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Въведение
Една трета от евангелския разказ е посветена на събитията през 

седмицата, чиято кулминация бяха смъртта и възкресението на 
Христос. Защо? Защото това е самата същност на посланието за 
спасение. Шестте урока от тази книжка представят кой е Господ 
Исус Христос, какво е направил и как може и днес да спасява 
момчетата и момичетата. Молете се заедно с нас, чрез тези уроци 
да бъде променен не само животът на децата, но дори и нашия 
живот като учители.

Схема на уроците
В началото на всеки урок има кратка схема. Указано е къде се 

преподава основната истина и къде се прилага. Н – приложение за 
неспасени деца, С – приложение за спасени деца. Добре е основ-
ната истина да се напише на картон или лист хартия и да се закачи 
на фланелографа докато се преподава урока.

Бъдете на разположение за консултации
В резултат на преподаването на уроците у някои деца могат да 

възникнат въпроси за това как да се спасят. Кажете им, че с удо-
волствие ще им помогнете и какво да направят, за да се възполз-
ват от вашата помощ. В някои уроци има примери как може да се 
направи това.

Но можете да останете на разположение на децата за съвет и по 
друго време, отделно от библейския урок. Например, можете да 
кажете следното: „Ако Господ Исус не е влязъл в живота ти като 
твой личен Спасител, можеш да Го помолиш да го направи сега. 
Ако след урока все още не знаеш какво трябва да направиш, аз 
съм готов/а/ да ти обясня по-подробно. Остани на мястото си след 
като другите си отидат и аз ще знам, че искаш да си поговорим за 
това как можеш да приемеш Исус в живота си. Така, че изчакай 
след урока, ако искаш да си поговорим повече.“ В края на това 
ръководство ще намерите някои полезни съвети за наставление на 
дете, което иска да дойде при Христос.

Разбира се, трябва да сте на разположение и на спасените деца, 
които имат въпроси по отношение на християнския живот. Даваме 
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ви един пример какво да кажете, така че дете, което е новородено 
да знае как да прибегне до вашата лична помощ и съвет: „Ако тук 
има някое момченце или момиченце, което вече е спасено, но има 
някакъв въпрос или проблем в християнския си живот и иска да 
си поговорим за това, нека дойде при мен след урока. Аз ще стоя 
до дъската, така че можете да дойдете, ако искате да споделите 
нещо с мен.“
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Урок 1
Триумфалното влизане в Ерусалим

Библейски текстове: Матей 21:1-16, Марк 11:1-10, Лука 19:29-
40, Йоан 12:12-14.

Основна истина: Исус Христос е Цар.
Приложение: 
Неспасени: Доверете Му се да ви спаси от властта на Сатана и да 
бъде ваш Цар 
Спасените: Хвалете Го!
Начало: Илюстрация за принца, крепостта и затворниците.   ОИН
План на урока:
1. Исус изпраща учениците да намерят осле.
2. Те Му го водят.
3. Той язди на него.    ОИ
4. Тълпата постила пътя Му, маха с палмови клончета и вика 

„Осанна!“. ОИН
5. Фарисеите се ядосват.
6. Исус казва; „Ако тези млъкнат, то камъните ще извикат.“
7. Исус плаче за Ерусалим.
8. Исус влиза в храма.
9. Изцелява болните.
10. Децата Го славят.   ОИС
11. Пророчеството на Захарий за триумфалното влизане. ОИН

Стих за запаметяване: „А за Сина казва – Твоят престол, о, Боже, 
е до вечни векове и скиптърът на Твоето царство е скиптър на пра-
вота.“ (Евреи 1:8).
Нагледни пособия: Ако използвате фон, вземете открит пейзаж 
и сцена в храма с фиг. 4С 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 и 15. (За 
сцена 5 може да се използва и фон с уличен пейзаж). Прикрепете 
кафяв вълнен конец към ослето и кола.
Напишете на лист хартия: „...ето, твоят Цар иде при теб. Той е 
праведен и спасява. Кротък и възседнал на осел. Да! На осле, 
рож ба на ослица “ (Захарий 9:9), и го навийте на руло като свитък.
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Имало едно време зъл принц. Той бил пленил много хора и ги 
държал затворени в замъка си. Всеки от тях правел това, което 
искал принцът. Той често им повтарял колко са щастливи, че са 
негови. Той често им обещавал много хубави неща. Но всъщност 
въобще не ги обичал, а мислел само за себе си. Носел се слух, че 
един ден нещо ужасно ще се случи на принца и всичките му плен-
ници. Дали тези бедни роби не можели да избягат? Само някой 
по-силен от принца можел да ги спаси – може би някой велик Цар.

Знаете ли за кого ви разказах? Описах ви Сатана. В Библията 
той е наречен принц. Всеки човек, който не е получил прошка за 
греховете си и който продължава да живее в грях е негов пленник. 
Господ Исус казва: „Всеки, който върши грях, слуга е на греха.“ 
(Йоан 8:34). Всички ние се раждаме в царството на Сатана. Зато-
ва ти лъжеш, ядосваш се, не слушаш родителите си, мислиш си 
лоши неща, постъпваш егоистично, не си мислиш много за Бога 
и не живееш за Него. Ти си един от пленниците на Сатана. Вярно 
е, че нещо ужасно ще се случи на Сатана и неговите пленници – 
те ще бъдат страшно наказани в ада. Някой по-силен от Сатана 
трябва да ни спаси от греховете ни – един велик и добър Цар! 
Няколко дни преди Господ Исус да умре много хора в Ерусалим 
си мислеха, че той ще стане цар. Какво се случи?
Сцена 1 (Открит пейзаж или празна дъска.) Поставете фиг. 
4С-2 и 7, Исус и учениците.

Господ Исус беше на път за Ерусалим. Той добре знаеше как-
во ще се случи там, но продължаваше напред. Повече от всичко 
друго, Той искаше да върши волята на Своя Баща. Заедно с прия-
телите си Той се отби във Витания. В неделя Той каза на двама от 
учениците Си: „Идете в селото насреща, и веднага ще намерите 
вързана ослица и осле с нея, което никой човек още не е възсядал. 
Отвържете го и го докарайте.“

Сигурно учениците се зачудиха как могат да направят това. Жи-
вотните сигурно бяха на някого. Исус знаеше какво си мислят и 
им каза: „Ако някой ви попита „Какво правите?“, кажете – „На 
Господа трябва и ще ги върне скоро.“ Тогава ще ви ги дадат“.

Учениците тръгнаха да изпълнят тази необичайна поръчка.
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Сцена 2 (Открит пейзаж) Поставете фиг. 4С-9, собственикът 
на ослето, ослето и кола, фиг. 8, кафяв вълнен конен, с който ос-
лето е завързано за кола, фиг. 2, учениците.

Стана точно така, както Той каза! Те намериха магаренцето и за-
почнаха да го отвързват. Някой ги попита: „Какво правите? Защо 
го отвързвате?“ „На Господа трябва и скоро ще го върне.“ – казаха 
те. „Вземете го тогава.“ – беше отговорът. Така те взеха ослето 
и майка му. Сигурно трябваше да вземат майката, за да дойде и 
магаренцето. В Библията пише, че още никой не беше го яздил.
Сцена 3 (Открит пейзаж) Поставете фиг. 4С-10, Исус на осле-
то, 4С-2, 3 , 4 , 5 и 6, ученици.

Скоро те се върнаха при Учителя си. Учениците свалиха наме-
талата си и ги сложиха на гърбовете на животните, за да има нещо 
като седло, на което да седне Исус. За изненада на всички, Той 
яхна малкото магаренце, което още никой не беше яздил. Обикно-
вено малките магаренца не обичат някой да ги яха. Всички очак-
ваха то да скача и да рита и да се опитва да хвърли ездача си. 
Но когато Исус яхна магаренцето, то нито скачаше, нито риташе, 
нито се опитваше да хапе. Дали то беше по-особено? Не, ездачът 
му беше по-особен! Той е Създателят на света. Той владее над 
всичко, което е създал, дори и над това малко магаренце. Той е 
Цар на всичко – на ветровете и моретата, на слънцето и звездите, 
на птиците и животните. Затова ослето вървеше толкова спокой-
но, въпреки че наоколо всички викаха и вдигаха шум. Магарен-
цето никога преди това не беше влизало в град, но то вървеше 
спокойно с Царя-Създател на гърба си.
Сцена 4 (Открит пейзаж) Добавете фиг. 4С-13-14, тълпа, деца, 
палмови клонки.

Каква тълпа се събра! Някои от хората влизаха в града с Господ 
Исус и учениците Му, други излизаха от Ерусалим да ги посрещ-
нат. Може би някои от хората видяха учениците да свалят намета-
лата си и да ги слагат на гърба на животните и също свалиха свои-
те. Те ги постлаха на пътя като килим, по който ослето да върви.

„Той би бил добър Цар!“ – мислеха някои. Други казваха: „Той 
трябва да стане Цар“. Скоро много хора започнаха да викат и да 
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пеят: „Осанна! Благословен, който идва в Господното име, Изра-
илевият Цар!“ Те чупеха клони от палмите и махаха с тях. Пал-
мовите клони са символ на победа. Хората полудяха от радост, 
защото мислеха, че най-после Бог изпрати Месия – този, кого-
то отдавна им беше обещал. Той щеше да бъде техния Цар. Той 
щеше да ги освободи от римските управници. Най-после те пак 
щяха да имат свой Цар, който да управлява в Ерусалим. Това беше 
победното му шествие.

Господ Исус наистина е обещаният от Бога Месия. Но Той не 
смяташе да се бори против римските управници. Той щеше да по-
беди по-силния враг – принца. Кой, мислите беше той? Да, Сатана. 
Когато Господ Исус умря за греховете ни и възкръсна, Той победи 
Сатана. Той е великият и добър Цар, който може да те освободи от 
Сатана. В Стария Завет четем, че Той беше пратен „да провъзгла-
си освобождение за пленниците“ (Исая 61:1). Ако ти знаеш, че си 
под властта на Сатана и искаш да бъдеш освободен, помоли Гос-
под Исус да направи това за теб. Той ще го направи и ще царува в 
живота ти от този момент нататък. Какъв чуден и велик Цар е Той! 
Той заслужаваше тези хваления в деня на Цветница!
Добавете фиг. 4С-15, фарисеите.

Но не всички в тълпата пееха от радост. Фарисеите завиждаха и 
се ядосваха. „Целият свят Го следва!“ – възмущаваха се те. А на 
Исус казаха: „Кажи на учениците си да мълчат!“ Той им отгово-
ри: „Казвам ви, че ако тези млъкнат, камъните ще извикат.“ Той 
искаше да каже, че понеже е Месия, е Цар над всичко. Той трябва 
да бъде хвален.

Всички ние трябва да славим този велик Цар. Той е Цар над 
всички царе. Ние не можем да разберем напълно колко е велик 
Той, но можем да Го славим и да Му се кланяме. Ако ти обичаш 
Господ Исус, много е важно да Го славиш. Когато пеем песни като 
(споменете някои, които децата знаят), пейте ги от сърце. Мис-
лете си какво значат думите им. Пейте си ги и на други места. 
Когато се молите, кажете на Господ Исус: „Ти си велик и силен 
Цар!“

Фарисеите не мислеха така за Него. Те не смееха да кажат нищо. 
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Те само гледаха как шествието се приближава към града.
Когато Господ Исус се приближи до Ерусалим и видя града, той 

започна да плаче. Защо? Защото знаеше, че макар и някои хора 
искрено да се бяха обърнали от греховете си и да искаха Той да 
е Цар в техния живот, повечето от хората не вярваха наистина в 
Него. Те искаха някой да ги избави от римските управници, а не 
виждаха Исус като техен Спасител от греха. Когато Исус заплака, 
Той каза: „Да беше знаел ти, кой ти носи мир...“

А ти от кои хора си, – от тези, които са се доверили на Исус 
като техен Спасител и Цар, или от тези, които още казват „не“? 
Ако днес искаш да се обърнеш от греха и да приемеш Исус, но не 
знаеш как, или имаш въпроси, остани след урока и аз с радост ще 
си поговоря с теб. (Определете място.) (Махнете тълпата - фиг. 
4С-13-14.)
Сцена 5 (Храмът) Заменете Христос на магаренцето с фиг. 4С-
1, Христос, 4С-13, деца и 4С-15, фарисеите.

