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Уроци 3 и 4 
Изпей стиха „Господ е добър... и познава уповаващите на Него“ (Наум 1:7)

Уроци 5 и 6 
Стих с движения
Псалм 56:3 „Когато съм в страх, на Теб ще уповавам.“
(Инструкции за „марширувай по стиха“ са включени и в двата урока.)

Песни с движения
Песни с движения
„Гледа Бог от небеса“
1.  Очички (С показалците посочете към очите си) дето всичко виждате (повторение)

  Гледа (Сложете двете си длани над очите и гледайте надолу) Бог от небеса, 
     не забравяйте това (С изпънат показалец на дясната ръка, клатете ръката отляво надясно)! 

Внимавайте (С показалеца на дясната ръка поклатете китката си надолу-нагоре) какво ще гледате 
(посочете към очите си).

2. Ушички (С показалците посочете към ушите си) дето всичко чувате (повторение)
Гледа (Сложете двете си длани над очите и гледайте надолу) Бог от небеса, 
не забравяйте това (С изпънат показалец на дясната ръка, клатете ръката отляво надясно)! 
Внимавайте (С показалеца на дясната ръка поклатете китката си надолу-нагоре) какво ще слушате (С 
показалците посочете към ушите си).

3. Устички (С показалците посочете устата си) дето много бъбрите (повторение)
Гледа (Сложете двете си длани над очите и гледайте надолу) Бог от небеса, 
не забравяйте това (С изпънат показалец на дясната ръка, клатете ръката отляво надясно)! 
Внимавайте (С показалеца на дясната ръка поклатете китката си надолу-нагоре) какво говорите (С 
показалците посочете към устата си).

Стихове за запаметяване с движения и песни
Уроци 1-2 
Стих с движения
Римляни 10:13 „Защото „всеки, който призове Господнето име, ще се спаси.“

„Защото „всеки 
Посочете хората в 

стаята.

Който призове 
Направете с дла-
ни фуния около 

устата си.

Господнето име 
Докоснете с пръ-

стите на една ръка  
дланта на другата 
и обратно. (Може да 
се наложи да обясните, 

че това напомня как Исус 
умира на кръста за нас.)

ще се спаси.“ 
Кръстосайте свити 
в юмрук ръце пред 
гърдите, после им 

разменете местата и 
разделете.
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4. Ръчички (покажете ръцете си и въртете дланите си) дето всичко пипате (повторение)
Гледа (Сложете двете си длани над очите и гледайте надолу) Бог от небеса, 
не забравяйте това (С изпънат показалец на дясната ръка, клатете ръката отляво надясно)! 
Внимавайте (С показалеца на дясната ръка поклатете китката си надолу-нагоре) какво ще пипате 
(Отваряйте и свивайте пръстите си).

5. Крачета (Вървете на място) дето много ходите (повторение)
Гледа (Сложете двете си длани над очите и гледайте надолу) Бог от небеса, 
не забравяйте това (С изпънат показалец на дясната ръка, клатете ръката отляво надясно)! 
Внимавайте (С показалеца на дясната ръка поклатете китката си надолу-нагоре) къде ще ходите (хо-
дете на място).

„Бог добър е с мен“
Бог (показалците на двете ръце сочат нагоре) добър е (палците сочат нагоре) 
с мен (палците се завъртат и сочат към тялото), (повторете)
Държи ме Той (хващат се двете ръце) 
и пази ме (ръцете обгръщат тялото),
Бог (показалците на двете ръце сочат нагоре) добър е (палците сочат нагоре) 
с мен (палците се завъртат и сочат към тялото).

„Държи Бог“
1. Държи Бог (С дясна ръка посочете с показалец нагоре) целия свят (направете с двете ръце кръг) в Свой-

та длан (съберете палеца и показалеца на дясната ръка и ги опрете в дланта на лявата ръка, която е на 
нивото на гърдите)! (повторете 3 пъти) 
Държи Бог (С дясна ръка посочете с показалец нагоре) всичко (кръстосайте двете ръце пред гърдите и 
ги изтеглете встрани) в Свойта длан (съберете палеца и показалеца на дясната ръка и ги опрете в дланта 
на лявата ръка, която е на нивото на гърдите)!

 2. Държи Бог (С дясна ръка посочете с показалец нагоре) слънце (с опакото на едната ръка “избърсвате” 
челото), дъжд (с свити ръце на нивото на гърдите, с леко разпънати пръсти, гледащи надолу, леко повдига-
те ръцете си надолу-нагоре) в Свойта длан (съберете палеца и показалеца на дясната ръка и ги опрете в 
дланта на лявата ръка, която е на нивото на гърдите), 
държи земя (дясната ръка с длан, насочена надолу, на нивото на гърдите, я местите отляво надясно), 
море (с дясна ръка правите вълни отдясно наляво) в Свойта длан (съберете палеца и показалеца на дясна-
та ръка и ги опрете в дланта на лявата ръка, която е на нивото на гърдите), 
държи деня (с ръце имитирате, че копаете), нощта (събирате двете длани на ръцете и ги слагате под 
главата ) в Свойта длан (съберете палеца и показалеца на дясната ръка и ги опрете в дланта на лявата 
ръка, която е на нивото на гърдите). 
Държи Бог (С дясна ръка посочете с показалец нагоре) всичко (кръстосайте двете ръце пред гърдите и 
ги изтеглете встрани) в Свойта длан (съберете палеца и показалеца на дясната ръка и ги опрете в дланта 
на лявата ръка, която е на нивото на гърдите)!

 3. Държи Бог (С дясна ръка посочете с показалец нагоре) вятър, мраз (кръстосваш двете си ръце и хващаш 
раменете си и трепериш) в Свойта длан (съберете палеца и показалеца на дясната ръка и ги опрете в 
дланта на лявата ръка, която е на нивото на гърдите),
държи живот (със свити в юмруци ръце ги опираш на нивото на китките и после изправяш пръстите наго-
ре) и смърт (от предното положение – изпънатите пръсти ги свиваш навътре) в Свойта длан (съберете 
палеца и показалеца на дясната ръка и ги опрете в дланта на лявата ръка, която е на нивото на гърдите),
държи и теб (сочиш с пръст към някой друг) и мен (сочиш с пръст към себе си) в Свойта длан (съберете 
палеца и показалеца на дясната ръка и ги опрете в дланта на лявата ръка, която е на нивото на гърдите).
Държи Бог (С дясна ръка посочете с показалец нагоре) всичко (кръстосайте двете ръце пред гърдите и 
ги изтеглете встрани) в Свойта длан (После съберете палеца и показалеца на дясната ръка и ги опрете в 
дланта на лявата ръка, която е на нивото на гърдите)!
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Урок 1
Бог помага на Ной да построи ковчег
Стихове за учителите Битие 1:1, 31; Битие 6:5 – 7:9; Деяния 17:24; 2 Петър 2:5.
Основна истина  Бог винаги прави това, което е казал.
Приложение  Неспасени и спасени: Вярвай в това, което Бог казва в Библията.
Стих за запаметяване „Защото „всеки, който призове Господнето име, ще се спаси“ 

(Римляни 10:13)

Програма за 
часа

Какво ти трябва? Какво да правиш?

Посрещане • Диск с музика и CD 
плейър

• Табелки за имената 
– стр. 56, по една за дете

• Две чинийки с бисквити 
с формата на животни 
(трябват ви по две ед-
накви за дете)

• Тебешир или хартиено 
тиксо за очертаване на 
двете линии

Посрещане:  Пуснете тиха музика. Поздравявайте децата 
по име и им слагайте табелките с имената.

Дейност:        „Намери двойката“ 
Разделете децата на отбори. Начертайте 
или залепете с тиксо две линии на разстоя-
ние една от друга. Поставете по една чи-
нийка с бисквити с формата на животни на 
двете линии. При сигнал детето си избира 
бисквита-животно от чинията на първата 
линия и тича до другата линия и от чиний-
ката там си взема бисквита с формата на 
същото животно и се връща на стартовата 
линия. Позволете на децата да изядат бис-
квитите си. Предложение: вместо бисквити 
можете да използвате играчки животни.

Хваление • Диск с музика и CD 
плейър; песнарка или 
само текстове на песни

• Онагледени песните 
„Бог е мен сътворил“ 
и „Държи Бог“, както 
и вижте движенията за 
песента „Бог добър е с 
мен“ на стр.6

• Кошничка или касичка 
за дискос

Песен:             „Бог е мен сътворил“
Молитва:     Водете децата в молитва: „Скъпи Боже, бла-

годаря Ти, че Ти ни обичаш. Благодаря 
Ти за Твоите обещания. Благодаря Ти за 
очите, с които гледаме. В името на Исус. 
Амин.“

Песен:             „Държи Бог“ (вижте движенията на стр.6)
Дискос:           Нека децата да си подават кошничка или 

касичка и да пускат своя дискос в нея. 
(Уведомете родителите как ще бъдат из-
ползвани парите.)

Песен:             „Бог добър е с мен“

Стих за
запаметяване

• Онагледения стих е в 
пакета с материали 

• Инструкции, стр. 10
•    Движения, стр. 5
• връзка или лента от плат 

дълга най-малко 150 см.

Стих:               Римляни 10:13 
Повторение:  „Стих с движения“

Раздвижване • Картончета с картинки 
на животни (вижте в 
пакета)

Дейност:             „Познай животното“
                        Нека всяко дете да си изтегли едно картон-

че с картинка на животно. Едно след дру-
го всяко дете прави движения характерни 
за животното или да издава звуци. Когато 
децата познаят животното всички заедно 
повтарят движенията и звуците. 
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Библейски 
урок

• Текст на урока , стр.12
• PPRO 1-1–6
• PPRO-a, PPRO-b, PPRO-

c и PPRO-d
• Онагледеният Римляни 

10:13
• Диск с песни и CD-

плейър; песнарка или 
текстове на песни 

•    Онагледената песен 
„Държи Бог“ и „Бог 
добър е с мен“, за която 
има движения на стр.6 

• Платнен чувал/торбичка 
пълна с пластмасови/ 
дървени играчки-
животни

•     Моркови, банани, ябъл-
ки и маслини

Урок:              „Бог помага на Ной да построи ковчег“
                           Преподайте целия урок или само една 

част от него. За да са свободни ръцете ви 
за движенията по време на урока, може да 
поставите картините на статив на нивото 
на очите на децата.

Преговор • Нагледно пособие за 
Преговор 1

• Въпроси, стр.14

Игра:             „Кой къде е настанен“ 
                      При верен отговор детето отваря едно прозорче 

по свой избор, за да види кое животно е 
настанено там.

Благовестието 
на фокус

• Инструкции (стр.11)
• Онагледеният Римляни 

10:13
• PPRO-a, PPRO-b, PPRO-

c и PPRO-d (по избор)

Дейност:          „Римляни 10:13“ 

Почерпка • Почерпка по ваш 
избор (внимавайте за 
алергиите на децата към 
някои храни)

Почивка:        Направете почивка, през която децата да 
минат през банята и да си измият ръцете.

Молитва:       Помолете се, за да благодарите за храната.
Почерпка:     Насочете разговора така, че да преговорите 

урока. (Забележка: Храната може да бъде 
подбрана така, че да се затвърди научено-
то, но порциите трябва да са малки, за да 
не заместват предстоящото хранене).
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Ръчен труд
(изберете един)

• Бисквити с фигури на 
животни, по 2-3 двойки 
за всяко дете

• Пласмасова или карто-
нена чиния, по една за 
дете

• Шоколад или мармалад
• Пласмасови ножчета
• Найлонова или хартиена 

торбичка, по една за вся-
ко дете

• Занимателна книжка, по 
1 за дете

• Цветни моливи или 
маркери

• Лепило
• Четки за рисуване за 

лепилото
• Нарязани парчета преж-

да, различни цветове
• Пластилин или глина 

(виж книжката „Въведе-
ние към серията...“)

Ръчен труд: „Двойки животни“ 
                       Нека децата да си измият ръцете. Дайте на 

всяко дете по две или три двойки животни 
бисквити, които да поставят в своята чи-
ния. Помогнете им да намажат животните 
с шоколад или мармалад от едната страна 
и да залепят отгоре другата бисквита със 
същото животно. Така ще получат сладка 
като сандвич. Поставете ги в чисти найло-
нови или хартиени торбички, за да могат 
децата да ги вземат със себе си след урока. 
Може да им позволите да ги изядат като 
малка закуска.

Занимателна книжка: „Бог помага на Ной да построи 
ковчег“ 

                           Помогнете на децата да оцветят картината 
и след това да залепят различни парчета 
прежда върху животните според цвета 
им.

