАСИТЕЛЯТ
Кой единствено може да отнеме твоя грях?
Защо може Той да отнеме твоя грях?
Божият Син умря на кръста за грешниците.
Господ Исус възкръсна от мъртвите. Той е Господ над всичко.

Обяснете как детето може да получи спасение
Обяснете какво Бог изисква от нас да направим и какво Той ще направи.
Употребете стихове от Библията: (Йоан 1:12; 3:16; 6:37; Деяния 16:31; Рим-
ляни 6:23 или 10:1)
Какво Бог изисква от теб да направиш?
Какво ще направи Господ?

Предупредете за трудности
Запитайте: „Би ли желал да повериш живота си на Христос или желаеш да 
почакаш още?“ Насърчи детето да се моли гласно (ако е готово)

Говорете за увереността за спасението
Върнете се отново на Библейския стих, който употребявате.
Говорете да променения живот.
Кажете какво може и трябва да знае човек, който е повярвал в Христос.

Дайте (по-късно) някои съвети относно християнския живот
Чети и се покорявай на това, което Библията учи.
Говори с Бога, твоя Небесен Баща.
Кажи на другите какво Господ е направил за теб.
Търси прощение от Бога, когато извършиш грях.
Събирай се с други християни.
Помни, че Господ обещава: „Никак няма да те оставя, никак няма да те забравя!“
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