Господ Исус влезе в храма и там намери хора, които продаваха, 
купуваха и мамеха. Той ги изгони, както направи и предишния 
път. Той каза: „Домът Ми трябва да бъде молитвен дом, а вие го 
направихте разбойнически вертеп.“ После някои болни, слепи и 
сакати хора дойдоха при Него и Той ги изцели. Няколко деца стоя-
ха наблизо и видяха това, което Той направи. Те започнаха да Го 
славят и да викат: „Осанна на Давидовия Син!“ Те Го славеха като 
обещания Цар-Месия.

Свещениците, като видяха това, Му завидяха и казаха: „Чуваш 
ли какво казват тези деца?“ А Той ги попита дали не са чели в 
Стария Завет, че Бог е планирал, че дори и децата ще Го славят. 
Ако обичаш Господ Исус, мисли си за Неговото величие и Го 
прослави като Цар.

Колко вълнуващ беше този ден за учениците. Те не бяха очаква-
ли тази почит за Учителя си. Вижте тези думи: (Вдигнете свитъ-
ка, но закрийте Захарий 9:9.) Кой мислите е написал тези думи? 
(Нека децата се опитат да отгатнат.) Би могъл да ги напише 
Петър или Яков или някой от другите. Но те бяха написани повече 
от 400 години по-рано! Бог каза на пророк Захарий какво да напи-
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ше. Той написа за Царя, който язди на осле. Там също се казва, че 
Той носи спасение. Това значи, че Той може да спаси пленниците 
на Сатана. Ако Той не беше умрял и възкръснал, никой от нас ня-
маше да може да се спаси от царството на Сатана. Но сега можете 
да се спасите, ако наистина искате. Доверете се на Господ Исус, 
на този велик Цар, да ви освободи и от днес да бъде вашият Цар. 
Кажете Му: „Господи Исусе, Ти си Цар. Аз ти се доверявам, да ме 
спасиш от греха. Моля те, погрижи се за моя живот.“

Преговор
1. От кого трябва да бъдем спасени и освободени? (От Сатана.)
2. На какво яздеше Исус, когато влизаше в Ерусалим? (На осле, 

което никой преди това не беше яздил.)
3. Защо ослето не скачаше и не риташе? (Защото Царят-Сьзда-

тел го яздеше.)
4. Какво викаше тълпата, когато Исус влизаше в Ерусалим? 

(Осанна! Благословен идещият в Господното име!)
5. Какво очакваха те от един цар? (Да ги освободи от римските 

управници.)
6. Срещу кого дойде да се бори Царят Исус?  (Срещу Сатана.)
7. Какво правеха хората освен да викат? (Махаха с палмови клон-

ки.)
8. Какво искаха фарисеите от Исус? (Да каже на учениците си да 

млъкнат.)
9. Как можем ние да Го славим? (Като пеем искрено за Неговото 

величие. Като Му се молим.)
10. Кой Го славеше в храма?  (Децата.)
11. Защо Господ Исус може да ни спаси от Сатана? (Защото Той 

е Цар над всичко и е победил Сатана.)
12. Кой пророк от Стария Завет е писал за Господ Исус, който 

идва на осле? (Захарий.)
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Урок 2
Горницата и градината

Библейски текстове: Матей 26:17-56, Марк 14:12-52, Лука 22:1-
53, Йоан 13:1-38, 18:1-12.

Основна истина: Бъди верен последовател на Исус Христос
Приложение: 
Неспасени: Не бъди лъжлив последовател.
Спасени: Ако си се провалил, можеш да получиш прошка и Гос-
под ще ти помогне да бъдеш верен.
Начало: Разговор за празниците.
План на урока: 
1. Смисълът на празника Пасха.
2. Господ изпраща учениците да приготвят за Пасхата.
3. Срещат се в горницата.
4. Исус казва: „Един от вас ще Ме предаде.“
5. Реакцията на учениците.
6. Дава хляб на Юда.
7. Юда отива при враговете.     ОИН
8. Исус постановява Господната вечеря.    ОИС
9. Отиват в Гетсимания.
10. Исус предсказва, че ще Го оставят.   ОИС
11. Исус се моли.
12. Учениците спят.
Кулминация: 13. Юда води враговете при Исус.    ОИН
14. Петър отрязва ухото на нападателя.
Завършек: 15. Исус е арестуван.    ОИСН
Забележка: Ако искате, можете да преподавате този урок и на две 
части, като в първата включите 1-8, а във втората – 9-15.
Стих за запаметяване: Отново ви предлагаме Евреи 1:8. Ако 
направите отделен урок, ви препоръчваме: „...обхождайте се до-
стойно за Бога, Който ви призовава във Своето царство и слава.“ 
(1 Солунци 2:12)
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Нагледни пособия: Можете да използвате следните фонове за 
фланелографа: открит пейзаж, стая, подходяща за сцената в гор-
ницата, храмът, нощна сцена за събитията в градината, малък 
фланелен фон (8x10) или голяма фланелна Библия. Можете да из-
ползвате и празна дъска. Използвайте фиг. 4С-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 
15, 18a-b, 19, 20, 21, 22 и 24.

Кой може да назове някои от празниците, които празнуваме, 
дни, когато не ходим на училище и можем да се веселим заедно в 
къщи? (Говорете си за различни празници като Рождество, Ве-
ликден, някой национален празник и попитайте какво си спомня-
ме на тези дни.)

В целия Ерусалим хората се подготвяха за един важен еврейски 
празник, Пасха. 1400 години по-рано евреите бяха роби в Еги-
пет. Когато фараонът отказа да ги освободи, Бог изпрати страшни 
беди на египтяните. Най-накрая Бог изпрати ангела на смъртта 
в египетските домове и във всяко семейство умря първородното 
дете. За онази нощ на евреите беше заповядано да заколят по едно 
агне и с кръвта му да поръсят рамката на вратата си. (Поставе-
те фигура 4С-12, врата, на зелената дъска). Когато ангелът на 
смъртта виждаше кръвта, той отминаваше къщата.

Всяка година на празника Пасха евреите си спомняха тази нощ. 
Те поръсваха вратите си с кръв от агне и ядяха специално ядене. 
Пасхалното агне също напомняще на хората, че някой ден Хрис-
тос, обещаният Спасител, ще дойде да умре за тях. Ние знаем, че 
Исус е истинският Божий Агнец. Той умря, за да спаси грешници-
те, така, както агнето умря вместо най-голямото дете. (Махнете 
фигурата 4С-12.) Но много малко хора знаеха, че истинският Бо-
жий Агнец е там, в Ерусалим. Той също се приготвяше за послед-
ната Пасха с учениците Си.
Сцена 1 (Открит пейзаж или празна дъска) Поставете фиг. 4С-
7, Исус и учениците, 4С-2.

„Къде искаш да отидем да приготвим да ядеш пасхата?“ – попи-
таха Го учениците Му.

„Идете в града“, отговори им Той, „и ще ви срещне човек, който 
носи стомна с вода. Вървете след него. (Било много необичайно 
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мъж да ходи със стомна за вода, обикновено жените вършели 
това.) И където влезе, кажете на стопанина на тази къща: Учи-
телят казва: Къде е приемната стая, където ще ям пасхата с уче-
ниците си? Той ще ви посочи една голяма горна стая, постлана и 
готова. Там ни пригответе.“

Учениците отидоха и направиха така, както каза техният Учи-
тел. Те знаеха, че могат да вярват на това, което Той им каза. Той 
знаеше бъдещето. Знаеше точно какво ще се случи. 
Сцена 2 (Стая) Фиг. 4С-18 а и в, 19, масата на тайната вечеря 
и Юда.

Когато се свечери Господ Исус отиде в тази къща с учениците 
Си. Учениците знаеха, че Той скоро ще ги напусне и бяха много 
тъжни. Исус също знаеше, че това е последната им вечеря заедно 
преди смъртта Му. Той имаше да им казва много неща.

Докато ядяха, Той каза: „Много искал да ям тази пасха с вас пре-
ди да умра.“ А после каза нещо, което стресна всички: „Истина 
ви казвам, че един от вас ще ме предаде.“ (Това означаваше, да Го 
предаде на враговете Му, да Му измени.)

Учениците спряха да ядат и сериозно се спогледаха. Те бяха 
много смутени. Как някой от тях можеше да Го предаде на враго-
вете Му? Един попита тъжно: „Аз ли съм, Господи?“ Друг каза: 
„Да не съм аз?“ И другите попитаха същото.

Петър се наведе и кимна на Йоан да попита Господ за кого гово-
ри. Йоан попита: „Господи, кой е?“ Исус отговори: „Той е онзи, за 
когото ще натопя залъка и ще му го дам.“

Един от тях седеше като на тръни. Исус взе залък хляб, натопи 
го в яденето и го даде на Юда Искариотски. После му каза: „Как-
вото ще правиш, прави го по-скоро.“ Тогава Юда стана и излязе 
навън в нощта. (Махнете Юда, фиг. 4С-19.)

В Библията пише, че другите не разбраха къде отива Юда... 
може би да купи нещо или да даде пари на бедните.

Какъв последовател беше Юда? Той беше „фалшив“. Понякога 
хората правят фалшиви пари. Те изглеждат като истински, но не 
са. Юда Искариотски изглеждаше като последовател на Исус – 
Той често беше с групата на 12-те ученици и говореше като дру-



14

гите. И сега има хора, дори и момчета, и момичета като него. Те 
говорят, като че ли са християни, ходят с християните, искат дру-
гите да си мислят, че са християни. Но дълбоко в себе си те знаят, 
че не са. Може би днес тук има някой такъв. Колко тъжно е да си 
лъжлив последовател на Исус, а не истински. Юда бил такъв. Но 
още по-лошо – той се канеше да предаде Учителя си.
Сцена 3 (Храмът или поставяйте фигурите на малкия фон 8x10)
Поставете фиг. 4С-19 и 15, Юда и свещениците.

Юда отиде при еврейските управници. Библията ги нарича „глав-
ните свещеници и книжниците“. Той не отиваше за първи път при 
тях. Няколко дни по-рано той беше там и ги попита: „Какво ще ми 
дадете, ако ви Го предам?“ „Ще ти дадем 30 сребърни пари“, каза-
ха те. Юда обеща. (30 сребърника била цената на един роб. Изход 
32.) Колко тъжно, че Юда беше готов да предаде Господ Исус на 
враговете заради пари. И сега той пак отиде при тях. „Зная, къде 
ще бъде Исус“, каза Юда. „Сега е време да Го хванете. Последвай-
те ме. Този, който целуна, Той е.“ (В тази страна било обичайно 
двама мъже да се поздравяват с целувка.)

Те събраха група мъже като сигурно се подготвиха така: „Вни-
мавайте да не избяга!“ „Ще ни трябват фенери и факли.“ „Да оти-
дат и войници с мечове и тояги!“ „Ще трябват и въжета да Го 
вържем!“ (Махнете фигурите.)
Сцена 4 (Същата като сцена 2 с фиг. 4С а и в.)