Пластилин:    „По две от всеки вид“ 
                          Помогнете на децата да моделират различни 

животни, по две от всеки вид.

Допълнителни 
дейности
(изберете една)

• Лист с квадрати и жи-
вотни (черно-бели), по 1 
лист за всяко дете

• Пастели или флумастери
• Ножици
• Лепило
• Хартиен плик за квадра-

тите с цветни животни 

Игра:               „В кораба“
                              Обясненията за изпълняването на тази 

дейност ще видите на самото нагледно по-
собие.

Преговор:         „Познай кое е животното“
                      Изиграйте някое животно и нека децата да 

познаят какво животно сте. Децата може 
да се редуват да играят животно, а остана-
лите да познават.
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Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„Защото: всеки, който призове Господнето име, ще се спаси.“ (Римляни 10:13)
Въведение  
Представи си, че си се заплел в дълго въже. 
Покажете въже или платнена лента, увита около китките ви. 
Може би ще се наложи да извикаш някой, за да ти помогне да се освободиш. Библията ни казва 
към кой може да извикаш, за да те освободи от греха.
Представяне  
Думите, записани в Библията, са подредени в части, които наричаме стихове. Всеки стих от 
Библията има адрес, за да ни помогне да го открием. Днешният стих живее на Римляни 10:13. 
Кажете адреса заедно три пъти: първо с кръстосани китки пред гърдите, после без да са 
кръстосани и накрая с китки издигнати високо в изблик на радост.
Нека някое дете ви помогне да намерите стиха, като отвори вашата Библия на отбелязаното 
място на Римляни 10:13. Прочетете стиха, после покажете онагледения стих.
Обяснение  
Защото „всеки, който – ти, аз и всеки, който реши да извика, да призове.
призове – „Призовавам“ означава да викам, да говоря на някого. За това призоваване не ти е 
нужно официална покана. Ти призоваваш като говориш на Бог в молитва.
Господното име – „Господ“ има предвид Господ Исус. Да призовеш името на Господ Исус 
означава да повярваш (да се довериш) на Него като на свой Спасител, Единственият, който 
спасява и освобождава от греха.
ще се спаси – Тези, които решат да призоват Господ Исус за свой Спасител, ще се спасят и ще 
бъдат свободни от греха. Грехът носи беди и тъга. Бог трябва да накаже греха. Всички хора 
заслужават да бъдат наказани за своя грях като бъдат отделени (далеч) от Бог завинаги. Би било 
много тъжно да си далеч от Бога завинаги. Но Бог обещава да спаси хората (да ги освободи) от 
наказанието, ако те призоват името на Господ Исус като Спасител. 
Приложение  
Неспасени:  Бог иска да те спаси. Исус беше наказан за твоите грехове, когато умря 

на кръста. Той възкръсна и затова е единственият Спасител. Ако знаеш, 
че си вършил грехове, ако съжаляваш и ако повярваш в Исус като твой 
Спасител, ще бъдеш спасен и освободен от греха.

Спасени:  Ако вече вярваш, че Исус е твой Спасител, можеш да благодариш на Бог 
за Неговото обещание да те обича и да те спаси.

Повторение  
„Стих с движения“
Повторете стиха на части, като правите движенията (стр. 5). После използвайте символите, за 
да повтаряте стиха.
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Благовестието на фокус
Римляни 10:13
Покажете картината с двете деца, които се молят от онагледеният Римляни 10:13.

Знаеш ли кой е създал света и всички хора? (Бог.) Да, Бог е Създателят на всички неща. Бог е 
създал всяко дете, създал е и теб. Библията ни казва, че Бог обича света (Йоан 3:16). Бог знае 
всичко за теб. Знае за лошите неща, които правиш и които се наричат грях. Ти си се родил така, 
че да правиш грехове и ги правиш! Ти мислиш, казваш и правиш неща, които не харесват на 
Бога. 
Говорете за картини PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c и PPRO-d. 

Всички хора вършат грях (Римляни 3:23). Но Бог продължава да ни обича.
Заради Своята голяма любов Бог намери начин на теб да ти бъде простено.

Покажете картината с Исус, която е част от онагледеният Римляни 10:13.
Бог толкова много те обича, че изпрати Своя собствен Син, Господ Исус, от небето като бебе. 

Исус порасна и стана момче, после голям мъж. Той беше съвършен – никога не извърши грях, 
дори и най-малкия. Но пожела да умре на кръста, за да плати за твоите грехове. Това беше 
наказанието, с което Бог наказа Исус за всички грехове на всичките хора по света. Исус беше 
погребан в гробница (пещера), но след три дни възкръсна и е жив! Бог показа Своята голяма 
любов към теб и мен. В Библията пише: „Когато още бяхме грешници, Христос умря за нас“ 
(Римляни 5:8). Бог знаеше, че никога няма да станем съвършени като Исус. Исус толкова те 
обича, че умря, за да можеш ти да бъдеш спасен от греховете. 
Покажете картината със счупените окови, която е от онагледеният Римляни 10:13.

Когато полицаите хванат някой човек, който е направил нещо непозволено – кражба, убийство, 
побой – обикновено му слягата белезници (обяснете тази дума на децата, ако са много малки), 
за да не избяга. Когато изтърпи своето наказание белезниците се свалят и той отново е свободен. 
Да бъдеш освободен от греха е още по-хубаво! Исус е Спасителят, Единственият, който беше 
наказан от Бога за твоя грях. Когато повярваш, че Исус е твой Спасител, Бог казва, че ще ти се 
простят лошите неща, които вършиш (греховете) – ти си спасен и освободен от греха.
Кажете наизуст Римляни 10:13. 

Ако искаш да извикаш към Бога и да бъдеш спасен днес, ще се радвам да ти помогна (посочете 
време и място).
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Урок 

Част 1
Картина PPRO 1-1

Песен: „Държи Бог“ 

Бог имаше чудесен план да напълни света с 
хора. Божият план е да се раждат бебета и да 
растат в семейства, които ги обичат и се гри-
жат за тях. Когато пораснат, децата могат да се 
оженят и да създадат свои семейства. 

След създаването на света всичко беше съ-
вършено. Но първият мъж и жена Адам и Ева 
съгрешиха против Бога и светът престана да 
бъде съвършен. На Адам и Ева им се родиха 
деца, после на децата им се родиха деца и скоро 
на земята заживяха много хора. 

Картина PPRO 1-2

Но никой от тях не беше съвършен. Всички се 
бяха родили с желанието да вършат грях. Ние 
също сме се родили с желанието да вършим 
грях. В Библията се казва: „Няма праведен нито 
един“ (Римляни 3:10). Нито един от вас не може 
да постъпва правилно през цялото време. Ти 
си роден с желание да вършиш грях и затова 
правиш грешни неща.

Обяснете следните примери за грях или обсъ-
дете картини PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c и 
PPRO-d.

Когато играеш със своите приятели, иска ли 
ти се понякога да хитруваш (да не изпълняваш 
правилата), за да спечелиш състезанието или 
играта? Вземаш ли си понякога парче сладкиш 
или сладка без първо да си попитал? Бог нари-
ча това кражба. Измамата и кражбата са грях. 
Когато вършиш грях, твоите родители могат да 
те накажат като те лишат от нещо, което харес-
ваш. Бог също трябва да накаже греха. Заради 
греха ти и аз заслужаваме да бъдем отделени 
(да бъдем далеч) от Бога завинаги. Но заради 
Божията любов ти можеш да получиш прошка 
и да се спасиш от наказанието.

Част 2
Картина PPRO 1-3
Дали Бог знаеше, че хората съгрешават про-
тив Него? Бог вижда всичко, което се случва 
в света. В Библията ни се казва, че Той видя 
колко лоши бяха станали хората. Бог много 
се натъжи, че хората, които беше създал, не 
мислеха за Него. Те бяха станали жестоки и 
лоши един към друг. 
Нека децата да опишат какви постъпки виж-
дат на картината.
Бог виждаше как те избират греха вместо Него. 
И много се натъжи заради всичките грехове, 
които видя по света.
Направете тъжно изражение.
Хората не обичаха Бога. Те не искаха да Му 
се покоряват. Тогава Бог реши, че е време да 
накаже хората и целия свят по много необик-
новен начин.
Бог обаче видя, че Ной беше различен от ос-
таналите хора.
Направете радостно изражение.
Макар понякога да съгрешаваше, Ной обича-
ше Бога и се опитваше да Му се покорява. В 
Библията се казва: „А Ной придоби Господнето 
благоволение.“

Картина PPRO 1-4
Бог каза на Ной да направи ковчег (лодка) от 
дърво с един, два, три етажа. 
Използвайте ръцете, за да покажете трите 
етажа.
Бог му обясни как точно да построи тази голя-
ма лодка – колко дълга, колко широка и колко 
висока трябваше да бъде тя.
Протегнете ръце встрани, за да покажете.
Бог каза на Ной какъв вид дърво да използва 
и с какво да го намаже, за да не влиза вода в 
лодката; къде да направи вратата, прозореца и 
стаите в този огромен ковчег. 
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Покажете как сечете дървета, реже-
те с трион и забивате пирони.

Бог разказа на Ной, че ще изпрати наводнение, 
за да унищожи грешните хора. Но Бог също 
така каза на Ной, че неговото семейство и мно-
го животни ще бъдат в безопасност в ковчега 
(голямата лодка). Ной и неговото семейство 
избраха да послушат Бога. 
До този момент Ной и неговото семейство ни-
кога не били виждали потоп. По онова време 
водата си стоеше кротко в реките и езерата. 
Никога не беше преливала и заливала земята. 
Ной вероятно никога не беше виждал лодка! Но 
той повярва на Божиите думи и се покори на 
Бога. Заедно със своето семейство започна да 
строи лодката и да събира храна, точно както 
Бог му беше казал.
Ти и аз също трябва да повярваме на Божиите 
думи. Бог винаги прави това, което е казал. 
Освен това Той е толкова силен, че може винаги 
да изпълни обещанията Си. Днес ние откри-
ваме какво е казал Бог като четем Библията, 
слушаме хората, които я обясняват и разказват 
истории от нея. Когато идваш тук (вмъкнете 
името на вашия клуб или Неделно училище) 
ти слушаш какво е казал Бог. Ти трябва да Му 
вярваш, защото Той винаги изпълнява Своите 
обещания.

Част 3
Картина PPRO 1-5
Докато работеха по ковчега, Ной и неговото 
семейство (неговата жена, тримата му сина и 
техните жени) се доверяваха на Бога. Сигурно 
предупреждаваха другите хора за техния грях 
и наказанието, което приближаваше. Ной веро-
ятно казваше на хората за Бога, за да се спасят 
от наказанието за греха.
Ти можеш да бъдеш спасен от наказанието за 
своя грях.
Кажете Римляни 10:13 заедно, ако вече сте 
преподали стиха. Може да използвате карти-
ните на онагледения стих.
Бог те обича толкова много, че изпрати Господ 
Исус Христос да бъде наказан за твоя грях. 

Исус е Бог Син. Той дойде от небето на земята. 
Роди се като бебе и после порасна. Исус винаги 
постъпваше правилно. Никога не направи грях. 
После се съгласи да бъде наказан за твоя и моя 
грях като умре на  кръста. В Библията пише: 
„Когато още бяхме грешници, Христос умря за 
нас“ (Римляни 5:8). След като умря, Исус беше 
положен в гроб (пещера), но след три дни Той 
възкръсна – стана отново жив! Исус е наречен 
Спасителят. Той е Единственият, който може да 
те спаси от наказанието за греха, което заслу-
жаваш. Твоят грях може да бъде простен, за да 
не бъдеш отделен от Бога сега и завинаги!

Песен: „Бог добър е с мен“
Ной и неговото семейство вярваха в обещани-
ето на Бога, че ще ги спаси от бъдещия потоп. 
Те се покоряваха на Бога и правеха това, което 
Бог им казваше.
Може би докато работеха, казваха: „Благодаря 
Ти, Боже, че ни обичаш! Благодаря Ти, че ни 
каза как да построим този ковчег! Благодаря Ти 
за Твоето обещание да ни опазиш от потопа!“
Ной вярваше в Божиите обещания. В Библията 
пише, че Ной направи всичко, което Бог му 
заповяда (Битие 6:22 и 7:5). Ной вярваше на 
Бога, че Той ще спаси неговото семейство!
Можеш да благодариш на Бога, че Той винаги 
изпълнява обещанията Си.

Картина PPRO 1-6

Ной изпълни всичко, което Бог му беше запо-
вядал. Ковчегът беше готов. Стаите бяха готови 
за животните, храната и семейството на Ной. 
Цялата храна беше натоварена в ковчега.