А в горната стая пасхата беше свършила. Господ Исус взе хляб 
в ръцете Си и се помоли като благодари на Бога за него. После 
Той го разчупи на парчета и го даде на учениците Си. „Вземете 
и яжте“, каза Той, „Това е Моето тяло, което за вас се дава. Това 
правете за Мое възпоминание.“ Той им каза, че хлябът е образ на 
това, което ще се случи с тялото Му.

После Той взе чаша с вино и благодари на Бога за нея. „Пийте 
всички от нея. Това е Моята кръв, която се пролива за мнозина.“ 
Виното беше образ на Неговата скъпоценна кръв, която щеше да 
се пролее за тях и за много, много други. Чрез Неговата смърт те 
щяха да имат прощение на греховете си. Последователи на Исус 
Христос са тези, които знаят, че Той е умрял за тях и са Го приели, 
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за да получат прошка за всичките си грехове. Ти един от Неговите 
последователи ли си? Ако си, тогава бъди Му верен. Нещо, което 
много ще ти помогне, е да си спомняш какво Исус е направил 
за теб. Когато ти се струва трудно да Му бъдеш верен, спомни 
си колко много пострада Той за теб. Хлябът и виното служеха за 
напомняне на учениците Му и на всички, които Го следват. Отто-
гава тези, които Го обичат, ядат хляб и пият вино заедно. Това се 
нарича Господня вечеря или Причастие. Това е празник за хрис-
тияните.

Тази вечер беше тъжна за Исус и учениците Му. Те заедно изпя-
ха химн и отидоха на Елеонския хълм.
Сцена 5 (Нощна сцена или празна дъска, тъмен фланел) Поста-
вете фиг. 4С-2, 4, 5, 6, 7, учениците и Исус.

По пътя Господ им каза: „Вие всички ще Ме изоставите тази 
нощ. Но след възкресението Си, ще ви посрещна в Галилея.“ Те 
дори не можеха да си представят да Го изоставят. Петър каза: 
„Дори и всички да Те изоставят, аз няма!“ Тогава Исус съвсем 
сериозно му каза: „Истина ти казвам, че тази нощ преди петелът 
да пропее, три пъти ще кажеш, че не Ме познаваш.“ „Няма да 
Го направя, дори ако трябва да умра за Теб!“, отговори Петър. И 
другите ученици казаха същото. Лесно е да се каже: „Аз ще бъда 
истински, верен последовател!“, но понякога е много трудно да 
се изпълни. Ако ти си на детски лагер, молиш ли се? Ако искаш 
да си верен на Господ, трябва да четеш Библията и да се молиш 
всеки ден, дори и другите да те виждат. Или приятелите ти отиват 
на ледената пързалка в неделя сутрин. Обикновено ти ходиш на 
църква, но те те канят да отидеш с тях. Какво ще им кажеш, ако 
си верен на Господ? (Децата да дават предложения.) Понякога 
е много, много трудно. Но Господ ни обещава, че ако Го помо-
лим, ще ни даде „благодат, която помага на време“ (Евреи 4:16). 
Аз зная, че всяко момче и момиче тук, което обича Господ Исус, 
наистина иска да Му бъде вярно. Така искаха и учениците. (Мах-
нете всички фигури.)

Заедно, те влезнаха в Гетсиманската градина. Исус каза на уче-
ниците Си да почакат, докато Той отиде да се помоли. Със Себе Си 
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взе само Петър, Йоан и Яков. „Душата Ми е скръбна до смърт“, 
каза им Исус, „постойте тук и бдете заедно с Мен.“
Сцена 6 (Нощна сцена или празна дъска.) Поставете фиг. 4С-20, 
Исус в молитва.

Той се отдалечи малко от тях, падна по лице на земята и започна 
да се моли. Молеше Баща Си, ако е възможно, да не умира така 
ужасно. Мисълта за това, което Му предстоеше беше толкова 
страшна, че потта Му стана като капки кръв. Исус, Божият Син, 
беше изпълнен с мъка и страх, при мисълта, че Бог ще Го нака-
же за греховете на хората. Това не ти ли показва колко е страшен 
грехът в твоя живот? Не виждаш ли, че трябва да бъдеш спасен от 
него и да станеш последовател на Исус? Когато се молеше, Той 
каза: „Татко, нека бъде не както Аз искам, но както Ти искаш.“ 
(Махнете фигурата.)

Исус се върна при Петър, Яков и Йоан. Те спяха. Той ги събуди 
и им каза: „Не можахте ли поне един час да стоите с Мен будни?“
(Поставете 4С-20.)

И отново отиде да се моли. Три пъти се помоли по същия начин. 
И три пъти намери учениците заспали. Верни ли се показаха те? 
Не, те се провалиха. Ако ти си Негов последовател, разочаровал 
ли си Го някога така? Може би някой ден съсед се е обадил на 
майка ти да и каже, че те е видял заедно с други деца да се поди-
граваш на сакато момче. Майка ти е казала: „Ще го попитам, но 
съм сигурна, че грешите.“ Така си се засрамил, когато е трябвало 
да си признаеш. А и мама така се е ядосала. Още по-лошо, тя ти 
е казала: „И ти казваш, че си християнин?“ Ти си се провалил. Но 
Господ не се отказва от теб. Той е верен, дори и когато ти не си. 
Ние виждаме това с Петър, Яков и Йоан. Той им помогна да бъдат 
по-смели и по-силни във вярата си. Но в този момент те не бяха 
никаква помощ за Исус.

„Ето“, каза Той, „Човешкият Син се предава в ръцете на грешни-
ците.“ Група мъже с фенери, мечове и тояги влезнаха в градината. 
Юда Искариотски ги водеше. Той отиде при Исус и го целуна. 
(Поставете фиг. 4С-21, 15, 1, 2, 4, 22, Юда, фарисеите, войници-
те, учениците и Христос.)
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„Юда, с целувка ли Ме предаваш?, попита Исус. Той знаеше за 
плана на Юда. Никой от учениците не знаеше какво е направил 
Юда, но Исус знаеше. Може би когато си говорихме за фалшивите 
последователи ти си си помислил „И аз съм такъв.“ Ти можеш да 
заблудиш мама и татко или нас в неделното училище. Но никога не 
можеш да излъжеш Господ Исус. Той знае кои са истински после-
дователи и кои не са. Няма ли най-после да спреш да се престру-
ваш? Кажи на Исус точно как стоят нещата с теб. Благодари Му, че 
премина през всички тези страдания и ужасна смърт заради теб. 
Помоли го да прости греха ти и да те направи истински последо-
вател. Колко е тъжно да си фалшив последовател. По-лошо е дори 
от това, което Юда направи.

Хората, които водеше Юда, не се нуждаеха от тояги и мечове. 
Исус не се опита да избяга. Той знаеше, че Божията воля е да Го 
хванат. Но Петър смяташе да се бие. Той извади ножа си и отряза 
ухото на един от враговете.

„Прибери ножа си“, каза му Исус и дори излекува ухото на чо-
века. Петър искаше да бъде верен на Исус, но го правеше по по-
грешен начин. Ако ти креснеш на татко си: „Ако не повярваш на 
Библията и на Исус никога няма да отидеш на небето!“, ти си ве-
рен на Исус, но по погрешен начин. Не е хубаво да спорим и да 
викаме, когато говорим на другите за Исус. Петър също трябваше 
да научи този урок. Той прибра ножа си.

(Заменете фиг.4С-1 с 24, Исус със завързани ръце. Махнете 
учениците - фиг. 4С-2, 4, 5, 6.)

Мъжете с тоягите и мечовете заобиколиха Исус и Го хванаха. 
Учениците бяха ужасени. Те се уплашиха, че и тях ще арестуват 
и затова избягаха. А какво стана с обещанието да им да бъдат вер-
ни? Още веднъж те се провалиха. Хубаво е да знаем, че и когато 
се провалим, Господ Исус не се отказва от нас. Той ни прощава и 
ни помага да Му бъдем верни.

Това са трите неща, които трябва да запомним днес:
– Всеки от нас понякога се проваля като Петър и останалите уче-

ници.
– Юда беше фалшив последовател, а не истински. А ти някога 
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преструвал ли си се на християнин? Не го прави повече. Помо-
ли Господ Исус да ти прости и да те направи истински после-
довател. Той ни е обещал, че който дойде при Него, няма да го 
изпъди. (Йоан 6:37).

– Той ще ти помогне да Му бъдеш верен.

Преговор
1. Защо евреите празнуват Пасха? (Спомнят си нощта, когато 

Бог ги избави от ангела на смъртта.)
2. Какво казаха учениците, когато Исус им каза, че един от тях ще 

Го предаде? (Те попитаха: „Аз ли съм, Господи?“)
3. Какъв последовател беше Юда? (Фалшив.)
4. Кой беше единственият от групата, който знаеше плановете на 

Юда? (Исус.)
5. За колко пари продаде Юда своя Учител? (За 30 сребърника.)
6. За какво ни напомнят хлябът и виното при Господната вечеря? 

(За тялото и кръвта на Исус Христос.)
7. Какво казаха Петър и останалите, когато Исус има каза, че ще 

Го изоставят? (Никога, Господи.)
8. Как Петър, Яков и Йоан разочароваха своя Учител в Гетсиман-

ската градина? (Те заспаха, докато Той се молеше.)
9. Защо Господ Исус така страдаше докато се молеше? (Защото 

Му предстоеше да бъде наказан и да умре заради греховете на 
хората.) 

10. Как Юда показа на враговете кого да арестуват? (Той целуна 
Исус.)

11. Какво направи Петър, за да покаже своята вярност? (Той от-
ряза ухото на един от нападателите.)

12. Какво направи Исус на този човек? (Той излекува ухото му.)
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Урок 3
Процесът

Библейски текст: Матей 26:57-27:31; Марк 14:53-15:20, Лука 
22:54-23:56; Йоан 18:13-19:16.

Основна истина: Господ Исус никога не съгреши.
Приложение: 
Неспасени: Защото Той беше безгрешен, Той може да те спаси.
Спасени: Неговото послушание е дадено и на теб.
Начало: Илюстрация за несправедливо обвинения Марк.
План на урока:   
1. Пред Синедриона 

а) Лъжесвидетелите.     ОИ 
б) „Ти Божий Син ли си?“  ОИ

2. Първи път при Пилат.
а) Казва, че е цар.    ОИН 
б) Бунтува хората в Галилея.

3. Изпратен при Ирод.
4. Втори път при Пилат. 

а) Ще Го накажа и ще Го пусна. 
б) Да се освободи един затворник Варава.    ОИН 
в) Бичуването, короната от тръни, мантията.   ОИС
г) Пилат разпитва Исус.
д) Пилат отново се опитва да Го освободи.
е) Тогава не си приятел на Цезаря!

Кулминация: 5. Пилат измива ръцете си.
Заключение: 6. Пилат Го предава на евреите.   ОИН
Стих за запаметяване: 1 Петрово 3:18
„Защото Христос един път пострада за греховете, праведният за 
неправедните, за да ни приведе при Бога.“
Нагледни пособия: Необходимите фонове са: стая, подходяща 
за дома на първосвещеника, фон с колони за залата на Пилат. За 
сцена 5 можете да използвате и формат 8x10. Фигури 15, 22, 24, 
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25, 27, 28 и 29.
Участие на децата: По-късно в програмата можете да „вземете 
интервю“ от някои от по-големите деца. „Вие видяхте процеса 
срещу Исус. Защо мислите, че беше несправедлив?“ За по-реа-
листично можете да използвате микрофон и да направите запис 
със камера/телефон.

Марк беше страшно ядосан на сестра си. Тя беше разляла масти-
ло на килима, но беше успяла да изкара него виновен. „Марк ме 
бутна“, каза тя на майка им. Това не беше вярно, но майката по-
вярва на сестра му. Марк си беше палав и тя очакваше такова 
нещо от него. И сега на Марк му беше забранено да отиде на плу-
ване с приятелите си. Той беше наказан за нещо, което не беше 
направил. „Не е честно!“, избухна той. Тежко е, когато се отнесат 
несправедливо с теб, нали? Днес ще чуем за най-несправедливото 
нещо, което някога се е случвало. То започна с арестуването на 
Исус.
Сцена 1 (стая) Поставете фиг. 4С-25, първосвещеника, старей-
шините, книжниците и фарисеите, 24, Исус и 22, войниците.

Грубите войници заведоха Исус в дома на първосвещеника. Там 
Го вързаха, биха Го и Му се подиграваха. Фарисеите завиждаха на 
Исус, мразеха го и бяха решили да Го убият. Но трябваше да има 
някаква причина за това. Трябваше да докажат, че Той е виновен 
в нещо. Повечето от тях Го познаваха и внимателно Го наблюда-
ваха. Но не можаха да намерят нищо, за което да Го обвинят. И 
затова те намериха хора, които да излъжат за Него.

Процесът започна рано сутринта, когато едва се зазоряваше. 
Исус беше заведен пред старейшините. Той беше сам, без нито 
един приятел.

Доведоха лъжесвидетелите, но това, което те говореха беше 
пълна бъркотия и всички знаеха, че те лъжат. Защо беше толкова 
трудно да изкарат Исус виновен? Защото Той не беше виновен за 
нищо. Той никога, никога не извърши никакъв грях. Тези, които 
бяха с Него и Го наблюдаваха никога не Го видяха да съгреши. 
Той никога не си помисли нещо лошо. Той винаги правеше това, 
което Бог Отец искаше. В Библията пише, че Той беше „без грях“ 
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(Евреи 4:15). Той е единственият човек, без грях. Нищо чудно, че 
фарисеите имаха такива проблеми с процеса.

Накрая един свидетел каза: „Този човек каза: Аз мога да разру-
ша храма и за три дни да го въздигна пак.“ Библията обяснява, че 
Исус говореше за тялото Си, а не за сградата на храма. Той казва-
ше на хората, че след три ще бъде възкресен от мъртвите.

Първосвещеникът бързо Го попита: „Какво ще кажеш за това?“ 
Исус стоеше спокойно и не отговори нищо. Това вбеси първосве-
щеника „Заповядвам ти в името на живия Бог да ни кажеш дали 
Ти си Христос, Синът на Бога!“ Исус отговори: „Каквото и да 
ви кажа, няма да повярвате. Но идва денят, когато ще видите Чо-
вешкият Син в слава.“ Тогава всички възкликнаха: „Значи Ти си 
Божият Син?“ „Да, Аз Съм.“ – отговори Той.

Те не Му повярваха, но това беше истината. Господ Исус е Син 
на Бога. Затова те никога не можеха да Го обвинят за грях. Той 
беше Бог и човек в една личност. Ние не можем да разберем това, 
но да виждаме как Той е живял без никакъв грях ни е от полза. 
Невъзможно било Синът на Бог да е виновен за грях.

„Син на Бога!“ – точно това искаше да чуе първосвещеникът. 
„Лъжец!“ – извика той и се обърна към другите. „Чухте какво 
каза! Какво мислите?“

„Виновен е!“ – отговориха те. „Заслужава да умре!“
Но евреите не можеха да Го осъдят на смърт. Те трябваше да 

принудят римския управител да направи това. Тогава те Го биха 
и Го заплюваха. После Го заведоха в двореца на Пилат, римския 
управител. (Махнете всички фигури.)
Сцена 2 Поставете фиг. 4С-27, свещеници, фиг. 24 - Исус, тъл-
па, фиг. 28 - Пилат и войниците, фиг. 22.

Рано тази сутрин Пилат видя тълпа от евреи, водена от свещени-
ците и старейшините, която се приближаваше към двореца и съ-
дебната зала и водеше един затворник. Той излязе навън и попита: 
„Защо водите тук този човек? Какво е направил?“ 

Те отговориха: „Ако не беше престъпник, нямаше да ти го во-
дим. Този човек учи хората на лоши неща, казва им да не си пла-
щат данъците на Цезаря и казва, че е Цар.“ Евреите знаеха, че 
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Пилат няма да се интересува дали Исус казва, че е Син на Бога. 
Но ако казва, че е Цар, това щеше да смути Пилат.

Пилат влезе в съдебната зала и извика Исус насаме при себе 
си. „Ти еврейски Цар ли си?“ – попита Го той. „Ти право казваш“, 
отговори Исус.

Пилат излязе навън при първосвещеника и другите и им каза: 
„Вие сте довели този човек при мен, но аз не намирам вина в него. 
Той не заслужава смърт.“ Исус наистина нямаше никаква вина. 
Колко различен беше Той от фарисеите и свещениците! Колко раз-
личен беше от жестокия и горделив Пилат! Колко различен е от 
вас и мен. Ние всички не сме се подчинявали на Бога. Всички сме 
виновни. В Библията пише: „Няма праведен нито един.“ (Римляни 
3:10). Ти блъскаш ли малкото си братче и взимаш ли му играч-
ките? Бог не обича това. Викаш ли ядосано на майка си? И това 
наскърбява Бога. Ние всички заслужаваме да бъдем завинаги на-
казани в онова ужасно място, наречено ад. Ти не можеш да кажеш: 
„Аз не заслужавам това.“ Бог казва, че заслужаваш. Единственият, 
който не заслужаваше никакво наказание беше Исус Христос. Но 
евреите бяха твърдо решени да Го убият. Те се ядосаха, когато чуха 
решението на Пилат. „Той бунтува народа в Галилея и по цялата 
страна, дори и тук!“ – викаха те.

„Галилея“ – помисли си Пилат – „Той е от Галилея. Ще Го изпра-
тя при Ирод, тамошния управител. Той да Го съди.“ Това изглеж-
даше добър изход за Пилат. Ирод беше в Ерусалим и можеше да 
поеме отговорността за решението на въпроса.
(Махнете всички фигури.)

Но не стана така. Ирод разпита Исус, но Той изобщо не му от-
говори. Въпреки, че не намери никаква причина Исус да бъде 
наказан, Ирод заповяда на войниците си да Го бият и да Му се 
подиграват. После Го изпрати обратно при Пилат, като каза, че 
не намира вина в Исус. В Библията пише, че от този ден Пилат 
и Ирод станаха приятели. И двамата взеха погрешно решение и 
това ги сближи.
Сцена 3 (празна дъска) Поставете фиг. 4С-24, 28, Исус и Пилат 
с войниците, 24.
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Пилат не знаеше какво да направи. Очевидно този човек не за-
служаваше да умре. Дори жената на Пилат му беше изпратила 
съобщение, в което го предупреждаваше да не осъжда този добър 
човек. „Но ако не го направя евреите ще ме наклеветят на Цеза-
ря“, мислеше си Пилат, „и какво ще правя тогава...“

Той излезе и каза на евреите: „Не виждам причина да Го осъдя. 
Ще Го накажа и ще Го пусна.“ Но цялата тълпа крещеше: „Разпни 
Го! РазпниГо!“ Внезапно на Пилат му хрумна друга идея. Всяка 
година, за Пасха, той освобождаваше по един затворник, който 
евреите си избираха. Най-лошият затворник, за когото можеше 
да се сети Пилат беше може би Варава, един зъл човек, осъден на 
смърт. Той беше убиец и беше причинил много нещастия.

„Кого да ви пусна – Исус или Варава? – попита Пилат. 
Фарисеите бързо се раздвижиха в тълпата. Тя се увеличаваше 

с всяка минута. Хората идваха да видят какво става. След като 
си шушукаха и кимаха с глави всички завикаха: „Искаме Варава! 
Освободи ни Варава!“

Пилат не можеше да повярва на ушите си. „А какво да направя с 
Исус, наречен Месия?“ – попита той. „Разпни Го! Разпни Го! Нека 
умре!“ – закрещя отново тълпата.

Толкова беше несправедливо! Съвършеният и безгрешният щеше 
да умре, а Варава, който заслужаваше смъртна присъда, щеше да 
бъде освободен. В известен смисъл това е образ за всеки един, 
който приема Исус като Спасител от греха. Исус, разбира се, не за-
служаваше да умре. Той не заслужаваше това ужасно наказание за 
греха. Но Той го понесе. Ние с вас заслужаваме това наказание. Но 
ако повярваш, че Исус го понесе вместо теб и Му се довериш да те 
спаси, тогава няма да бъдеш наказан за греха си. Ако Господ Исус 
не беше съвършен, той не би могъл да умре вместо нас. Той не се 
опита да избяга, дори когато Го отведоха, за да Го бият с камшик. 
Защо? Защото Той знаеше, че това трябваше да случи и че скоро 
щеше да умре на кръста за нашите грехове. После войниците до-
несоха корона, направена от остри тръни и я сложиха на главата 
Му. После Го облякоха в пурпурна мантия и сложиха пръчка в ръ-
ката Му вместо скиптър.
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Започнаха да Му се подиграват като коленичиха пред Него и 
викаха: „Здравей, Царю Юдейски!“ Те Го заплюваха и Го удряха, 
но „Той не отвори устата Си“ (Исая 53:7). Дори и тогава, Той не 
отвърна на ударите. Той не съгреши, но напълно се подчини на 
небесния Си Отец. Ти, като християнин, знаеш ли, че Неговият 
съвършен живот беше даден за теб? Все едно ти си Му дал целия 
си грях, а в замяна Той ти е дал своето „съвършенство“. Бог гледа 
на теб, като че ли ти си живял безгрешен живот като Исус. Когато 
грехът ти бъде омит и ти получиш пълното послушание на Господ 
Исус, тогава ти си в мир с Бога. Разбира се, ти не си съвършен, но 
Бог гледа на теб като че на съвършен, заради Исус. Как можем да 
Му благодарим, че Той не съгреши, дори когато Го биеха и Му се 
подиграваха!

Пилат все още не можеше да се справи с проблема. Той не сме-
еше да пусне Исус. Още веднъж Го разпита. Исус му каза, че той 
може да го предаде на разпятие само, ако това е Божият план.
Сцена 4 (същия фон като сцена 2) Поставете фиг. 4С-15, 22, 27, 
28, 29 и 24, свещеници, тълпа, Пилат и Исус.

За последен път Пилат изведе Исус пред тълпата. „Ще Го бичу-
вам и ще Го пусна“, каза той на хората. Те веднага се разкрещяха: 
„Ако пуснеш този човек, не си приятел на Цезаря!“

Това много уплаши Пилат. Той не искаше Цезаря да му се раз-
сърди. Но не искаше и да поеме вината за смъртта на Исус. Тогава 
взе вода и изми ръцете си пред тълпата като че измиваше вината 
си. „Аз не съм виновен за смъртта на този праведен човек“, каза 
им той тържествено. „Вие сте виновни.“ „Нека ние бъдем винов-
ни!“, викаха хората.

Ние с вас също трябва да кажем: „Ние сме виновни.“ Заради на-
шите грехове Исус Христос, съвършеният Син на Бога изтърпя 
всички тези страдания и беше убит. Той го направи, за да бъде 
наш Спасител. Не си ли благодарен за това, че Той беше безгре-
шен? Иначе Той не би могъл да бъде наш Спасител. Но Той страда 
и умря. „Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога.“ 
(1 Петрово 3:18). Ако още не си Го приел, помисли си за наказа-
нието, което заслужаваш за твоя грях. Помисли си за Исус, който 
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понесе това наказание и умря за теб. Приеми Го сега. Кажи Му, че 
съжаляваш за всички лоши неща в живота си. Благодари Му, че 
Той те замести. Помоли Го да те спаси.

Преговор
1. Защо еврейските старейшини казаха, че Исус трябва да умре? 