Опитайте храните, които вероятно Ной 
натовари (напр. моркови за зайците, банани 
за маймуните, ябълки за конете и маслини за 
семейството).

Бог каза на Ной да доведе в ковчега по две жи-
вотни (майка и татко) от всеки вид. А от някои 
животни и птици Той заповяда да се доведат по 
седем двойки. Бог създаде всички животни. Той 
е владетелят на животните и можеше да накара 
всички тези животни да влязат в ковчега без 
да се борят и без да нараняват Ной и неговото 
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семейство. Бог има силата да изпълнява винаги 
Своите обещания.

Дайте на децата по животни играч-
ки, по две от вид като предварително 
сте ги разбъркали. Нека децата да ги 
подредят по двойки в колона, отива-
ща към ковчега.

Ной и неговото семейство щяха да бъдат на си-
гурно място, когато дойде потопът. Той можеше 
да благодари на Бога за Неговото обещание, 
че ще го обича и ще спаси семейството му от 
потопа. Ние също можем да благодарим на Бога 
за обещанията, който Той ни дава в Библията. 
И трябва да вярваме на всичко, което Бог казва, 
точно както Ной повярва на Бога, когато Той 
каза, че ще изпрати потоп на земята.

Въпроси за преговор
Стих за запаметяване

1. Кой може да призове името на Господа и да 
се спаси? (Ти, аз и всеки, който извика към 
Него.)

2. Кой е Господ, Който може да те спаси? 
(Исус.)

3. От какво може да те спаси Господ Исус? (От 
греха и наказанието за греха.) 

Урок (1-3 част)
1. Кажете нещо, което Бог създаде (направи). 

(Отговорите ще са различни. Дадените в 
урока примери включват планините, дър-
ветата, водата, сушата, растенията, 
рибите и животните.)

2. Бог има три лица, три имена. Кои са те? (Бог 
Отец, Бог Син, Бог Святият Дух.)

3. Кой те създаде и те обича? (Бог.)
4. Как се чувстваше Бог заради всичкия грях 

по света? (Тъжен.)
5. Какво каза Бог на Ной да построи? (Ковчег, 

лодка.)
6. Какво щеше да направи Бог, за да накаже 

хората? (Потоп.)
7. Кой повярва в обещанието на Бога, че ще 

го спаси от потопа? (Ной и неговото семей-
ство.)

8. Какво натовариха Ной и неговото семейство 

в ковчега? (Храна; по две от всеки вид жи-
вотни и по седем от няколко други.)

9. Ако си повярвал, че Исус е твой Спасител, кои 
са обещанията, за които можеш да Му благо-
дариш? (Че Той те обича, че те е спасил от 
твоя грях и от вечното наказание за греха.) 

Благовестието на фокус
1. Кой е съгрешил? (Ти, аз, всички хора.)
2. Кой умря, за да понесе наказанието за твоя 

грях? (Исус.) 
3. Какво трябва да направиш, за да се спасиш и 

да бъдеш освободен от твоя грях? (Да повяр-
ваш в Исус като свой Спасител. Преговорете 
– кажи на Бога нещо подобно: „Знам, че съм съгрешил 
и съжалявам. Вярвам, че Исус умря за моите грехове и 
възкръсна. Моля те, прости греховете ми и ме направи 
Свое дете.“)
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Урок 2
Бог спасява Ной и неговото семейство
Стихове за учителите Битие 6:5 – 8:22; Деяния 17:24; 2 Петър 2:5
Основна истина  Бъди послушен на Бога като Ной.
Приложение           Неспасени: Послушай Исус и Той ще те спаси.

Спасени:     Помоли Исус да ти помага да си послушен.
Стих за запаметяване Преговор Римляни 10:13.

Програма за 
часа

Какво ти трябва? Какво да правиш?

Посрещане • Диск с музика и CD 
плейър

• Табелки за имената 
– стр. 56, по една за дете

• Запис на най-различни 
звуци (по избор)

Посрещане:  Пуснете тиха музика. Поздравявайте 
децата по име и им слагайте табелките с 
имената.

Дейност:        „Игра за слушане“ 
Учителят започва като имитира или пу-
ска на запис звуците, които издават, или 
движенията на различни животни. Децата 
се опитват да познаят животното. После 
може да се редуват и повтарят звука или 
движението. 

Хваление • Диск с музика и CD пле-
йър; песнарка или само 
текстове на песни

• Онагледена песен „Най-
силен, могъщ“

• Кошничка или касичка 
за дискос

Песен:            „Най-силен, могъщ“
Молитва:      Водете децата в молитва: „Скъпи Боже, бла-

годаря Ти, че Ти ни обичаш и можеш да 
ни спасиш. Благодаря Ти за ушите, с които 
чуваме добрата новина за Исус. В името 
на Исус. Амин.“

Песен:             „Бог добър е с мен“ (виж на стр.6)
Дискос:          (По избор.) Нека децата да си подават 

кошничка или касичка и да пускат своя 
дискос в нея. (Погрижете се да информи-
рате родителите за какво ще се използват 
парите.)

Стих за
запаметяване

 • Онагледения стих 
Римляни 10:13 от пакета 
с материали

• Инструкции, стр. 18
• Движения (стр. 5)

Стих:               Римляни 10:13 

Повторение:  Стих с движения

Раздвижване • Диск с музика и CD 
плейър; песнарка

Дейност:            „Следвай водача“
                         Докато звучи музиката, повтаряйте движени-

ята на водача (напр. ходене на място, под-
скачане на два крака, подскачане на един 
крак, тичане на място, ходене на пръсти 
на място). Когато музиката спре, всички 
трябва да застанат неподвижно. Можете да 
правите движения на различни животни.
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Библейски 
урок

• План или текст; стр. 20
• PPRO 2-1–6
• PPRO-a, PPRO-b, PPRO-

c и PPRO-d
• Диск с музика и CD пле-

йър; песнарка или само 
текстове на песни

• Онагледените песни 
„Държи Бог“ и „Гле-
да Бог от небеса“, ако 
искате децата да ги пеят 
с движения вижте на 
стр.5-6

• Малка лодка
• Пръст или пластилин
•     Тавичка, съд с високи 

стени
• Чаши и вода
• Карта и картинки за 

прогноза на времето (в 
пакета с материали)

• Блу-таг

Урок:              „Бог спасява Ной и неговото семейство“
                           Преподайте целия урок или само една 

част от него. За да са свободни ръцете ви 
за движенията по време на урока, може да 
поставите картините на статив на нивото 
на очите на децата.

                          Като увод в урока ще ви трябва картата за 
прогноза на времето. Изрежете

Преговор • Ленти картон в 
цветовете на дъгата 
подлепени с велурено 
блокче 

•     Въпроси (стр.22)

Игра:             „Да направим дъга“ 
                       След като детето отговори правилно на въ-

проса, може да залепи на фланелното таб-
ло един цвят от дъгата.

Благовестието 
на фокус

• Инструкции (стр.19)
• Онагледения стих Рим-

ляни 10:13 от пакета с 
материали

• PPRO-a, PPRO-b, PPRO-
c и PPRO-d (по избор)

Дейност:          Римляни 10:13 (преговор). 

Почерпка • Почерпка по ваш 
избор (внимавайте за 
алергиите на децата към 
някои храни)

Почивка:        Направете почивка, през която децата да 
минат през банята и да си измият ръцете.

Молитва:       Помолете се, за да благодарите за храната.
Почерпка:     Насочете разговора така, че да преговорите 

урока. (Забележка: Храната може да бъде 
подбрана така, че да се затвърди научено-
то, но порциите трябва да са малки, за да 
не заместват предстоящото хранене.)
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Ръчен труд
(изберете един)

• Малка книжка (стр.57), 
по едно копие за всяко 
дете

• Пастели или флумастери
• Занимателни книжки, по 

1 за дете
• Стикери с животни и 

трева за украса
• По две дъги за всяко 

дете
• Дървени пръчки/шпату-

ли, по 1 за всяко дете (в 
пакета имате 10 броя)

• Лепило
• Кукли за пръсти 

(стр.59), по един ком-
плект за всяко дете

Предмет:       Малка книжка „Бог винаги спазва обеща-
нията Си“

                           Нека децата оцветят страниците в своята 
книжка. Разговаряйте кое Божие обеща-
ние е изобразено на всяка страница. 

Занимателна книжка: „Бог спасява Ной и неговото се-
мейство“ 

                             Помогнете на децата да залепят стикерите 
с животни върху съответната страница.

Предмет:    „Да направим дъга“ 
                             Дайте на всяко дете по 2 броя дъги, 

които предварително сте изрязали. Нека 
децата да ги оцветят. След това помогнете 
на децата да залепят дървена шпатула или 
клечка между гърбовете на дъгите.

Ръчен труд:               „Кукли за пръсти“
                       Дайте на децата да си изработят куклите за 

пръсти. Нека първо ги оцветят и изрежат. 
Предложете им да ги изрежат овално, а не 
по контура, добре е да им покажете гото-
ви изрязани. След това им помогнете да 
залепят на гърба на всяка фигура по едно 
пръстенче от картон. (Вижте модела по-
долу.)

Допълнителни 
дейности
(изберете една)

• Кукли за пръсти (децата 
ги изработват като ръчен 
труд.)

• Малки кафяви хартиени 
пликове, по 1 за всяко 
дете, напълнени с нещо 
леко и затворени с тел-
бод.

Драматизация:               „Пиеса с кукли на пръсти“
                       Нека децата използват куклите за пръсти, 

които са изработили като ръчен труд, за да 
изиграят библейския урок.

Преговор:      „Да издигнем олтар на прослава“
                       Нека децата издигнат олтар от хартиени 

„камъни.“ Всяко дете трябва да постави 
своя „камък“ на олтара и да прослави Бог 
за нещо, което представлява, или за нещо, 
което е направил.
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Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„Защото „всеки, който призове Господнето име, ще се спаси.“ (Римляни 10:13)
Въведение  
Да си представим, че се изкачваме в планината. Вдигнете високо крак, за да прескочите паднало 
дърво и да не се спънете. Заобиколете дупка, за да паднете в нея. Наведете се, за да не си ударите 
главата в нисък клон. Да се спасите от падане и удряне е хубаво, но в Библията ни се казва как 
да се спасим от по-голяма опасност!
Представяне  
За спасението можеш да прочетеш в Римляни 10:13. 
Кажете адреса заедно три пъти: първо като прекрачвате паднало дърво, после като заоби-
каляте дупка и накрая като се промушвате под нисък клон.
Нека някое дете ви помогне да намерите стиха, като отвори вашата Библия на отбелязаното 
място на Римляни 10:13. Прочетете стиха, после покажете онагледения стих от пакета.
Обяснение  

Защото „всеки, който призове Господното име – „Да погина“ означава да бъда завинаги далеч 
от Бога. Този стих говори, че тези, които вярват в Исус, няма да погинат, няма да са далеч от 
Бога.
Нито един, който вярва в Него... – Ти можеш да призовеш Господ Исус като се помолиш. Да 
призовеш Господното име означава да знаеш, че Той е Спасителят, Единственият, който може 
да те спаси от опасността на наказанието за греха. Означава, че ти вярваш, че Той умря за твоя 
грях, а после възкръсна. 
ще се спаси – Тези, които решат да призоват Господ Исус за свой Спасител, ще се спасят и ще 
бъдат свободни от греха. Грехът държи хората далеч от Бога сега и завинаги. Тъжно е да си 
далеч от Бога. Но Той обещава да спаси хората (да ги освободи) от това отделяне, ако те призоват 
името на Господ Исус като Спасител.
Приложение  
Неспасени:  Бог иска да те спаси. Исус беше наказан за твоите грехове, когато умря на 

кръста. Той възкръсна и затова е единственият Спасител. Ако знаеш, че 
си вършил грехове и съжаляваш, ти можеш да повярваш, че Исус е твой 
Спасител, и няма да си отделен от Бога. Ще бъдеш спасен и освободен 
от греха.

Спасени:  Ако вече си повярвал, че Исус е твой Спасител, може да си сигурен, че 
Бог те е спасил, защото спазва Своите обещания!

Повторение  
„Стих с движения“
Повторете стиха на части, като изпълнявате движенията (стр. 5). После използвайте символите, 
за да повтаряте стиха.
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Благовестието на фокус
Римляни 10:13 (преговор)
Покажете картината с двете деца от онагледения Римляни 10:13.
♦ Кажете нещо създадено от Бога. (Земята и всички хора; ти и аз).
♦ Кого обича Бог? (Хората в света – Йоан 3:16)
♦ Какво знае Бог за теб? (Всичко; и това, че съгрешаваш.)
♦ Какво е грях? (Всичко, което мислиш, казваш и правиш, което не е угодно на Бога. Дайте 

примери или обсъдете картини PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c и PPRO-d.)

♦ Кой съгрешава? (Всички хора – Римляни 3:23.)
♦ Какво е наказанието за греха? (Да бъдеш отделен от Бога завинаги.)
♦ От какво иска Бог да те спаси? (От греха и наказанието, което той заслужава.)

Покажете картината с Исус от онагледения Римляни 10:13.
♦ Кого изпрати Бог на земята, защото те обича? (Своя Син, Господ Исус.)
♦ Как беше наказан Исус за твоите и моите грехове? (Той умря на кръста – Римляни 5:8.)
♦ Какво се случи с Исус на третия ден, след като бе положен в гробницата (пещерата)? (Той 

възкръсна.)

Покажете картината със счупените окови от онагледения Римляни 10:13.
♦ Ако полицията разбере, че един затворник не е извършил нищо лошо, какво става с неговите 

белезници? (Свалят се и той е свободен.)
♦ От какво имаме нужда аз и ти, за да бъдем свободни? (Да повярваме, че Исус е наш 

Спасител.)
♦ Кога ще каже Бог, че твоите лоши постъпки (грехове) са простени? (Когато повярваш, че 

Исус е твой Спасител.)
♦ Кога ще бъдеш спасен от греха си? (Когато повярваш, че Исус е твоя Спасител. Когато 

призовеш името на Господа – Римляни 10:13.)
Ако имаш въпроси как да призовеш Бога, за да бъдеш спасен, ще се радвам да ти помогна 
(посочете време и място).
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Урок – част 1
Покажете картата и дайте на децата да 
си изберат по един или няколко символа на 
времето. Попитайте всяко дете какво време 
показва тяхната картинка и ако имате време 
поговорете с тях за различното време, какво 
правят и кое време им харесва най-много. След 
това с блу-таг им дайте да залепят на кар-
тата своите картинки (направете прогноза 
за времето за предстоящи бури, съобразени 
с вашия климат, например „Очаква се силна 
буря с ураганни ветрове, проливни дъждове, 
оглушителни гръмотевици и многобройни 
светкавици!“).
Знаете ли кой определя времето?

Песен: „Държи Бог“

Картина PPRO 2-1
Бог предупреди Ной за ужасната буря, която 
наближаваше. Ной повярва на Бога, защото 
всичко, което Той казва, е истина. Ной послуша 
Бог и започна да строи ковчега. Докато стро-
еше, Ной предупреждаваше хората за потопа, 
който щеше да настъпи.
„Ще има потоп,“ може би казваше Ной. „Заради 
вашите грехове. Трябва да повярвате в Бога и да 
Му бъдете послушни, иначе ще се удавите!“
Бог видя, че хората по времето на Ной вършеха 
много грехове. Те не обичаха Бога и не Му бяха 
послушни. Бог реши да направи нещо необик-
новено – потоп по целия свят. Водата щеше да 
покрие цялата земя. Потопът беше наказанието 
за греха на всички, които не вярваха в Бога.
Библията предупреждава теб и мен за нака-
занието за греха – да бъдем отделени от Бога 
завинаги. Грях е всичко, което мислиш, казваш 
или правиш и което не е угодно на Бога. Ти и 
аз сме съгрешили. Всъщност в Библията пише: 
„Няма праведен ни един“ (Римляни 3:10). Ни-
кой не е съвършено добър.
Дайте следните примери за грях или обсъде-
те картините PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c и 
PPRO-d.
Момичета, поглеждате ли към специалните 
неща за гримиране на мама с желание да си 

играете с тях, въпреки че мама ви е забранила 
да ги пипате?
Покажете картина PPRO-b.
Може би сте си слагали от червилото на мама. 
Или сте отваряли шишенцето с парфюм. И ко-
гато сте чули, че мама идва, бързо сте бягали, 
за да се скриете! А щом мама ви открие, сте 
казали: „Не съм аз!“
Покажете картина PPRO-c.
Момчета, удряли ли сте сестра си, когато никой 
не ви гледа, въпреки, че мама и татко постоянно 
ви казват да сте добри?
Ако не си послушен на родителите си – това е 
грях, защото Бог казва: „Деца, покорявайте се 
(бъдете послушни) на родителите си“ (Ефеся-
ни 6:1). Още от раждането си ти знаеш как да 
съгрешаваш и затова вършиш грехове с очи, с 
уши, с ръце, устата и с крака!

Песен: „Гледа Бог от небеса“
Бог много те обича, но Той трябва да накаже 
греха. Ти и аз заслужаваме да бъдем отделени 
(да бъдем далеч) от Бога завинаги заради своя 
грях, но Бог обещава начин ти и аз да бъдем 
спасени от това наказание. Бог обещава да 
спаси тези, които послушат Исус. 

Картина PPRO 2-2
Ной беше послушен на Бога. Той обеща, че 
всички хора и животни в ковчега ще бъдат на 
сигурно място и няма да умрат. Ной завърши 
построяването на ковчега точно, както Бог му 
бе казал. За семейството на Ной и за животните 
имаше стаи. Натовариха в ковчега храната, ко-
ято щеше да им е необходима. После в ковчега 
влязоха по две животни от всеки вид и по седем 
от няколко други вида, точно както Бог беше 
заповядал. Ной и неговото семейство вярваха 
и слушаха Бога.

Тъй като Ной и неговото семейство вярваха 
в Бога и Му бяха послушни, когато настъпи 
потопът, те бяха на сигурно място в ковчега.
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Част 2
Картина PPRO 2-3
След като Ной, неговото семейство и живот-
ните бяха вече в ковчега, Бог затвори вратата. 
Ной беше послушен на Бога и Той го спаси от 
това необикновено наказание за греха – потоп 
по цялата земя.
Бог може да спаси и теб от наказанието за греха 
(да си далеч от Бога завинаги). Той изпрати 
Исус Христос, Бог Син, на земята, за да стане 
Спасител. Исус умря на кръста и беше наказан 
за твоите и моите грехове. Но на третия ден 
Исус възкръсна! Той е Спасителят – Един-
ственият, който може да те спаси от греха. Ако 
послушаш Исус и Го помолиш да ти прости 
греховете Той обещава да го направи. 
Кажете заедно Римляни 10:13. Може да из-
ползвате и онагледения стих.
Бог обещава да спаси тези, които вярват в 
Исус.
Ной и неговото семейство не бяха съвършени. 
Те също съгрешаваха. Но те вярваха в Бога и 
Му бяха послушни. В Библията пише: „А Ной 
придоби Господното благоволение.“
Прочетете Битие 6:8 от своята Библия.
Ной и неговото семейство знаеха, че Бог ще ги 
спаси от потопа, който предстоеше. Другите 
грешни хора не обичаха Бога и не Му бяха 
послушни.
Когато Ной влезе в ковчега, Бог изпрати дъ-
жда. Тогава започна да вали, да вали. Водата 
падаше от небето и бликаше от земята. Реките 
и моретата преляха и заляха сушата.

Имитирайте с ръце как пада дъжда 
от небето.

Картина PPRO 2-4
Валя четиридесет дни и четиридесет нощи. 
Водата покри цялата земя. Тя беше толкова 
дълбока и толкова висока, че покри долините 
и дърветата, дори планините. Този потоп заля 
целия свят! А ковчега плуваше отгоре по во-
дата!
В тавичката с високи стени поставете пръст 

или пластилин. Отгоре сложете малка лодка 
или корабче. Нека децата излеят няколко чаши 
с вода в съда, докато се покрие цялата „земя“ 
и лодката заплува. (Преди часа непременно го 
изпробвайте!) 
При потопа всичко по земята извън ковчега 
загина. Но всички вътре в ковчега бяха в безо-
пасност! Ной, неговото семейство и животните 
с тях в ковчега бяха спасени!
Ной беше на сигурно място в ковчега, защото 
послуша Бога. Ако ти си помолил Исус да прос-
ти греховете ти, Той те е спасил от голямото 
наказание за греха. Можеш да Му благодариш. 
Бъди Му послушен и прави всичко, което ти 
казва в Библията. 

Част 3
Картина PPRO 2-5

Ковчегът плаваше безопасно по водите през 
четиридесетте дни и четиридесетте нощи 
дъждове. След като дъждът спря, ковчегът 
продължи да плава, докато водата малко по 
малко намаляваше. След много дни ковчегът 
спря на една планина.
Ной отвори прозореца и пусна един гълъб. 
Птицата полетя наоколо и след това се върна 
при Ной. Той изчака още една седмица и 
отново изпрати гълъба навън. Този път гълъбът 
се върна с малко листче от маслиново дърво 
в човката. Това беше добра новина! Върху 
земята отново имаше растения! След още една 
седмица Ной изпрати гълъба навън, но той вече 
не се върна.

Изиграйте, че сте малки гълъби, които 
излитат от ковчега. 

Когато водата се върна в реките и моретата 
и отново се видя сушата Бог каза на Ной и 
неговото семейство, че вече е безопасно да 
излязат. Всички в ковчега бяха пораснали с 
една година! През цялото време бяха живели с 
всичките животни.

Картина PPRO 2-6

Всички бяха много щастливи да стъпят отново 
на суша! Нека си представим, че и ние сме с 
Ной.
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Използвайте този монолог или импровизирайте 
с идеите на децата.

„Вижте, има цъфнали цветя. Птиците са 
така щастливи да полетят свободно. Толкова 
се радвам, че мога да вдишам чист въздух! 
Благодаря Ти, Боже!“

В Библията се разказва, че Ной беше много 
благодарен на Бога! Ной знаеше, че Бог го 
беше спасил от потопа. Той построи олтар 
(специална купчина камъни), така по времето 
на Ной хората показваха своята благодарност.

Вероятно, когато благодареше на Бога, Ной 
каза: „Боже, Ти си всемогъщият. Ти ни спаси 
от потопа! Благодаря Ти, че ме обичаш и спаси 
моето семейство!“

Ти също трябва да благодариш на Бога, че Той 
се грижи за Теб. Помни, че всеки път, когато си 
послушен на Бога, Той е много доволен.

Бог направи красива дъга на небето – първата 
дъга на земята! Той каза, че дъгата ще показва 
Неговото обещание никога повече да не 
унищожава земята с потоп. Понякога, когато 
прелеят реки или се излеят много дъждове, 
стават наводнения, но случилото се с Ной 
и семейството му никога повече няма да се 
повтори. Всеки път, когато видиш дъга, помни, 
че Бог спазва Своето обещание всеки ден!

Въпроси за преговор
Стих за запаметяване

1. Хубаво е да се спасиш от нараняване, но от 
коя по-голяма опасност трябва да се спасиш? 
(От греха и наказанието за него.)

2. Кой е Единственият, който може да те спаси 
от греха? (Господ Исус.)

3. Как се призовава Господното име? (Като се 
помолиш на Бога и Му кажеш, че вярваш, че 
Исус е твой Спасител.) 

Урок (1-3 част)

1. Защо Бог изпрати потоп върху цялата земя? 
(За да накаже греха на хората, които жи-
вееха по времето на Ной.)

2. Какво е наказанието за греха? (Да бъдеш 

отделен от Бога завинаги.)

3. Кого обещава Бог, че ще спаси от греха? 
(Тези, които вярват, че Исус е техният 
Спасител.)

4. Какво се случваше с ковчега, докато валя 
четиридесет дни и четиридесет нощи? (Той 
плаваше по водата.)

5. Кой опази Ной, неговото семейство и живот-
ните на сигурно място в ковчега по време 
на потопа? (Бог.)

6. Ако послушаш Исус и Го помолиш да 
прости греха ти, какво ще направи Бог за 
теб? (Ще те спаси от греха и ще бъде твой 
Спасител.)

7. Какво направи Ной, след като излезе от 
ковчега, след повече от една година в него? 
(Той се поклони на Бога.)

8. Какво направи Бог на небето, за да покаже 
Своето обещание никога повече да не из-
праща потоп на цялата земя? (Дъга.)

9. Ако си повярвал, че Исус е твой Спасител, в 
какво може да си сигурен за Бога и Неговите 
обещания? (Бог винаги изпълнява Своите 
обещания да ни обича и да ни спаси.)

Благовестието в центъра на вниманието

1. Какво е грях? (Всичко, което мислиш, каз-
ваш и правиш и не е угодно на Бога.)

2. Как беше наказан Исус за твоя грях? (Той 
умря на кръста.)