(Защото Той каза, че е Син на Бога.)
2. При кого Го заведоха за втория процес? (При Пилат.)
3. Защо Пилат искаше да освободи Исус? (Той не беше направил 

нищо лошо.)
4. Защо е много важно за нас, че Исус никога не направи нищо 

лошо? (Само един безгрешен човек можеше да бъде наш Спа-
сител.)

5. При кого Пилат изпрати Исус? (При Ирод.)
6. Какъв избор предложи Пилат на евреите? (Да пусне или Исус, 

или Варава.)
7. Кого избраха евреите?  (Варава.)
8. Как войниците се подиграваха на Исус? (Корона от тръни, 

мантия и пръчка за скиптър.)
9. Как Пилат показа, че не иска да поеме вината за смъртта на 

Исус? (Той изми ръцете си.)
10. Кой даде на Пилат власт да разпъне Исус? (Бог-Отец.)
11 Какво се отнема от теб, когато приемеш Исус? (Всичките ти 

грехове.)
12. Какво получаваш, когато приемеш Исус? (Безгрешният жи-

вот на Исус.)
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Урок 4
Разпъването

Библейски текст: Матей 27:31-66, Марк 15:20-47, Лука 23:26-56, 
Йоан 19:16-42.

Основна истина: Господ Исус умря вместо грешниците.
Приложение: 
Неспасени: Довери Му се, за да те замести. 
Спасени: Обичай Го много и често Му благодари.
Начало: Еврейските първенци бяха много щастливи.  (Директен 
подход)
План на урока: 
1. Исус носи кръста Си към Голгота.
2. Симон носи кръста.
3. Войниците Го приковават на кръста.
4. Той се моли: „Отче, прости им.“   ОИН
5. Разпънатите разбойници. 

а) единият ругае Господ.
б) другият се разкайва.    ОИС

6. По обяд настава мрак.
7. Исус е отделен от Своя Отец.  ОИ
Кулминация: 8. „Свърши се!“
9. Римският войник казва: „Той беше Син на Бога!“
10. В храма завесата се раздира ОИН
Завършек: 11. Йосиф погребва Исус  ОИН
Стих за запаметяване: 1 Петрово 3:18 – „Защото Христос един 
път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни 
приведе при Бога.“
Нагледни пособия: За фон използвайте открит пейзаж, хълм и 
връх на хълм, каменен гроб с камък на входа в градина. Фигури 
4С-29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38.
Сценка: Допълнителна идея, която бихте могли да използвате в 
началото на урока. Някои от по-големите деца могат да я подгот-



27

вят и разиграят за илюстрация на това какво е заместник.
Учител: Стив, много пъти съм ти казвал да не буташ децата по 

стълбите! Ей сега те видях как бутна Аманда. Трябва да бъ-
деш наказан.

Стефан: Съжалявам, господине, повече няма.
Учител: Това съм го чувал и друг път. Наказанието ти е да разтре-

биш и почистиш шкафа с игрите в петък следобяд.
Стефан: Но, господине, ние тренираме за мач. Трябва да бъда там!
Учител: Трябваше да си помислиш за това преди да бутнеш Аманда.
Стефан: Моля ви, господине, само този път!
Учител: Не, ти си го заслужи и ще останеш в петък.
Марин: Господине, ако ми позволите, аз ще разтребя шкафа с иг-

рите. Стив е много необходим в отбора.
Учител: Ти предлагаш да заемеш мястото на Стив – нещо като 

заместник, а?
Марин: Ще го направя, ако ми разрешите.
Учител: (мисли) Дали да им разреша? (високо) Добре, Марк, ако 

си готов да понесеш наказанието на Стив, той може да отиде 
на тренировка.

Стефан: И преди съм имал заместници в отбора, но никой досега 
не е понасял моята вина. Благодаря!

(Начало на урока, ако използвате сценката)
Може би досега никой вместо вас не е поемал вашето наказание. 

Това не се случва много често. Но се случи, когато Господ Исус 
беше наказан. (Продължете със сцена 1.)
(Начало на урока, ако не използвате сценката.)

Еврейските първенци бяха много щастливи. Най-накрая този 
Исус щеше да им се махне от главата. Пилат беше дал разрешение 
да Го разпънат на кръст.
Сцена 1 (открит пейзаж или хълм) Поставете фиг.  4С-29, 30, 
тълпа, Исус, носещ кръста.

Жестоките войници, фарисеите и тълпата хванаха Исус и Го 
отведоха, за да Го убият. Щяха да Го приковат към един дървен 
кръст. Те дори Го накараха да го носи сам. Кръстът беше много 
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тежък, а Исус беше слаб след бичуването. След като повървя мал-
ко Той залитна и падна.

Точно тогава по пътя минаваше един силен човек, може би на 
път за Ерусалим. „Ето човек, който може да Му носи кръста.“ – 
извикаха някои. Войниците накараха човека, наречен Симон, да 
носи кръста нататък. Симон беше от Киринея в Северна Африка.

Тълпата вървеше към един хълм в покрайнините на Ерусалим. 
Той се наричаше Голгота. Може би много от приятелите на Исус 
още не знаеха какво става, защото беше 9 часа сутринта. Но нови-
ната се разпространи като мълния: „Бързо! Бързо! Водят Го към 
Голгота, за да Го разпънат на кръст!“ Сигурно приятелите Му се 
присъединиха към тълпата. Колко ли бяха тъжни! Те така се надя-
ваха, че Той е Божият Син, а сега Той щеше да умре. Той направи 
много чудеса, но сега изглеждаше, че не може да се спаси от вра-
говете Си. Исус можеше да извика хиляди ангели на помощ. Но 
Той доброволно прие да страда и да умре. Той не беше принуден 
да го направи. Всичко това не ставаше, защото Той не можеше 
да избяга и да се спаси. Но Той доброволно даваше живота Си за 
грешниците. Затова вървеше по пътя към Голгота.
Сцена 2 (някакъв фон) Сменете 4С-30 със 32, поставете войни-
ците, 31 и жените, 29.

Най-накрая пристигнаха. Войниците изкопаха в земята дупка за 
кръста. Приятелите на Исус можеха само да стоят и да гледат без-
помощно. Те бяха съкрушени. Някои от жените плачеха високо.

Войниците хванаха Исус и Го сложиха върху кръста. С големи 
пирони те приковаха ръцете и краката Му за дървените греди. Те 
бяха свикнали да чуват викове и проклятия, когато правеха това 
със затворниците. Колко бяха учудени, когато чуха този затворник 
да се моли: „Отче, прости им, защото те не знаят какво вършат!“ 
Над главата Му поставиха надпис, който Пилат беше написал: 
„Исус от Назарет, Юдейски Цар“.

После вдигнаха кръста, поставиха го в дупката, която бяха изко-
пали и я запълниха с пръст и камъни. Как страдаше Господ Исус! 
А Той въобще не го заслужаваше! Ние заслужаваме да бъдем на-
казани. Ние с вас сме оскърбявали Бога и не сме Му се подчи-
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нявали много, много пъти. Ти някога използвал ли си името на 
Бога за ругатня? Той ни казва да не правим това. Винаги ли каз-
ваш истината за това къде си бил, какво си гледал по телевизията, 
какви бележки имаш в училище и т. н. В Библията пише, че Бог 
мрази лъжата (Притчи 6:16-19). Ти завиждаш, когато брат ти по-
лучи хубав подарък за рождения ден, а твоя е чак след половин 
година. Всички тези неща много наскърбяват Бога. Той е толкова 
добър и праведен, че трябва да накаже всеки грях. Наказанието за 
всеки грях е смърт. А то означава повече от това само да умреш 
и да бъдеш погребан. Това означава да бъдеш завинаги разделен 
от Бога. Аз заслужавам това наказание и вие също. Но Исус не го 
заслужаваше. Никой не можеше да Го обвини в нищо лошо. Но 
Той доброволно увисна на онзи кръст заради нас.
Сцена 3 (същия фон) Към фиг. 4С-31, 32 и 29, Исус, войници и 
тълпа добавете фиг. 33 и 34, двамата разбойника на кръст.

Още двама души бяха разпънати на кръст. Те заслужаваха това 
наказание, защото бяха разбойници. Разбира се, и те страдаха 
ужасно. Те чуха как тълпата викаше на Исус: „Ако Ти Си Хрис-
тос, слез от кръста и ще повярваме!“ И разбойниците се подигра-
ваха на Исус: „Ха, други е спасил, а Себе Си не може да спаси!“ 
Един от тях грубо каза: „Ако Ти Си Христос, спаси Себе Си и 
нас!“ Но другият го смъмри: „Как смееш да говориш така, като ей 
сега ще умреш! Ние двамата заслужаваме наказанието си, но този 
човек не е направил нищо лошо“ После той се обърна към Исус: 
„Господи, спомни си за мен, когато дойдеш в Царството Си!“ Въ-
преки страшните болки, Исус обичаше този крадец и го слушаше. 
„Още днес ще бъдеш с Мен в рая“, каза му Той. Но как такъв 
човек можеше някога да живее с Исус и с Бога? Бог никога няма 
да каже: „Няма значение какво зло си вършил.“ Не, Той наказва 
всеки грях. Странно, как този крадец можеше да отиде в рая още 
същия ден? Има само един отговор. Исус, съвършеният Божи Син 
беше наказан от Бога за всичките грехове на този разбойник. Той 
беше заел неговото място. Той беше станал негов заместник. Той 
е заместник на грешници като мен и вас. Ако днес Го приемеш, 
ще можеш със сигурност да знаеш, че Той е понесъл цялото на-
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казание за твоите грехове. Той умря вместо теб този ден. Той те 
замести като пое твоето наказание върху Себе Си Сега ще бъдеш 
ли наказан? Не! Исус Христос беше наказан вместо теб. Като си 
мислиш за това, не усещаш ли колко много Го обичаш? „Ние лю-
бим Него, защото първо Той възлюби нас.“ (1 Йоан 4:19) Кажи 
Му, че Го обичаш, благодари Му, че умря за теб. Благодари Му 
често, не само днес. Чудесно е, че можеш да кажеш: „Той умря 
за мен!“ Колко чудесно беше и за разбойника, че получи прошка 
преди да умре.
Сцена 4 (както преди)

За Страдалеца времето се влачеше ужасно бавно. Но най-ло-
шото все още предстоеше. Бог не позволи на тълпата да гледа, 
докато Неговият Син умираше от най-ужасната смърт. В 12 часа, 
посред бял ден, Той изпрати тъмнина. Не беше просто облачно, 
беше тъмно като през нощта. (Закачете тъмен фланелен плат 
върху цялата дъска.) Тъмнината продължи три часа, докато Бо-
жият Син носеше на кръста нашите грехове в тялото Си. Там, в 
тъмнината, Той беше съвсем сам. Неговият Отец Го изостави, по-
неже Той носеше нашите грехове. В Библията пише, че Той стана 
грешен за нас (2 Коринтяни 5:21). Бог не може да гледа на греха. 
През тези три часа Исус понесе Божия гняв и Божията присъда 
срещу греха. Ние никога не можем да разберем, колко много стра-
да Той тогава. Толкова било страшно, че Той извика в тъмнината: 
„Боже мой, Боже мой, защо си Ме оставил?“

Нямаше никакъв друг начин да бъдем спасени. Бог трябва да 
накаже всеки грях. Ако продължаваме да живеем без да са ни про-
стени греховете и си понесем наказанието, това значи да бъдем 
разделени от Бога и да страдаме завинаги. Но тъй като Исус беше 
съвършен човек и в същото време Бог, Той можа да понесе нака-
занието на много, много хора. Бог толкова обича хората, дори и 
да са грешни като нас, че изпрати Своя Син да ни замести. Исус 
Христос ни обичаше толкова много, че доброволно стана наш за-
местник. Праведният пострада за неправедните.