3. Какво трябва да направиш, за да се спасиш 
и да бъдеш освободен от твоя грях? (Да 
повярваш в Исус като свой Спасител. Пре-
говорете – кажи на Бога „Знам, че съм съгрешил и 
съжалявам. Вярвам, че Исус умря за моите грехове 
и после възкръсна. Моля те, прости моя грях и ме 
направи Свое дете.“) 
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Урок 3
Бог благославя Авраам и Сара със син
Стихове за учителите Битие 12:1-9; Битие 15:1-6; Битие 17:16-19; Битие 18:1-15; Битие 21:1-7
Основна истина  Бог обещава да благослови света чрез семейството на Авраам.
Приложение  Неспасени: Повярвай, че Исус дойде, за да стане твой Спасител.
Стих за запаметяване „Господ е добър... и познава уповаващите на Него“ (Наум 1:7)

Програма за 
часа

Какво ти трябва? Какво да правиш?

Посрещане • Диск с музика и CD 
плейър

• Табелки за имената 
– стр. 56, по една за дете

• Лист А4, по 1 за всяко 
дете

• Пастели или флумастери

Посрещане:  Пуснете тиха музика. Поздравявайте 
децата по име и им слагайте табелките с 
имената.

Дейност:         „Преместване“ 
                             Поставете играчки, столчета, масички и 

други предмети в единия край на стаята. 
Кажете на децата, че днес ще трябва да 
преместите всички тези неща в друг край 
на стаята или друга стая. Дайте възмож-
ност на децата, които са преживели пре-
местване в тяхното семейство да разкажат. 
По-късно им припомнете играта, когато 
разказвате за пътуването на Авраам.

Хваление • Диск с музика и CD пле-
йър; песнарка или само 
текстове на песни

•    Онагледена песента 
„Господи, към Тебе 
викам“

• Кошничка или касичка 
за дискос

Песен:            „Бог добър е с мен“ (вижте на стр. 6)
Молитва:      Водете децата в молитва: „Скъпи Боже, бла-

годаря Ти, че ме обичаш. Помогни ми да 
Ти бъда покорен с моите ръце и всичко в 
мен. В името на Исус. Амин.“

Песен:            „Господи, към Тебе викам“ 
Дискос:          (По избор.) Нека децата да си подават 

кошничка или касичка и да пускат своя 
дискос в нея. (Погрижете се да информи-
рате родителите за какво ще се използват 
парите.)

Стих за
запаметяване

 • Онагледеният Наум 1:7 от 
пакета с материали

• Инструкции, стр. 26

Стих:               Наум 1:7 
Повторение:   „Кажи стиха“

Раздвижване Игра:        „Червено, зелено“
                         Застанете на 7-8 метра от децата. Ко-

гато кажете: „Зелено“, децата трябва да 
подскачат на един крак, да тичат, да ска-
чат или да пълзят към вас. Когато кажете: 
„Червено“, трябва да спрат където и да се 
намират. Целта на играта е всички деца да 
ви се покоряват.                       
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Библейски 
урок

• План или текст; стр. 28
• PPRO 3-1–6 
• Диск с музика и CD пле-

йър; песнарка или само 
текстове на песни

• Онагледената песен „В 
Библията вярвам“ 

•     Пластмасови съдове и 
прибори

Урок:              „Бог благославя Авраам и Сара със син“
                          Преподайте целия урок или само една 

част от него. За да са свободни ръцете ви 
за движенията по време на урока, може да 
поставите картините на статив на нивото 
на очите на децата.

Преговор • Малък куфар
• Неща за пътуване (напр. 

дрехи, сандвичи, тоалет-
ни принадлежности)

•     Въпроси, стр.30

Игра:                 „Тръгваме на път“ 
                       След като детето отговори правилно на 

въпроса, може да постави едно нещо за 
път в куфара.

Благовестието 
на фокус

• Инструкции (стр.27)
• Ключове на Благовести-

ето PPRO-i
• PPRO-a, PPRO-b, PPRO-

c и PPRO-d (по избор)

                          „Ключове на Благовестието“

Почерпка •    Почерпка по ваш избор 
(внимавайте за алерги-
ите на децата към някои 
храни)

Почивка:        Направете почивка, през която децата да 
отидат до тоалетна и да си измият ръцете.

Молитва:       Помолете се, за да благодарите за храната.
Почерпка:     Насочете разговора така, че да преговорите 

урока. (Забележка: Храната може да бъде 
подбрана така, че да се затвърди научено-
то, но порциите трябва да са малки, за да 
не заместват предстоящото хранене.)

Ръчен труд
(изберете един)

• Ключове на Благове-
стието (стр.60), по едно 
копие за всяко дете

• Пастели, моливи или 
маркери

• Ножици
• Перфоратор
• Ключодържател или 

нещо приспособено за 
целта като връзка, по 1 
за всяко дете

• Занимателна книжка, по 
1 за дете

• Малко парченце плат, по 
1 за всяко дете

• Парчета цветна прежда
• Лепило
• По един лист с нари-

сувани звезди за всяко 
дете (стр. 61)

Предмет:       „Ключове на Благовестието“  
                       Нека децата оцветят своите ключове, да ги 

изрежат, да пробият дупки и да ги сложат 
на ключодържателя. 

Занимателна книжка: „Бог благославя Авраам и Сара 
със син“ 

                          Помогнете на децата да залепят малко 
парче плат на пода на шатрата като част от 
килима или да направят украса с парчета 
цветна прежда.

Дейност:    „Звезди“ 
                              Дайте на всяко дете по един лист със 

звезди. Предложете им първо да ги оцве-
тят с различни цветове, а след това да им 
нарисуват точки, чертички и т.н.
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Допълнителни 
дейности
(изберете една)

• Червен пластилин
• Жълт пластилин
• Зелен пластилин

Дейност:               „Да направим „О“-то в покорството“
                       Кажете: „Да се покоряваш означава да вър-

шиш правилното и доброто. Библията, Бо-
жието слово, е книга за покорството. Тя ни 
казва кое е правилно и кое – грешно. Бог 
иска ти да постъпваш правилно. В дума-
та покорство има 3 пъти „О.“ (Направете 
червено, жълто и зелено О. Подредете ги 
като при светофара.) „Когато се возиш в 
кола с мама и татко, те трябва да се по-
коряват на светлините на светофара, за да 
не пострадате. Червеното значи „спри.“ 
Жълтото означава „намали,“ а зеленото 
– „тръгвай.“ В някои случаи твоите роди-
тели ти казват да спреш да вършиш нещо, 
друг път – да почакаш, а понякога да оти-
деш и да направиш нещо. Ти трябва да им 
се покоряваш. Бог ни дава Библията, за да 
ни ръководи подобно на светофар. Тя ни 
помага да знаем какво да направим в да-
ден момент. Бог иска да се покоряваме на 
Неговото слово.“                        
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Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„Господ e добър... и познава уповаващите на Него“ (Наум 1:7)
Въведение  
Знаеш ли кой направи закуската ти тази сутрин? Знаеш ли какво ще има за вечеря утре?
Позволете на децата да отговорят. 
Аз познавам Един, който знае всичко. В Библията се разказва за нещо, което Той знае!
Представяне  
Днешният стих живее на Наум 1:7. 
Кажете адреса заедно три пъти: първо като гледате наляво, после като гледате надясно  и 
накрая като гледате нагоре.
Нека някое дете ви помогне да намерите стиха, като отвори вашата Библия на отбелязаното 
място на Наум 1:7. Прочетете стиха, после покажете онагледения стих.
Обяснение  
Господ – В този стих се говори за Господ Бог. Господ наричаме Бог или Исус. То ни напомня, 
че Той е Господарят на всичко! За Господ Бог се говори в Библията.
е добър – Да, Господ Бог е добър, добър! Той върши всичко правилно! Той е съвършен във 
всичко. Господ Бог знае всичко, което трябва да се знае за всичко и за всички.
и познава уповаващите на Него – Господ Бог познава тези, които вярват и разчитат на Него. 
Господ знае дали ти си Му се доверил да те спаси от греховете. Знае дали разчиташ на Него, 
когато си тъжен или те е страх. Знае дали разчиташ Той да ти помага да обичаш хората и да Му 
се покоряваш всеки ден.
Приложение  
Неспасени: Ако знаеш, че си съгрешил, но още не си повярвал (не си се доверил) в 

Бога да те спаси, можеш да го направиш днес. Исус е Спасителят, Който 
беше наказан за твоя грях. Ако повярваш, че Исус е твоят Спасител, може 
да си сигурен, че Бог ще те спаси. Твоят грях ще бъде простен и ти ще 
станеш Божие дете.

Спасени:  Ако вече си повярвал, че Исус е твой Спасител, ти можеш да се доверяваш 
на Бога и за всичко останало! Доверявай се на Бога, когато си тъжен или 
се страхуваш. Вярвай и разчитай на Бога да ти помогне да обичаш другите 
и да се покоряваш на Бога всеки ден.

Повторение  
„Кажи стиха“
Показвайте символите последователно, докато всички казват стиха няколко пъти.
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Благовестието на фокус
Ключовете на Благовестието

Ключовете се използват за отваряне на вратите, за да влезете вкъщи, в колата – те дори отварят 
портата на някое специално място. Тук имам няколко разноцветни ключа, които ще ви помогнат 
да разберете как се влиза в небето! 
Покажете златния ключ. 

Този златен ключ ни кара да мислим за небето, което е домът на Бог. Небето е чудесно. Библията 
разказва, че то е толкова специално, че прилича на град направен от чисто злато (Откровение 
21:21). Всичко на небето е съвършено, защото Бог е свят (съвършен). Бог винаги прави всичко 
правилно. В Библията се казва, че Бог създаде (направи) света и че „Бог толкова възлюби света“ 
(Йоан 3:16). Това означава, че Бог обича хората по света. Бог обича теб! Той иска ти да можеш 
да влезеш в небето и един ден да живееш там с Него.
Покажете тъмния ключ.

Този тъмен ключ ни помага да мислим за греха. Ти и аз съгрешаваме против Бога, когато не се 
покоряваме на Неговия закон. Ти си роден с желанието всичко да става по твоя начин и затова 
вършиш грешни неща. В Библията се казва: „Всички съгрешиха“ (Римляни 3:23). 
Дайте примери за грях или обсъдете картини PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c и PPRO-d.

Грехът не може да влезе в небето, затова и хората не могат да отидат в небето със своя грях. 
Ти и аз заслужаваме да бъдем наказани за своите грехове.
Покажете червения ключ. 

Този червен ключ ни кара да мислим за Спасителя Исус. Той дойде на земята, роди се като бебе, 
а после стана мъж. Исус нямаше никакъв грях, но когато умря на кръста, понесе наказанието, 
което другите заслужаваха. В Библията пише: „Христос умря за греховете ни“ (1 Коринтяни 
15:3). След като умря, Исус бе погребан в гробница (пещера). После Библията казва: „Христос бе 
възкресен на третия ден“ (1 Коринтяни 15:4). Спасителят Исус е жив днес! Той е Единственият, 
който може да те спаси от твоя грях.

Покажете чистия ключ.
Чистият ключ ни напомня за спасението от греха. Единственият начин да се спасиш и да станеш 

чист от своя грях е да повярваш (да се довериш), че Исус е твоят Спасител. В Библията се казва: 
„Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш“ (Деяния 16:31). Ако искаш да повярваш в 
Исус като твой Спасител и да се спасиш от греха, ще се радвам да ти помогна (определете време 
и място). Тогава можеш да си дете в Божието вечно семейство и един ден да влезеш в небето, 
за да живееш с Него!

Покажете зеления ключ.
Този зелен ключ ни помага да мислим за израстването на Божието дете. Бог Святият Дух живее 

във всяко от Божиите деца. Той ще ти помага да се покоряваш на Бога и да вършиш добрите 
неща, които Бог иска. Но понякога ти все пак ще избираш да не си покорен на Бога. Когато това 
се случи, ти ще продължаваш да си Божие дете, но ще се наложи да говориш с Бога за греха си. 
После благодари на Бога, че ти прощава и го помоли да ти даде сили да се покоряваш.
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Урок – част 1
Картина PPRO 3-1
Бог говори на един човек, наречен Авраам.
„Остави мястото, където живееш и иди в земя-
та, която Аз ще ти покажа“ (от Битие 12:1).
Това беше преди много, много години. Авраам 
имаше жена на име Сара. Как мислиш, че се 
почувства той, когато Бог му каза да се премес-
ти? В Библията ни се казва, че Бог не само каза 
на Авраам да напусне родината си, но Той му 
даде и едно обещание.
Бог му каза: „Аз ще ти дам добро и ще те на-
правя голям народ и чрез теб ще се благословят 
всичките народи по света“ (по Битие 12:2-3).
Това беше едно много специално обещание.
Как щеше Бог да даде добро на целия свят 
чрез Авраам? Той обеща да направи от Авраам 
голям народ, който ще бъде Израил. Много го-
дини по-късно Исус, Бог Син, се роди в народа 
на Израил от жена на име Мария. Той беше 
изпратен от небето да стане Спасителят на це-
лия свят. Защо светът има нужда от Спасител? 
Всички съгрешават против Бога. Всички ние 
сме непокорни. Когато не правиш това, което 
казват твоите родители, ти не си покорен на 
Бога, защото Той казва да се покоряваш на мама 
и татко (Ефесяни 6:1). Ти и аз имаме нужда 
от Спасител и Бог изпрати Исус да стане този 
Спасител. Така Бог даде добро на целия свят 
чрез Авраам.