Страданията Му вече бяха към края си. Той знаеше, че Божията 
присъда е изпълнена и извика: „Свърши се!“ Всичко, което тряб-
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ваше да се направи за греха, беше изпълнено. Той го извърши съ-
вършено. После Той каза на Бога: „Отче, в Твоите ръце предавам 
Духа Си.“ След това Исус Христос, единственият Син на Бога, 
умря. (Махнете черния фланелен плат.)

Стотникът на войниците, които Го разпънаха, погледна към кръ-
ста и каза: „Наистина този човек беше Син на Бога.“

А в храма в Ерусалим се случи нещо много странно. (Ако сте 
нарисували завеса, можете да я скъсате през средата.) Пред 
Светая Светих имаше огромна, дебела завеса. Веднъж в годината 
първосвещеникът влизаше там с кръвта на животни, които бяха 
принесени в жертва за греховете на хората. Тази завеса внезапно 
се раздра през средата. Това показваше, че вече чрез Исус Хрис-
тос всички могат да дойдат при Бога. Вече нямаше нужда от жерт-
ви. Исус Христос бил истинската заместителна жертва завинаги. 
Но това не значи, че всички са спасени. Ти трябва първо да разбе-
реш, че Той умря за теб и после да Го приемеш. Може би искаш 
да направиш това, но не знаеш как. Аз с радост ще си поговоря с 
теб след урока. Остани след като другите си тръгнат. (Определете 
мястото.)
Сцена 5 (Фон на градина, поставете фиг. 4С-37 и 38, затворен 
гроб)

Един от еврейските старейшини, наречен Йосиф, отиде при 
Пилат и поиска тялото на Исус. Когато войниците се убедиха, че 
Той наистина е умрял, Йосиф и Никодим взеха тялото Му. Те Го 
повиха в бяло платно с благоуханни билки и с любов погребаха 
Спасителя в един нов гроб-пещера, изсечен в една скала. После 
търколиха един голям камък пред входа на гроба.

Еврейските старейшини бяха сигурни, че това е краят на Исус. 
Но те не искаха да поемат никакви рискове. „Той каза, че ще въз-
кръсне на третия ден“, казаха те на Пилат. „Искаме стражи да па-
зят гроба три дни, за да сме сигурни, че няма да откраднат тялото.“
(Поставете фиг. 4С-31, войници.)

Исус беше мъртъв. Помислете си само колко много пострада 
Той, за нашия грях. Но не е достатъчно само да кажем: „Да, беше 
много ужасно.“ Помисли си за ТВОЯ грях. Ще продължиш ли да 
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живееш в греха си, като че ли Той никога не е умирал за теб? Гре-
хът е много лош в очите на Бога. Обърни се от него и повярвай, 
че Исус умря вместо теб като понесе твоето наказание. Приеми 
Го като твой Спасител. Можеш да Му говориш и сега, защото Той 
не остана мъртъв. Няма нужда да говориш високо, но Му кажи: 
„Скъпи Господи Исусе, много, много Ти благодаря за това, че Ти 
страда и умря за моите грехове. Моля Те, прости ми! Отсега ната-
тък искам да те обичам и да живея за Теб!“

Преговор
1. Какво е заместник? (Този, който заема мястото на някой 

друг.)
2. Как се казва хълмът, на който беше разпънат Исус? (Голгота.)
3. Какво направи Той, когато войниците Го приковаха на кръста? 

(Помоли се: „Отче, прости им!“)
4. Какво пишеше на надписа, който беше на кръста? (Исус от 

Назарет, Юдейски Цар.)
5. Защо Той страда и умря, когато можеше да избяга? (Защото 

Той обичаше грешниците и искаше да понесе тяхното наказа-
ние.)

6. Как отговори Исус на разбойника, който каза: „Господи, спом-
ни си за мен?“ („Още днес ще бъдеш с Мен в рая.“)

7. Как можеше крадец да отиде в рая? (Исус Христос понесе не-
говото наказание.)

8.  Какво стана в 12 часа по обяд? (Стана тъмно.)
9. Кое беше най-страшното страдание за Исус? (Разделянето от 

Отца и Божия гняв.)
10. Какво странно нещо се случи в храма? (Завесата пред Светая 

Светих се раздра през средата.)
11. Кой поиска от Пилат тялото на Исус? (Йосиф.)
12. Довършете стиха. „Защото Христос един път пострада за гре-

ховете,... (Праведният за неправедните, за да ни приведе при 
Бога.“ 1 Петрово 3:18.)
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Урок 5
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

Библейски текст: Матей 28:1-16; Марк 16:1-14; Лука 23:56-24:12; 
24:36-48, Йоан 20:1-21.

Основна истина: Исус Христос възкръсна от мъртвите и живее 
вечно.
Приложение: 
Неспасени: Когато Го приемете, можете да сте сигурни, че грехът 
ви е напълно простен.
Спасени: Можете да Го опознавате все повече и повече и да се 
радвате, че вечно ще бъдете с Него.
Начало: Писмо от Мартин
План на урока: 
1. Войниците пазят гроба.
2. Става земетресение и ангел отваля камъка.
3. Войниците изтичват да кажат.  ОИ
4. Съгласяват се да излъжат.
5. Идват жените и носят благоухания.
6. Виждат празния гроб.   ОИН
7. Петър и Йоан идват при гроба.    ОИС
Кулминация: 8. Мария Магдалена среща Господ.    ОИС
Завършек: 9. Новината се разпространява. ОИН
Стих за запаметяване: „Бях мъртъв и ето живея до вечни веко-
ве.“ (Откровение 1:18)
Нагледни пособия: Използвайте следните фонове: гроба, стая 
със затворена врата или без врата и фиг. 2, 4, 5, 6, 15, 31, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 51.
Участие на децата: Нека ви помогнат да отговорите на писмото, 
с което започвате урока.

„Скъпи чичо Стоян и леля Яна! Много ми е мъчно, че вече не 
сме съседи. Училището пак започна. Някои дни е много прият-
но, особено, когато имаме физическо. Един ден в клас г-н Петров 
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каза, че Великден е хубав празник, но той не можел да повярва, 
че Исус е възкръснал от мъртвите. Той каза, че учениците Му са 
си измислили тази история. Г-н Петров ми е симпатичен и това 
не ми излиза от ума. В събота ходих в железопътния музей. Беше 
прекрасно! Няма други новини. Пишете скоро!     Мартин.“

Да видим дали днес ще научим някои неща, които биха помогна-
ли на Мартин.
Сцена 1 (затворен гроб - фиг. 37-38.) Поставете фиг. 4С-31, вой-
ниците.

„Това е най-леката служба, която сме имали.“ – сигурно си ми-
слеха войниците. „Не е трудно да пазиш мъртъв човек.“ Те само 
трябваше да внимават да не би последователите на този мъртъв 
човек да откраднат тялото Му и после да кажат, че Той е жив. Но 
от последователите Му нямаше и следа. В градината беше тихо... 
до неделя сутринта.
Сцена 2 (отворен гроб - поставете фиг. 38 отстрани до гроба 
като паднала.) Поставете ангел, 4С-39, на камъка при гроба.

Внезапно, стана силно земетресение и се яви един ангел. Той 
беше светъл като светкавица, а дрехите му бяха бели като сняг. 
Той отвали/премести камъка на входа на гроба. Войниците бяха 
ужасени. Те трепереха от страх и паднаха безчувствени на земята. 
Когато се съвзеха достатъчно, те избягаха. Някои от тях веднага 
отидоха при еврейските старейшини и им разказаха, че ангел от-
вали камъка от входа на гроба.

Защо ангелът направи това? Дали, за да може Исус да излезе? 
Не! Той отвали камъка, за да могат всички да видят, че гробът 
е празен! Тялото на Господ Исус вече не беше там. Бог Го беше 
възкресил от мъртвите. Хората можеха да отидат и сами да видят. 
Исус бе жив. Той все още имаше същото тяло, защото на него се 
виждаха раните от гвоздеите на ръцете и краката Му. Но имаше 
и нещо по-различно в тялото Му. Той можеше да излезе от гроба 
преди да е отвален камъка. Той можеше да минава през вратите 
без да ги отваря. Той имаше прекрасно възкресенско тяло, с което 
можеше да отиде на небето. Да, точно както беше казал, на третия 
ден Той отново беше жив! Гробът беше празен и камъкът беше 
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отвален. (Махнете всички фигури.)
Сцена 3 (по избор – картинка или малка дъска) Поставете вой-
ниците и фарисеите, 4С-31 и 15.

Войниците разказаха какво се беше случило. „Не казвайте това 
на никого!“, предупредиха ги еврейските старейшини. Те извади-
ха много пари и казаха: „Ще ви ги дадем, ако не кажете на нико-
го това, което знаете. Кажете, че сте заспали, а учениците Му са 
дош ли и са откраднали тялото.“

Колко глупаво беше войниците да казват такова нещо, но те не 
искаха да се откажат от парите. Те разпространиха този слух и 
някои хора им повярваха. (Махнете всички фигури.)

Когато погребваха Исус, там бяха няколко жени, които бяха мно-
го близки Негови приятелки. И те искаха да сложат благоуханни 
билки до тялото Му, както беше направил Никодим. Но вече беше 
късно. Те видяха как входът беше затворен с големия камък. По-
сле си отидоха. Тъй като следващия ден беше Събота (специален 
ден за евреите), те не отидоха на гроба. Още в събота вечер за-
почнаха да приготвят нещата, които да отнесат на гроба на Исус.

В неделя, рано сутринта, те тръгнаха. (Поставете на дъската 
фиг. 40 и 41.) Беше още тъмно, когато излезнаха от къщите си. 
Изглежда Мария Магдалена вървеше най-отпред. С нея бяха още 
една Мария, Саломия и Йоана, а може би и някои други. Всички 
бяха много тъжни.

„А как ще влезем вътре?“ – попита една от тях. „Кой ще ни отва-
ли камъка?“ Това беше много трудно, но те продължиха пътя си. 
Може би и не знаеха за римската стража пред гроба.
Сцена 4 Поставете и отворен гроб - фиг. 37 и 38. 

Когато приближиха гроба, те видяха, че беше отворен. Мария 
Магдалена изтича да погледне вътре.
(Поставете фиг. 40, Мария Магдалена близо до входа на гроба.)

После Мария хукна обратно. Няма Го! Не е там! Тялото го няма! 
Тя не остана да обсъди с другите жени. Какво ли се беше случи-
ло? Дали Петър и Йоан знаеха нещо?
(Махнете Мария Магдалена.)

Тя изтича и намери Петър и Йоан. „Взели са Господа от гроба и 



36

не знаем къде са Го сложили!“ – извика тя. Петър и Йоан веднага 
хукнаха към гроба и Мария след тях.

Ако беше останала с другите жени, тя щеше да научи още нещо. 
След като си тръгна, те видяха един ангел. (Ангелите могат да 
идват и да си отиват за секунди.)
Сцена 5 Поставете ангела, 4С-39.

„Не бойте се!“, каза той на жените „Зная, че търсите Исус, Раз-
пънатия. Няма Го тук. Той възкръсна, както ви беше казал. Елате, 
вижте мястото, където беше положен.“

Библията казва това със следните думи: (Предайте стиха, Ма-
тей 28:6, използвайте илюстрации. Самият урок обяснява сти-
ха. Повтаряйте го за упражнение и продължете урока.)

Сигурно жените са се доближиха до гроба, за да видят по-добре.
Много е важно да знаем, че Господ Исус е жив. Иначе нямаше 

да е сигурно, че Неговата смърт е достатъчна да заплати нашите 
грехове.