Картина PPRO 3-2
Авраам послуша Бога и направи това, което Бог 
му беше казал. Той събра всичките си неща и 
заедно със Сара се приготви да пътува към зе-
мята, която Бог щеше да им покаже. Те събраха 
всичките си животни и слуги. Избраха храна за 
из път, може би взеха сирене, бисквити, стафи-
ди и други сушени плодове. Събраха шатрите 
и дрехите си и всичко, от което се нуждаеха за 
пътуването. Това беше много работа.

Използвайте детски сервиз за игра, 
животни и други играчки, за да изи-
граете преместването на Авраам.

Когато приятелите и роднините на Авраам и 

Сара ги питаха: „Къде отивате?“, те навярно 
отговаряха, „Не знаем точно къде.“
Но те знаеха, че могат да се доверят на Бога. 
Той им беше дал едно специално обещание. 
Те се надяваха Бог да им покаже пътя. Така и 
стана!

Картина PPRO 3-4
По време на пътуването Бог се срещна с Авра-
ам и му обеща: „Тази земя ще дам на твоите 
деца“ (по Битие 12:7).

Песен: „В Библията вярвам“

Част 2
Бог даде много специално обещание на Авра-
ам. Спомняте ли си какво? Бог обеща да даде 
земята на децата на Авраам и да благослови 
целия свят чрез неговото семейство.
Картина PPRO 3-3
Но въпреки че бяха женени от много дълго, 
Авраам и Сара нямаха свои деца. Минаваше 
година след година – но дете не се раждаше. 
Дали Бог щеше да изпълни Своето обещание? 
Авраам започна да се притеснява.
Една нощ той каза на Бога: „Ти не си ми дал 
деца“ (по Битие 15:3).
Тогава Бог каза на Авраам да излезе навън и 
да погледне към небето.
Нека всички да погледнат към „небето.“
Нощта беше ясна и тъмна. Небето беше пълно 
с ярки звезди.
„Погледни нагоре,“ каза Бог на Авраам. „Ако 
можеш, преброй всички звезди. Толкова голямо 
ще бъде твоето семейство един ден“ (по Битие 
15:5).
Бог напомни на Авраам за Своето обещание. 
Но времето минаваше и Авраам и Сара няма-
ха деца. Трудно ли ти е да чакаш нещо, което 
много силно желаеш? На Авраам и Сара им 
беше трудно да чакат. Те остаряваха и още 
нямаха свои деца.
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Направете кратка пауза преди следващата 
част.
А какво чувам?
Престорете се, че слушате нещо в далечи-
ната.
Идва от шатрата на Авраам и Сара. Не мога да 
повярвам на ушите си – чувам бебешко гукане 
и нечий смях. Какво ли се е случило?
Позволете на децата да отговорят.
След толкова години най-накрая се появи бебе 
Исаак!

Картина PPRO 3-5

Той си имаше десет малки пръстчета на ръ-
чичките (избройте ги), десет малки пръстчета 
на крачетата (покажете към пръстите на 
краката), две ушенца (покажете ушите) и 
едно мъничко носле (покажете носа). Авра-
ам и Сара имаха своя обещан син. Бог беше 
изпълнил Своето обещание. Как според теб се 
чувстваха Авраам и Сара? Библията ни казва, 
че Сара беше толкова щастлива, че се смееше. 
Съседите, които идваха да видят новороденото 
бебе също се радваха – това беше едно щаст-
ливо време.
Картина PPRO 3-3
Авраам повярва в Божието обещание, че един 
ден неговият син Исаак ще има нова родина. 
Както и че в неговото семейство ще има много, 
много хора. Семейството на Авраам щеше да 
стане част от специалния план на Бога да из-
прати на земята Спасителя Исус. Бог беше из-
пълнил Своето обещание да ги заведе в новата 
страна и да им даде семейство. Но как щеше да 
благослови чрез тях целия свят? Много, много 
години по-късно в семейството на Авраам и 
Исаак се роди Исус. Той беше изпратен от Своя 
дом в небето на земята, за да умре на кръста и 
да спаси хората като теб и мен от наказанието, 
което заслужаваме.
Картина PPRO 4-2
Бог е способен да благослови целия свят чрез 
Своя Син Исус. Повярвал ли си, че Исус е твой 
Спасител? Ти можеш да Го помолиш да стане 
твой Спасител и да ти прости греха.

Бог говори на Авраам отново. Той му каза: „Ти 
и Сара ще имате син“ (по Битие 17:16).
Знаете ли какво направи Авраам? В Библията 
се казва, че той се засмя (Битие 17:17). Мисле-
ше си, че беше твърде хубаво, за да е истина. 
Авраам беше почти на сто години.
„Аз съм прекалено стар. Как може да имам 
син?“ попита той Бога (по Битие 17:17).
„Ти ще имаш син и ще го наречеш Исаак“ (по 
Битие 17:19).
Нека децата да повторят името.
Един ден Авраам седеше пред шатрата си, кога-
то дойдоха трима посетители. Той се втурна да 
ги посрещне, да им сервира храна и напитки.

Изиграйте заедно как приготвяте 
храна. Може да използвате пласт-
масови съдове и прибори и храна на 
ужким.

Беше необичайно тримата мъже да пътуват по 
това време на деня – беше много горещо.

Нека всички си веят с ръце сякаш е 
горещо.

Те не бяха обикновени мъже – те бяха Божии 
пратеници. Казаха на Авраам, че след една го-
дина Сара ще роди момче. Кой мислите стоеше 
до входа на шатрата и слушаше? Сара. Тя чу 
казаното и се изсмя. Помисли си, че е прека-
лено късно за нея да роди момче, защото вече 
беше много стара.
Пратениците казаха: „Има ли нещо невъзмож-
но за Господа?“ (по Битие 18:14).
Ние можем да сме сигурни, че Бог винаги пра-
ви това, което иска. Той беше обещал да даде 
на Авраам и Сара син – за Него това не беше 
прекалено трудно. Той обеща да благослови 
семейството на Авраам – това не беше трудно 
за Бога. Ако си приел Исус за свой Спасител, 
помни, че Бог винаги е способен да изпълни 
Своите обещания.

Част 3
Измина цяла година от срещата със специал-
ните посетители на Авраам.
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Бог винаги спазва Своите обещания. С изпра-
щането на Исус Той благослави целия свят.
Завършете с молитва на благодарност към 
Бога, че е изпратил Исус да спаси хората от 
наказанието, което заслужават.

Въпроси за преговор
Стих за запаметяване

1. Кой знае всичко? (Господ Бог.)

2. Колко благ, добър е Господ Бог? (Той е съ-
вършен във всичко.)

3. Коя специална дума в стиха означава да вяр-
ваш и да разчиташ на Бога? (Уповавам.) 

Урок (1-3 част)

1. На кого можеше да се довери Авраам, че 
ще го отведе на ново място за живеене? (На 
Бога.)

2. Как щеше Бог да благослови целия свят чрез 
Авраам? (Като изпрати Исус.)

3. Защо светът се нуждае от Исус? (Ние се 
нуждаем от Спасител, защото сме съгре-
шили.)

4. Какво видя Авраам, когато погледна към 
нощното небе? (Много звезди.)

5. Кой дойде да посети Авраам? (Трима пра-
теници на Бога.)

6. Кой стоеше на входа на шатрата и слушаше 
разговора на мъжете? (Сара, жената на 
Авраам.)

7. Какво специално благословение даде Бог на 
Авраам и Сара след дълго чакане? (Момчен-
це, Исаак.)

8. Какво обещание за Исаак даде Бог на Авра-
ам? (Той щеше да има земята на Авраам и 
многобройно семейство.)

9. Кой винаги спазва Своите обещания? 
(Бог.)

Благовестието на фокус

1. Къде иска Бог да живееш един ден с Него? 
(В небето, в Неговия дом.)

2. Какво направи Спасителят Исус, за да станеш 

ти чист от греха? (Той умря на кръста.)

3. Какво трябва да направиш, за да се спасиш 
(да станеш чист) от твоя грях? (Да повяр-
ваш в Исус като свой Спасител. (Повторете 
– кажи на Бога „Знам, че съм съгрешил и съжаля-
вам. Вярвам, че Исус умря за моите грехове и после 
възкръсна. Моля те, прости моя грях и ме направи 
Свое дете.”)
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Урок 4
Бог благославя Исаак със съпруга
Стихове за учителите Битие 24
Основна истина  Бог обещава да помага на Своите деца да правят правилните неща.
Приложение  Неспасени: Помоли Исус да стане твой Спасител.
  Спасени:      Моли Бог да ти помага да правиш правилни неща.
Стих за запаметяване Преговор Наум 1:7.

Програма за 
часа

Какво ти трябва? Какво да правиш?

Посрещане • Диск с музика и CD 
плейър

• Табелки за имената 
– стр. 56, по една за дете

• Кукла за театър с движе-
ща се уста

Посрещане:   Пуснете тиха музика. Поздравявайте деца-
та по име и им слагайте табелките с име-
ната.

Дейност:        „Куклата говори любезни думи“ 
                       Нека куклата за театър да казва любезни думи 

(напр. „моля,” „благодаря,” „обичам те,” 
„изглеждаш прекрасно”). Нека децата из-
ползват куклата, за да казват мили думи.

Хваление • Диск с музика и CD пле-
йър; песнарка или само 
текстове на песни

•    „Чуден е Бог“, 
онагледена

• Кошничка или касичка 
за дискос

Песен:            „Бог добър е с мен“ (вижте на стр.6)
Молитва:      Водете децата в молитва и нека те повтарят 

след вас на части: „Скъпи Боже, благодаря 
Ти за нашите очи, уши, ръце и уста. По-
могни ни да ги използваме по най-добрия 
начин. Благодаря Ти за това, че си наш во-
дач. В името на Исус. Амин.“

Песен:             „Чуден е Бог“
Дискос:          (По избор.) Нека децата да си подават 

кошничка или касичка и да пускат своя 
дискос в нея. (Погрижете се да информи-
рате родителите за какво ще се използват 
парите.)

Стих за
запаметяване

 • Онагледен стиха Наум 
1:7 (в пакета с материа-
ли)

• Инструкции, стр. 34

Стих:               Наум 1:7 

Раздвижване Дейност:        „Глава, рамене, колена и пръсти“
                        Тези думи могат да се говорят или пеят с мело-

дията на някоя известна детска песен като 
в същото време се правят и движенията:
Глава и рамене, колена и пръсти,
колена и пръсти, колена и пръсти
Глава и рамене, колена и пръсти

                           Пляскай с ръце и Бога хвали.
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Библейски 
урок

• План или текст; стр. 36
• PPRO4-1-6
• Изтривалки за крака или 

килимчета, парашутно 
платно (или чаршаф), 
маса (по избор)

• Нещо за хапване

Урок:              „Бог благославя Исаак със съпруга“
                           Преподайте целия урок или само една 

част от него. За да са свободни ръцете ви 
за движенията по време на урока, може да 
поставите картините на статив на нивото 
на очите на децата.

Преговор • Три пластмасови кутии/
кофички, едната пълна с 
вода 

• Картини с камили (в 
пакета с материали)

• Черпак
• Найлонова мушума
• Хавлиена кърпа
•     Въпроси (стр.38)

Игра:             „Да напоим камилите“ 
                   Ако не можете да намерите две плюшени 

камили, използвайте картините с камили 
в пакета. Прикачете ги към празните ку-
тии/ кофички с тиксо или пък ги поставете 
зад тях (в този случай залепете на гърба 
им картонено краче, както на рамките за 
снимки, за да могат да стоят изправени).                        

                         След като детето отговори правилно на 
въпроса, може да излезе и да прелее с чер-
пака вода от пълната кутия в другата.

Благовестието 
на фокус

• Инструкции (стр.35)
• Ключове на 

Благовестието 
• PPRO-a, PPRO-b, 

PPRO-c и PPRO-d (по 
избор)

Дейност:             „Ключове на Благовестието“ (преговор)  

Почерпка • Почерпка по ваш избор 
(внимавайте за алерги-
ите на децата към някои 
храни)

Почивка:        Направете почивка, през която децата да 
отидат до тоалетна и да си измият ръцете.

Молитва:       Помолете се, за да благодарите за храната
Почерпка:     Насочете разговора така, че да преговорите 

урока. (Забележка: Храната може да бъде 
подбрана така, че да се затвърди научено-
то, но порциите трябва да са малки, за да 
не заместват предстоящото хранене.)
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Ръчен труд
(изберете един)

• Корнфлейкс, желирани 
бонбони, плодове или 
други неща за ядене, 
които могат да се нижат

•     Силиконови или друг 
вид връзки

• Цветни моливи или 
маркери

• Занимателни книжки, по 
1 за дете

•    Пайети, цветни камъни 
за декорация или мънис-
та за дрехи

• Лепило
• Бисерни цветя (по две за 

всяко дете - в пакета са)
• Двойно лепяща лепенка
• Пандела, по една за дете
• Пластилин или глина 

(виж книжката „Въведе-
ние към серията...“)

Ръчен труд:        „Огърлица“
                          Нека децата изработят огърлица като нани-

жат „мъниста“ (меден корнфлекс, който е 
като мъниста, желирани бонбони и плодо-
ве) за ядене на силиконовата връзка. 

Занимателна книжка: „Бог благославя Исаак със 
съпруга“ 

                             Помогнете на децата да залепят пайети 
или мъниста по седлото, дрехите и накита 
на Ревека.

Пластилин: „Да направим камила“ 
                         Помогнете на децата да изработят камила.

Ръчен труд: „Огърлица с бисерни цветя“
                         Дайте на всяко дете по една пандела. Нека 

то да залепи към нея с двойно лепящата 
лепенка едно към друго двете бисерни 
цветя. Така ще получи огърлица. Може да 
я използвате за играта „Намери огърлица-
та на Ревека“

Допълнителни 
дейности
(изберете една)

• Кутия/ панерче с 
няколко предмета, 
които децата могат да 
държат (напр., плюшени 
животни, кукли, коли, 
топки и др.)

• Огърлица (децата ги 
правят като ръчен труд )

Дейност:          „Моля и благодаря“
                      Децата трябва да попитат: „Моля, може ли 

да подържа ____ (предмета).“ А след като 
учителят им го подаде, трябва да кажат 
„Благодаря.“ После учителят моли по съ-
щия начин играчките да се върнат в кутия-
та или панерчето.

Игра:              „Намери огърлицата на Ревека“
                      Изберете две деца – едното да скрие своя-

та огърлица, а другото да я търси. За да 
помогнат на детето да открие огърлицата, 
другите деца пеят тихо някоя позната пе-
сен, ако то се намира далеч от огърлицата 
и пеят силно, ако детето се приближава. 
Изберете и други деца, ако времето поз-
волява.
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Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„Господ e добър...и познава уповаващите на Него“ (Наум 1:7)
Въведение  

Кой те държи за ръка, когато пресичаш улицата? Кой те води до къщата на баба и не се изгубва? 
Ако очите ти са завързани, на кого ще се довериш да те води из тази стая?
Позволете на децата да отговорят.
Да се доверяваш на тези хора е хубаво. В Библията се говори за Един, който е съвършено добър. 
Ти можеш да Му се доверяваш винаги, за всичко!
Представяне  
В Наум 1:7 пише кой е Той. 
Кажете адреса заедно три пъти: първо докато ходите на място, после докато тичате на 
място  и накрая докато подскачате на един крак.

Нека някое дете ви помогне да намерите стиха, като отвори вашата Библия на отбелязаното 
място на Наум 1:7. Прочетете стиха, после покажете онагледения стих.

Обяснение  
Господ е добър – Да, Господ е добър, съвършено добър през цялото време! Господ Бог винаги 
върши онова, което е правилно! Той знае кое е добро за теб. Господ прави това, което е добро, 
защото самият Той е добър.
и познава уповаващите на Него – Понеже Господ знае всичко, Той знае кои уповават на Него. 
Знае кой разчита на Него за помощ. Господ Бог е Единственият, на който можеш да разчиташ 
по всяко време и през цялото време.
Приложение  
Неспасени: Ако знаеш, че си съгрешил, но не си повярвал (не си се доверил) в Бога 

да те спаси, можеш да го направиш днес. Исус е Спасителят, Който беше 
наказан за твоя грях. Ако повярваш, че Исус е твоят Спасител, може да 
си сигурен, че Бог ще те спаси. Ти можеш да уповаваш и да разчиташ на 
Господ Бог да ти прости греха и да те направи Божие дете.

Спасени:  Ако вече си повярвал, че Исус е твой Спасител, ти можеш да се доверяваш 
на Бога и за всичко останало! Уповавай на Бога, когато си тъжен или се 
страхуваш. Помоли Го да те води да израстваш като Негово дете. Уповавай 
на Господа да те заведе до хора, които мога да те научат повече за Него. 
Разчитай на Него да те води, за да разбереш какво се казва в Библията. 
Уповавай на Господ Бог да те води във всички твои решения в живота

Повторение  
„Кажи стиха“
Показвайте символите последователно, докато всички кажат стиха няколко пъти.
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Благовестието на фокус
Ключовете на Благовестието (преговор)

Тези ключове са направени от хартия и не могат да отключат нито една врата. Но техните цветове 
ще ти помогнат да запомниш как се влиза в небето!

Покажете златния ключ.
♦ За какво ни напомня този златен ключ? (За небето, за Божия дом.)

♦ Защо в небето всичко е съвършено? (Защото Бог е съвършен.)

♦ Кой създаде света, в който живеем? (Бог.)

♦ Кого обича Бог? (Всички хора по света, в това число теб и мен – Йоан 3:16.)

♦ Кой иска Бог да живее един ден в небето с Него? (Ти и аз.)

Покажете тъмния ключ.
♦ За какво ни говори тъмния ключ? (За греха.)

♦ Защо вършиш грехове? (Имаш в себе си желание да съгрешаваш.)

♦ Какви неща вършиш, които Бог нарича грях? (Отговорите ще са най-различни. Дайте примери 
за грях или обсъдете картини PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c и PPRO-d.) 

♦ Кой е съгрешил и затова заслужава да бъде наказан (да бъде завинаги отделен от Бога)? (Ти, 
аз, всички хора – Римляни 3:23).

Покажете червения ключ.
♦ За какво ни напомня този червен ключ? (За Исус, който умря на кръста.)

♦ За чий грях беше наказан Исус, когато умря на кръста? (За греха на всички хора – 1 Коринтяни 
15:3.)

♦ Защо беше възможно Исус да бъде наказан за твоите грехове? (Той беше съвършен, нямаше 
никакъв грях.)

♦ Какво се случи с Исус на третия ден, след като умря и беше погребан? (Исус възкръсна 
– 1Коринтяни 15:4.)

Покажете чистия ключ.
♦ Как можеш да се спасиш и да се изчистиш от своя грях? (Да повярваш, да се довериш на Исус 

като Спасител – Деяния 16:31).

♦ Ако си спасен от греха, чие дете си вече? (Дете на Бога, както и на своите родители.)

Покажете зеления ключ.

♦ Кой живее в Божиите деца и им помага да израстват? (Бог Святият Дух.)

♦ Какво ще ти помогне Бог Святият Дух да направиш? (Да се покоряваш на Бога, да вършиш 
добрите неща, които Бог иска от теб.)

♦ Когато Божиите деца са непокорни на Бога, какво трябва да направят? (Да говорят с Него 
за греха си; да Му благодарят за Неговата прошка; да Го молят да им помогне да се 
покоряват.)
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Урок – част 1
Изиграйте как водите децата в планината, 
насочвате ги да заобиколят скали, да прес-
качат поточета и да се провират между 
клоните. Може да подредите реални препят-
ствия: пътека от изтривалки за крака или 
килимчета, парашутно платно (или чаршаф) 
за провиране, маса за заобикаляне. Казвайте 
често: „Следвайте ме – аз съм вашият водач. 
Аз ще ви водя по правилния път.“
Бог беше водил Авраам. Беше му показал къде 
да живее. Бог беше изпълнил Своите обещания 
към Авраам и беше дал на него и на Сара син. 
Спомняте ли си как се казваше? Те го нарекоха 
Исаак.
Помолете децата да повторят това име.
Авраам и Сара бяха много щастливи най-на-
края да имат син. Бог беше изпълнил обеща-
нието Си към тях.

Използвайте картините от урок 3, за да 
припомните на децата за Авраам, Сара и 
Исаак.
Бог винаги спазва Своите обещания. Той има 
власт да направи точно това, което е казал, че 
ще направи. Бог никога не разочарова хората. 
На Него може да се вярва винаги.

Картина PPRO 4-1
Исаак порасна. Според мен Авраам му беше 
разказал много неща за Бога и как Бог беше 
водил Авраам по пътя до земята на Ханаан. Той 
беше казал на Исаак за обещанията дадени от 
Бога – да даде земята на Авраам и на неговото 
семейство, да ги направи голям народ и чрез 
този народ да благослови всички народи по 
света.
Но само от един син не може да се роди народ 
– беше време Исаак да се ожени и да създаде 
свое семейство. Според теб дали Бог можеше 
да помогне да се намери подходящата съпруга 
за Исаак? Нека да разберем!
Авраам помоли своя главен слуга да отиде при 
него. Искаше да му даде за изпълнение една 
специална задача. Той го накара да обещае да се 
върне обратно в земята, откъдето беше дошъл 
Авраам и там да намери съпруга на Исаак. Това 

беше една много важна и трудна задача!
Слугата имаше някои съмнения. Той не беше 
сигурен дали ще открие подходящата жена. 
Ами после ако жената не пожелаеше да на-
пусне дома си и да се омъжи за човек, който 
живее толкова далеч? Но Авраам знаеше, че 
Бог щеше да води слугата до правилното място 
и правилното семейство.
Бог може да води хората. Той може да им показ-
ва как да живеят. Днес ние можем да открием 
как Бог иска от нас да живеем в Неговото слово 
Библията. 
Покажете на децата своята Библия. 
В Библията ни се казва, че Бог иска хората 
– хората като теб и мен – да повярват, че Исус 
е техният Спасител. Ние всички се нуждаем 
от Спасител, защото всички сме непокорни на 
Бога. Ние съгрешаваме против Него. Когато 
лъжем или нараняваме някого, ние съгреша-
ваме против Бога. Но Той обича теб и мен и 
изпрати Исус, за да умре на кръста и да понесе 
нашето наказание. Ти можеш да повярваш в 
Исус като свой Спасител и да знаеш, че Бог 
ти е простил.
Авраам уповаваше на Бога. Той беше сигурен, 
че Бог ще води неговия Слуга в това толкова 
важно пътуване.

Част 2
Картина PPRO 4-3
Слугата на Авраам се приготви да поеме на 
своето дълго пътуване. Той взе със себе си 
други мъже и десет камили. Натовари много 
красиви накити и подаръци от Авраам. Пъту-
ването беше много дълго. Слугите прекараха 
дълги дни в пътуване и нощуване под открито 
небе.

Изиграйте как яздите камила и бавно 
се клатушкате надолу-нагоре. 

Когато най-накрая слугата пристигна, беше 
вечер. Той спря извън града близо до един 
кладенец, където жените идваха да налеят вода 
за пиене и готвене. (В онези дни хората нямаха 
чешми в домовете си.) Слугата се помоли на 
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Бог и поиска Той да го отведе при онази млада 
жена, която трябва да стане съпруга на Исаак. 
Бог обичаше Исаак и планираше да му даде 
добра жена. Бог знае всичко, затова знаеше коя 
млада жена ще е щастлива да стане съпруга на 
Исаак. Бог имаше силата да отведе слугата при 
подходящата млада жена.
Слугата говори с Бога за плана да открие под-
ходящата за Исаак съпруга. Той помоли Бог да 
изпрати жена, която ще предложи да извади 
вода и за десетте камили. Това би било нещо 
необичайно.
Преди да завърши молитвата си, на кладенеца 
дойде Ревека, внучката на брата на Авраам. Тя 
беше много красива и не беше още омъжена, а 
живееше у дома със своите родители.