Когато грешим е все едно да имаме дълг към Бога. Това е като 
сметка, която трябва да платим. Да предположим, че това е твоята 
сметка. (Прикрепете лист на дъската и напишете на него грехо-
ве, които ви идват на ум.) Какво ще има в сметката ви? Кражба? 
Непослушание? Своенравие? Лоши думи? Лъжи? Бой? Подлост? 
Ако трябва сам да платиш сметката си, това значи смърт и вечно 
разделяне от Бога.

Когато Господ Исус умря, Той каза: „Свърши се!“ Това значи, 
че Той напълно беше изплатил сметката за нашите грехове. До-
казателството, че това, което направи Исус беше достатъчно е, 
че Бог Го възкреси от мъртвите. Когато ти приемеш Исус за твой 
Спасител, тогава твоят дълг е напълно платен. Може би ти зна-
еш, че грехът ти все още е като голям дълг към Бога. Повярвай, 
че Господ Исус го е платил за теб и Го приеми за твой Спасител. 
Благодари Му, че е заплатил за теб и Го помоли да премахне този 
ужасен дълг, който ти имаш към Бога. Той ще го направи веднага 
щом Му се довериш. Ако не Му вярваш, ще трябва сам да плащаш 
дълга си. Но той не може да бъде платен с пари или като се оп-
итваш да бъдеш добър. Ако ТИ си го плащаш, трябва да понесеш 
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вечното Божие наказание. Колко тъжно би било, ако ти е все едно, 
че Господ Исус е жив.

Жените сами видяха това. Ангелът им каза: „Бързо, идете и ка-
жете на учениците Му, че Той възкръсна!“ Те бяха много развъл-
нувани и радостни и бързо изтичаха да кажат на учениците Му. 
(Махнете всички фигури.)
Сцена 6 Поставете Петър и Йоан, фиг. 4С-43 и Мария Магда-
лена в далечината, 40. Поставете и фиг. 37-38, отворения гроб.

В това време Петър и Йоан тичаха към гроба. Мария Магдале-
на идваше след тях, но не можеше да ги настигне. Йоан стигна 
пръв и спря до входа. Петър се мушна покрай него и влязе вътре. 
Йоан го последва, тогава те видяха най-странното нещо. Ленени-
те платна, с които Йосиф и Никодим бяха завили тялото на Исус 
бяха там. Те точно пазеха формата на тялото Му, но бяха праз-
ни. Кърпата, която обвиваше главата и лицето Му беше отделно 
от другите. По някакъв начин тялото беше излязло от повивките 
без да ги помръдне. Ние знаем със сигурност, че в този момент 
поне Йоан видя и повярва. Да! Техният Учител беше жив! Колко 
вълнуващо! Колко прекрасно! Момчета и момичета, вашият Гос-
под и Спасител е ЖИВ! Почти 2000 години по-късно, Той е все 
още жив! Той ще живее вечно! В Библията възкръсналият Господ 
Исус казва: „Бях мъртъв и ето, живея до вечни векове.“ (Откро-
вение 1:18). Не е ли чудесно, че имаш истински жив Спасител с 
теб във всеки момент от деня! Понеже Той е жив, ти можеш да Го 
опознаваш все по-добре и по-добре. Говори Му често. Отдели си 
всеки ден определено време, когато да си говориш с Него. Добре 
е да помниш, че Той е с теб и на училище и когато си играеш, и 
където и да си. Можеш да Му кажеш тайните си и проблемите си. 
Не се ли радваш, че Той е наистина жив?

Петър и Йоан се зарадваха, когато видяха празния гроб. (Махне-
те фигурата с Петър и Йоан. Заменете фиг. 40 с 44, Мария Ма-
гдалена плачеща.) Скоро и Мария Магдалена стигна до входа и 
погледна вътре. (Поставете фиг. 51, два ангела върху отваления 
камък.) Тя видя два ангела, които я попитаха: „Жено, защо пла-
чеш? „Взели са моя Господ и не зная къде са Го отнесли.“ – каза 
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тя тъжно. След това се обърна и през сълзи видя някого. (Махнете 
ангелите.)
Сцена 7 Мария плачеща до празния гроб.

„Жено, защо плачеш? И какво търсиш?“, попита я Той. Мария 
помисли, че това е градинарят. „Господине, ако ти си Го отнесъл, 
кажи ми, къде е и аз ще Го взема.“, отговори тя.
Тогава мъжът каза: „Мария!“ И тя веднага позна, че това е Исус.
(Поставете Исус, фиг. 45.) 

„Господи!“, извика тя. В Библията пише, че Мария Магдалена 
беше първата, която видя Исус след като Той възкръсна от мърт-
вите.

„Иди при братята Ми и при учениците Ми и им кажи, че Аз оти-
вам при Отца Ми.“, каза и Господ.

Мария Го беше видяла. Тя със сигурност знаеше, че Той е жив. 
После повече от 500 души Го видяха. Някои от тях писаха в Биб-
лията за това. Така че можем да бъдем сигурни, че Синът на Бога 
не остана мъртъв. Той е жив и днес. Той казал на Мария, че ще 
се върне на небето. И днес Той е там. Не е ли чудесно, че всяко 
християнче може всеки ден да Го опознава все повече и повече! 
Можеш да се радваш, че един ден и ти ще си при Него на небето. 
В Библията пише, че ние ще бъдем завинаги с Господа (1 Солун-
ци). Понеже Господ Исус възкръсна от мъртвите, всеки истински 
християнин ще получи чудесно възкресенско тяло като Неговото. 
Това ще стане някой ден, когато Той се върне пак. Това е нещо, 
което трябва да чакаме. А докато чакаш, гледай да станеш колкото 
можеш по-близък е Него. Чети Библията и си говори с Господа 
всеки ден. Кажи Му, че искаш да Го познаеш като истинска жива 
личност, като Спасител и Господ в живота си. Мария Магдалена 
нямала никакви съмнения, че Исус бил жив и истински.
(Махнете фигурите.)
Сцена 8 (стая със затворени врати или празна дъска) Поставе-
те учениците фиг. 2, 4, 5, 6 и  Мария, 44.

Мария Магдалена отиде и каза на учениците, че е видя възкръс-
налия Господ Исус и какво Той и каза. Другите жени, на които 
говори ангелът, също разпространиха добрата вест. Учениците не 
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знаеха дали да вярват на жените. Но Мария Магдалена знаеше. 
(Махнете Мария.)

А другите жени също знаеха, защото по-късно Исус ги срещна 
по пътя. Въпреки, че чуха вестта от ангела, те се уплашиха, когато 
Го видяха. „Не се плашете!“, каза Той. „Идете и кажете на учени-
ците Ми къде да Ме срещнат.“ (Марк 16:6-7). Учениците още не 
Го бяха видяли.
Сцена 9

Тази вечер учениците бяха сами в една стая със заключена вра-
та. В Библията пише, че те се страхуваха от евреите. Внезапно, те 
зяпнаха от учудване. Исус беше там!
(Поставете Исус, 4С-45.)

Заключените врати не можеха да Му попречат. „Мир вам!“, каза 
им Той. Първо, те се изплашиха ужасно. Помислиха си, че виж-
дат дух. „Защо се плашите?, попита ги Той. „Вижте ръцете и кра-
ката Ми.“ И Той им показа раните от гвоздеите. „Пипнете Ме и 
вижте“, подкани ги Той. „Духът няма тяло.“

Сега вече учениците знаеха, че е истина. И те бяха радостни 
и весели повече от всякога. „Имате ли нещо за ядене?“, попита 
Исус. Те Му дадоха една варена риба и гледаха как я яде. Да, на-
истина, Той беше жив и съвсем истински. Той си поговори с тях 
известно време. „Докато бях с вас ви казах, че всичко писано за 
Мен в Стария Завет трябва да се изпълни.“ – проговори Господ 
Исус. Той им помогна да разберат, че в Словото Си Бог е казал, 
че Той трябва да страда, да умре и да възкръсне на третия ден. 
„А сега искам да кажете това и на другите“, промълви Исус. Да,  
разбира се, че трябва да кажат добрата новина.

Каква вълнуваща вест беше тя! И днес все още е вълнуваща. 
Спасителят е жив! Ти си чул тази вест, но интересуваш ли се от 
нея? Приел ли си Господ Исус като твой Спасител, Този, Който 
заплати за всичките ти грехове? Ти имаш нужда от Него, иначе ще 
трябва сам да плащаш за греха си. Приеми Го днес. Кажи Му, че 
не искаш да бъдеш завинаги наказан за греха си и Му благодари, 
че е изкупил твоя дълг. Помоли Го, да бъде твой Спасител. Тогава, 
този жив Спасител, ще бъде и твой Спасител.
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Преговор
1. Какво излъгаха войниците за случката при гроба? (Казаха, че 

са заспали и учениците дошли и откраднали тялото.)
2. Защо излъгаха така? (Защото еврейските първенци им обеща-

ха много пари, ако кажат така.)
3. Какво беше по-различно във вьзкресенското тяло на Исус? 

(Той можеше да минава през стени и затворени врати.)
4. Какво смятаха да правят жените на гроба на Исус? (Да сложат 

благоуханни билки до тялото Му.)
5. Какво видяха там? (Камъкът беше отвален. Някои видяха ан-

гел.)
6. Какво доказва възкресението на Исус? (Че цената за греха е 

заплатена напълно.)
7. Кой беше първият човек, който видя Исус след като Той въз-

кръсна? (Мария Магдалена.)
8. Какво видяха Петър и Йоан, когато отидоха на гроба? (Погре-

балните повивки бяха на мястото си, а тялото го нямаше.)
9. Къде Господ Исус се срещна с учениците Си? (Той влезе в за-

ключената стая, където те седяха.)
10. Какво направи Той, за да докаже, че е истински? (Каза им да 

Го пипнат и яде риба.)
11. Какво ще получи всеки християнин в деня, когато Исус се  

върне на земята? (Възкресенско тяло.)
12. Колко още ще е жив Исус? (Завинаги.)
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Урок 6
Възнесението

Библейски текст: Матей 26:32; 28:7, 10, 16-19; Йоан 20:24-29; 
21: 1-17; Деяния 1:3-11; 1 Коринтяни 15:4-7.

Основна истина:   Исус Христос е Бог.
Приложение: 
Неспасени: Ако Му се доверите, Той ще бъде Господ на вашия 
живот. 
Спасени: Слушайте Го, особено заповедта Му да казвате на дру-
гите за Него.
Начало:   Разказ за Ейми.
План на урока: 
1. Тома не успява да види Господ
2. Учениците му казват.
3. Тома не вярва.
4. Господ Исус идва.
5. Тома вижда и повярва.
6. Господ Исус се явява в Галилея.
7. „Даде Ми се всяка власт.“    ОИС
8. Господ говори на учениците Си в Галилея.     ОИС
Кулминация:   9. Исус се възнася на небето   ОИС
Завършек: 10. Ангелите казват: „Той ще се върне.“    ОИСН
Стих за запаметяване: „Затова и Бог Го превъзвиши и Му даде 
името, което е над всяко друго име.“ (Филипяни 2:9)
Нагледни пособия: За фон използвайте външен пейзаж и стая, 
фон с планински връх за последните три сцени. Използвайте фиг. 
4С-2, 4, 5, 6, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51. В сцена 5 може да се из-
ползва облак от фланел. 
Участие на децата: Носете няколко детски брошури, които деца-
та да могат да вземат след урока и да дадат на някого.

Случвало ли ви се е някога да пропуснете нещо важно, защото 
не сте били там, където трябва?
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Веднъж майката на Еми и казала: „Върни се веднага след учи-
лище.“ Но Еми не и обърнала внимание. Тя се мотала, заиграла 
се с Ема, спряла се да разглежда играчките на една витрина и се 
върнала в къщи почти цял час по-късно.

„Еми, казах ти да се върнеш направо в къщи. Не ти казах защо, 
понеже исках да те изненадам“, казала майка и. „Александра беше 
тук с родителите си, но си тръгнаха преди да си дойдеш.“

Александра някога живеела до Еми и двете били много добри 
приятелки. Миналата година семейството на Александра се било 
преместило и оттогава Еми не я била виждала. Еми била много 
разочарована и засрамена Как съжаляваше, че не е била там!
Сцена 1 (стая) Поставете учениците 4С-2, 4, 6, Тома, 46.

Тома беше един от учениците на Господ Исус, но той не беше 
с другите, когато Господ им се яви, след като възкръсна от мърт-
вите.

„Тома, видяхме Го жив!“ „Тома, ти Го изпусна. Колко жалко!“ 
„Изглеждаше същият, но и малко по-различен. Влезе в стаята без 
да отваря вратата.“ „Показа ни раните от гвоздеите.“

Те бяха така развълнувани и толкова много неща имаха да му 
кажат! Но Тома не се развълнува и не се зарадва. Той не вярваше, 
че това може да се случи. „Докато не сложа пръстите си в раните 
Му, няма да повярвам.“, каза той. А Господ Исус много обичаше 
своя съмняващ се ученик!
Сцена 2 (стая)

Една седмица по-късно учениците пак бяха заедно и този път и 
Тома беше там. Вратите на стаята бяха затворени. Внезапно, без 
да се отвори врата, Исус беше при тях. Аз мисля, че Той дошъл 
специално заради Тома. „Мир вам.“, каза им Той.
(Поставете Исус, фиг. 4С-45, отляво на Тома.)

Исус показа на Тома раната от копието в страната Си и следите 
от гвоздеите на ръцете Си. „Сложи пръстите си тук“, каза Той. 
„Виж ръцете Ми. Не се съмнявай повече, а вярвай.“

Точно тогава Тома повярва. (Заменете фиг. 46 с 47, Тома паднал 
на земята.) „Господ мой и Бог мой!“, извика той. Сега със сигур-
ност знаеше, че Неговият Учител е възкръснал от мъртвите. Той 
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имаше власт дори над смъртта. Да, Исус, Синът на Бога показа, че 
е по-силен от войниците, от Сатана и дори от смъртта. Той е Гос-
под над всичко – над най-силните хора и над най-големите сили. 
Ако ти Му се довериш като твой Спасител, Той ще стане Господ 
и в твоя живот. Това значи, че Той поема грижата за теб. Може би 
ти си мислил да Му се довериш, за да отмахне греха ти. Ти знаеш, 
че трябва да Го приемеш. Готов ли си да предадеш живота си под 
Негова власт? Това значи да Го слушаш и да живееш така, че да 
Го радваш. Когато другите в училище преписват на контролно, ти 
знаеш какво трябва да направиш, за да зарадваш Господ. Искаш 
ли възкръсналият Господ да стане и твой Господ? Тома Му каза: 
„Господ МОЙ и Бог МОЙ!“ Той беше сигурен, че Исус е Бог – 
Бог-Син.
Сцена 3 (открит пейзаж) Поставете учениците, фиг. 4С-2,4 5 
и 6 и 50 и Исус, 45.

Един ден петстотин души, които вярваха, бяха се събрали за-
едно с единадесетте ученици. Изведнъж и самият Исус се поя-
ви. Той имаше да им каже нещо много важно. „Даде Ми се всяка 
власт на небето и на земята.“ Представете си само! Той каза, че 
има власт над всеки човек и над всяко нещо на небето и на земя-
та! Може би сте чули за магьосници, които имат сила и власт. Но 
Господ Исус е по-велик. Помислете си за някои от най-могъщите 
царе и владетели. Господ Исус е много, много над тях. Деца, това 
е вашият Господ! Но Той още не беше свършил. „Идете и научете 
всичките народи“, заповяда им Той. Какво? Нима те можеха да 
кажат Благата вест на целия свят? Да, защото Той им каза: „И ето. 
Аз Съм с вас през всичките дни до свършека на века.“ Той, вели-
кият, всемогъщ Господ щеше да бъде с тях! Колко чудесно! Ако 
ти си християнин, Господ заповядва и на теб да казваш на другите 
за Него. Това често е трудно. Но Той е с теб и ще ти помага да 
спазваш тази заповед.

Учениците бяха много радостни, когато чуха, че Той ще бъде с 
тях, дори и да не могат да Го виждат. След като три години бяха 
с Него им беше трудно да свикнат, че няма да Го виждат през ця-
лото време. Понякога Той беше при тях, после изчезваше и това 
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продължи 40 дни.
„Защото Ме видяхте, повярвахте.“, каза им Господ. „Блажени са 

тия, които без да видят са повярвали“ Той говореше за всички нас 
тук, в това неделно училище, които сме Го приели за наш Господ 
и Спасител. Ако вие Му вярвате, Той казва, че сте „блажени“ или 
щастливи. Защо можем да сме щастливи? (Децата да изказват 
предположения.) Ние сме щастливи, защото Исус Христос е наш 
Господ. Той отговаря за нас. Не винаги е лесно да живеем така, 
че да Го радваме, но това е най-добрият начин да живеем, може 
би ти искаш да Му се довериш, но не знаеш как. Остани да си 
поговорим, когато другите си отидат. (Определете място.) Ще се 
радвам да ти покажа в Библията как живият Исус може да стане 
ваш Господ и Спасител.
(Махнете фигурите.)

Съвсем сигурно учениците разказаха добрата вест за възкръсна-
лия Господ. Жените бяха им предали посланието на ангела, че Той 
ще ги чака в Галилея. (Покажете на карта разположението на 
Галилея спрямо Ерусалим.) Там те бяха добре известни. Сигурно 
на хората в Галилея се е видяло странно, че техният Учител не 
беше с тях. Те вероятно им задаваха много въпроси. Учениците 
споделиха с тях новината за смъртта и възкресението Му. Те очак-
ваха да Го видят на мястото, където бяха прекарали толкова време 
заедно.
Сцена 4 (планински връх) Поставете фиг. 4С-49 и 50, учениците 
и 45, Исус.

Учениците бяха отново в Ерусалим и Исус беше с тях. Те бяха 
на Елеонската планина край града. „Останете в Ерусалим“, каза 
им Исус, „докато дойде при вас обещаният от Отца Ми. Аз вече 
ви говорих за Него.“

Те си спомниха, че преди да умре Исус беше казал: „Аз си оти-
вам, но няма да ви оставя сами. Отец Ми ще ви изпрати Святия 
Дух, Който ще живее във вас.“ Сега Исус им напомни това обеща-
ние. „След няколко дни Той ще дойде.“

Но учениците имаха още въпроси. Исус не беше ли Цар на ев-
реите? Той не беше ли казал това за Себе Си? „Господи, кога ще 
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възвърнеш на Израил царството?“, попитаха Го те. А Той им отго-
вори: „Не е за вас да знаете кога ще стане това. Само Отец знае.“

Тогава Исус продължи да им говори за Святия Дух: „Когато Той 
дойде ще приемете сила, за да бъдете свидетели, да поучавате и 
да проповядвате за Мен.“ Така Той винаги щеше да бъде с тях – 
чрез Святия Дух. Ти не можеш да Го видиш, но Той е с теб и в теб, 
ако ти обичаш Господ Исус. Чрез Святия Дух Господ ти помага 
да следваш Неговата заповед да разказваш на другите за Него. 
Тук имам едни малки книжки, които обясняват Евангелието. Ако 
обичате Исус, искате ли да ги дадете на някого, така че той да 
може да чете Благата вест? Ако искате да вземете една, помислете 
си бързо на кого ще я дадете. За кое име се сещате? А кога ли ще 
му я дадете? Във вторник в междучасието, в събота на плуване? 
Кога? Какво ще му кажете? „Моят живот много се промени откак-
то станах християнин. Вземи и прочети това. Помисли си по тези 
въпроси.“ Помоли се Господ да ти помогне да дадеш книжката. 
Господ, Който е всемогъщ и е с теб, ще ти помогне, както беше 
помагал на учениците Си.
Сцена 5 Махнете фиг. 4С-45, поставете Исус, над земята, 48.

Докато Господ казваше тези неща на учениците Си, те Го гледа-
ха и слушаха внимателно. Когато свърши, краката Му се отдели-
ха от земята и Той започна да се издига във въздуха! Учениците 
зяпнаха.
(Поставете облака, така че да закрива фигурата на Христос.)

Тогава видяха облак, който идваше от небето. Облакът слиза-
ше, а Исус се издигаше нагоре, докато се скри в облака и изчезна 
от очите им. Учениците все още гледаха нагоре, но вече виждаха 
само небето.
(Махнете облакът и Христос.)

Господ Исус се върна на небето. Библията казва, че Той „сед-
на отдясно на Величието на високо.“ (Евреи 1:3) Разбира се, Бог 
няма лява и дясна ръка, защото Той е Дух. Това означава, че Исус 
отиде при Своя Отец, за да седне на небесния трон. Той е Господ 
над земята и над всички хора в нея. Той е Господ над звездите. 
Той е Господ и над ангелите. Дечица, никога не забравяйте Кой е 
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вашият Спасител! Слушайте Го като ваш Господ. Когато Го слу-
шате ще видите, че Той има цялата власт и може да ви помогне да 
изпълнявате заповедите Му. Тази, с която се занимаваме специал-
но днес е да казваме и на другите хора за Него. И учениците щяха 
да следват тази заповед. Но точно сега те гледаха към небето. 
Сцена 6 Поставете мъжете в бяло, фиг. 51.

Тогава се появиха двама мъже, облечени в бяло. (Сигурно са 
били ангели.) Те казаха на учениците: „Галилеяни, защо стоите и 
гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас към небе-
то, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.“

Ще се върне? Да, Исус ще се върне. Много хора не вярват, че 
Той е Господ. Но в този велик ден, когато Той се върне на света, 
всички хора, които някога са живели на земята ще видят, че Исус 
Христос е Господ. Това ще бъде чуден ден за теб, ако ти вече си 
приел Исус за твой Спасител и Господ. Но ако Той не е твой цар, 
това ще бъде тъжен и страшен ден за теб. Тогава ще бъде вече 
късно да Го приемеш. Затова ела при Него днес, довери Му се 
като на Единствения, Който може да очисти греха ти и Го приеми 
като Господ в твоя живот. Кажи Му; „Господи Исусе, Ти си Бог и 
мой Спасител. Моля те, прости ми греха и управлявай живота ми 
отсега нататък!“

Преговор
1. Кой ученик не беше в стаята, когато Господ Исус срещна дру-

гите? (Тома.)
2. Когато Исус срещна Тома какво му каза да направи? (Да пипне 

раните Му.)
3. Какво каза Тома? („Господ мой и Бог мой.“)
4. Попълнете липсващата дума: „Даде Ми се.... власт на небето и 

на земята.“, каза Исус. (Всяка.)
5. Попълнете липсващата дума: Когато приемеш Исус за Спаси-

тел, Той става и твой...  (Господ.)
6. Каква специална задача даде Исус на учениците Си? (Да ка-

жат на целия свят Благата вест.)
7. Как можеха да направят това? (Той винаги щеше да бъде с тях.)
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8. От кое място Господ Исус се възнесе на небето? (Елеонската 
планина.)

9. Как Той напусна учениците? (Той се издигаше все по-нагоре и 
по-нагоре и накрая изчезна.)

10. Какво казаха ангелите на учениците? (Че Той ще се върне по 
същия начин.)

11. Защо денят, в който Исус ще се върне, ще бъде чудесен за тези, 
които Го обичат? (Защото всички ще видят, че Той е Господ.)

12. Защо ще бъде тъжен ден за тези, които не Го обичат? (Защото 
ще бъде вече късно да Го приемат.)
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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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