Картина PPRO 4-4
Слугата побърза да отиде при нея и каза: „Моля 
те, нека пийна малко от твоята стомна“ (по 
Битие 24:17).
Ревека каза: „Пий“ и му подаде стомната си 
с вода. „Ще извадя вода и за твоите камили,“ 
добави тя (от Битие 24:18-19).
Спомняте ли си колко бяха камилите? Десет. 
Това значи, че тя трябваше да извади много 
вода! Спомняте ли си за какво помоли Бог 
слугата? Беше поискал жена, която да дойде на 
кладенеца и да пожелае да напои и камилите!
Ревека работи усилено, за да извади достатъч-
но вода за десетте камили. Тя показа голяма 
добрина и се трудеше, трудеше, докато свърши 
работата докрай.

Изиграйте как давате вода на десет 
камили.

Слугата даде на Ревека подаръци и я попита 
за нейното семейство. Нейният дядо се оказа 
брат на Авраам. Бог беше завел слугата право 
до семейството на самия Авраам. Слугата 
прослави Бога за това, че го беше водил.

Част 3
Ревека изтича вкъщи и показа на семейство-
то си подаръците, разказа им какво се беше 
случило.
Картина PPRO 4-5

Нейният брат Лаван (накарайте децата да 
повторят името) бързо отиде при кладенеца 
и покани слугата в своя дом.
„Защо стоиш вън? Ела в нашата къща и доведи 
и камилите. Ние имаме място за тях“ (по Битие 
24:31).
Слугата, камилите и другите помощници 
отидоха в къщата. Имаше слама за камилите 
и помощниците на слугата можеха да си из-
мият горещите и прашни крака. На слугата на 
Авраам бе поднесено чудесно ядене, но той не 
искаше да яде!
„Няма да ям, докато не ви кажа защо съм дошъл 
тук“, каза той (по Битие 24:33).
Пригответе нещо за хапване за децата, но го 
сложете на масата. Кажете им да изчакат, 
докато слугата разкаже всичко. Помощник в 
костюм може да изиграе монолога.
„Аз съм слуга на Авраам. Господ Бог благо-
слови моят господар с големи богатства. Един 
ден синът му Исаак ще ги притежава всичките. 
Авраам ме изпрати да намеря съпруга за Исаак. 
Той каза, че Бог ще ме отведе до подходящо-
то семейство. Аз се молих на Бога и поисках 
от Него да ме води. Щях да поискам вода от 
някоя жена и ако тя ми предложеше да напои 
и камилите, щях да разбера, че е тя. Ревека 
дойде на кладенеца. Тя направи точно това, за 
което се помолих. Ще й позволите ли да дойде 
с мен и да бъде съпруга на Исаак?“ (по Битие 
24:34-49).
Нека децата хапнат от нещата, които сте 
им донесли. Уверете се, че това не трае дълго 
(или продължете историята, докато ядат).
Семейството на Ревека разбра, че Бог беше 
водил слугата. Те повярваха, че Божият план 
беше най-добрият за Ревека.
Ревека смело каза: „Ще отида“ (по Битие 
24:58).
Слугата на Авраам се поклони на Бога. Той 
прослави и благодари на Бога, че го е водил 
през целия път. Семейството на Ревека празну-
ва с голяма гощавка и слугата им даде многото 
красиви подаръци от Авраам.
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На следващия ден Ревека пое на път със слуга-
та, неговите помощници и камилите.
Картина PPRO 4-6
Тя взе със себе си и своите слугини. Пътят 
беше дълъг.
В Библията се казва, че когато те се върнаха 
в дома на Авраам, Исаак се ожени за Ревека 
и че той я обичаше (Битие 24:67). Бог беше 
водил слугата на Авраам, за да избере подхо-
дящата жена за Исаак и подходящия съпруг 
за Ревека.
Ако Исус е твой Спасител, моли Бог да те води. 
Помоли Го да ти даде добри приятели и да ти 
помогне да се покоряваш на мама и татко.
Исааак и Ревека имаха деца и така семейство-
то на Авраам стана по-голямо. Спомняте ли 
си обещанието? Чрез тяхното семейство Бог 
беше обещал да благослови целия свят. Много 
години по-късно в това семейство се роди Исус. 
Той дойде, за да умре на кръста, за да стане 
Спасителят. Исус може да те спаси.

Въпроси за преговор
Стих за запаметяване

1. Какво знае Господ Бог? (Всичко; познава 
тези, които уповават на Него.)

2. Защо Господ прави това, което е добро? 
(Защото Той е благ, добър.)

3. Какво означава „да уповаваш на Него“? (Да 
вярваш и да разчиташ на Бога да те спаси 
и да ти помага.) 

Урок (1-3 част)

1. Какво прави водачът? (Води те; показва ти 
пътя, по който да вървиш.)

2. Кой обеща да води Авраам и да го направи 
баща на голям народ? (Бог.)

3. Кой е Спасителят, роден от млада жена из-
между този народ? (Исус, Бог Син.)

4. Кой имаше нужда от съпруга, за да създаде 
свое семейство? (Исаак.)

5. Откъде знаеше Авраам, че Бог ще отведе 
слугата до подходящата жена за Исаак? (Бог 
обещава да води тези, които Го молят за 

това.)

6. Какво направи Ревека, с което показа на слу-
гата, че тя е жената, към която Бог го води? 
(Тя му даде вода и напои всичките негови 
камили.)

7. Какво каза семейството на Ревека за това 
тя да стане съпруга на Исаак? (Те казаха 
да, разбраха, че всичко това беше Божият 
план.)

8. На кого благодари слугата, че го беше отвел 
до Ревека? (На Бога.)

9. Ако Исус е твой Спасител, кои са някои от 
начините, по които Бог ще те води, когато 
Го молиш за това? (Ще ти помага да се 
държиш приятелски, да се покоряваш на 
родителите си, да слушаш учителите си и 
др.) 

Благовестието на фокус
1. Кой е съгрешил и заслужава да бъде далеч от 

Бога завинаги? (Ти, аз, всички хора.)

2. Как Исус, Бог Син, беше наказан за твоя 
грях? (Той умря на кръста.) 

3. Какво трябва да направиш, за да се спасиш 
(да станеш чист) от твоя грях? (Да повярваш/ 
да се довериш на Исус като свой Спасител. 
Повторете – кажи на Бога „Знам, че съм 
съгрешил и съжалявам. Вярвам, че Исус 
умря за моите грехове и после възкръсна. 
Моля те, прости моя грях и ме направи 
Свое дете.“)
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Урок 5
Бог помага на Давид да победи Голиат
Стихове за учителите 1 Царе 17:1-52
Основна истина  Бог обещава да помага на тези, които уповават на Него.
Приложение  Неспасени: Довери се на Исус като на твой Спасител от греха. 
  Спасени:     Уповавай на Бог да ти помага.  
Стих за запаметяване „Когато съм в страх, на Теб ще уповавам“ (Псалм 56:3)

Програма за 
часа

Какво ти трябва? Какво да правиш?

Посрещане • Диск с музика и CD 
плейър

• Табелки за имената 
– стр. 56, по една за дете

• Лист А4, по 1 за всяко 
дете

• Пастели или флумастери

Посрещане:  Пуснете тиха музика. Поздравявайте 
децата по име и им слагайте табелките с 
имената.

Дейност:        „Моето краче“ 
Очертайте стъпалото или обувката на 
всяко дете на лист хартия. Измерете с тях 
дължината им като използвате линия. Нека 
децата оцветят своето стъпало. 

Хваление • Диск с музика и CD пле-
йър; песнарка или само 
текстове на песни

•    „Най-силен, могъщ“ и 
„Не се плаши“, онагле-
дени

• Кошничка или касичка 
за дискос

Песен:            „Най-силен, могъщ“
Молитва:      Водете децата в молитва или нека те повта-

рят след нас на части: „Скъпи Боже, благо-
даря Ти, че ни обичаш. Ние уповаваме на 
Теб да ни помагаш. Помогни ни да използ-
ваме своите крака, за да ходим там, където 
ти е угодно. В името на Исус. Амин.“

Песен:             „Не се плаши“
Дискос:          (По избор.) Нека децата да си подават 

кофичка или касичка и да пускат своя ди-
скос в нея. (Погрижете се да информирате 
родителите за какво ще се използват па-
рите.)

Стих за
запаметяване

• Онагледен стиха Псалм 
56:3 (намира се в пакета 
с материали)

• Инструкции, стр. 42

Стих:               Псалм 56:3 
Повторение:  Стих с движения

Раздвижване Дейност:        „Бог е направил моите крака“
                         Докато казвате следното, нека децата да ви 

следват и да повтарят движенията.
                          Мога да ходя. (Ходете на място.)
                          Мога да скачам. (Подскачайте на място 

с два крака.)
                          Мога да подскачам и с един крак. (Подскачайте 

първо с единия крак, а после с другия.)
                          Мога да тичам. (Тичайте на място.)
                           Мога да ходя на пръсти. (Ходете на пръсти 

на място.)
                         Мога да благодаря на Бога, че е направил 

моите крака. (Извикайте „Благодаря Ти, 
Боже!”)



Малките деца могат да познаят Бога чрез Неговите обещания

40

Библейски 
урок

• План или текст; стр. 44
• PPRO 5-3-6
• PPRO-a, PPRO-b, PPRO-

c и PPRO-d
• Псалм 56:3, онагледен
•   Онагледените песни 

„Най-силен, могъщ“ 
и „Бог добър е с мен“ 
(вижте движенията на 
стр.6)

• Диск с музика и CD 
плейър; песнарка или 
текстове на песни

•     Плюшено агънце
• Метър шивашки или 

дърводелски
• По един голям лист от 

вестник за всяко дете
•    Мишена или кофа

Урок:              „Бог помага на Давид да победи Голиат“
                           Преподайте целия урок или само една 

част от него. За да са свободни ръцете ви 
за движенията по време на урока, може да 
поставите картините на статив на нивото 
на очите на децата.

Преговор • Лъвове, мечки и овце 
(в пакета с материали), 
в средно голям хартиен 
или непрозрачен плик

• парче прежда/ вълна в 
кръг на пода

•     Въпроси (стр. 47)

Игра:             „Приберете овцете в кошарата“ 
                             След като детето отговори правилно на 

въпроса, изважда едно животно от плика. 
Всички деца издават съответния звук на 
животното. После детето го поставя в „ко-
шарата“ на пода, ако е овца, и извън коша-
рата, ако е лъв или мечка.

Благовестието 
на фокус

• Инструкции (стр.43)
• Картини на Благовести-

ето PPRO-j, PPRO-k, 
PPRO-l и PPRO-m

• PPRO-a, PPRO-b, PPRO-
c и PPRO-d (по избор)

Дейност:             „Благовестието в картини“ 

Почерпка • Почерпка по ваш избор 
(внимавайте за алерги-
ите на децата към някои 
храни)

Почивка:        Направете почивка, през която децата да 
отидат до тоалетна и да си измият ръцете.

Молитва:       Помолете се, за да благодарите за храната.
Почерпка:     Насочете разговора така, че да преговорите 

урока. (Забележка: Храната може да бъде 
подбрана така, че да се затвърди научено-
то, но порциите трябва да са малки, за да 
не заместват предстоящото хранене.)
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Ръчен труд
(изберете един)

• Арфа и ивица, по 1 за 
всяко дете (стр. 62)

• Клипси (Брадс - търсете 
в магазините за хоби 
материали за картички), 
по две за дете

• Силиконови връзки, по 
5 за всяко дете

• Стикери за украса на 
арфата

• Цветни моливи или 
маркери

• Занимателна книжка, по 
1 за всяко дете

• Малки камъни, изрязани 
от алуминиево фолио

• Лепило
• Пластилин или глина 

(виж книжката „Въведе-
ние към серията...“ )

Ръчен труд: „Арфата на Давид“ 
                             Изрежете арфата и частите ѝ . Като из-

ползвате клипс (брадс), свържете точки А 
и В от ивицата с точки А и В на арфата. 
Вържете пет силиконови или други връз-
ки (както е показано на модела), за да на-
правите струните на арфата. Украсете със 
стикери или с рисунки.

Занимателна книжка: „Бог помага на Давид да победи 
Голиат“ 

                             Предложете на децата първо да оцветят 
картинката. Помогнете им да залепят мал-
ки камъни изрязани от алуминиево фолио 
на брега на потока.

Пластилин: „Направи лъвове и овце“ 
                          Помогнете на децата да изработят лъвове 

и овце.

Допълнителни 
дейности
(изберете една)

• Листове „Когато Исус 
стане...“ (стр. 63), по 1 
на дете

• Листове цветен картон, 
по 1 за всяко дете

• Цветни моливи или 
маркери

• Ножици
• Сухо лепило
• Костюми (виж книжката 

„Въведение към серия-
та...“ )

Дейност:               „Когато Исус стане мой Спасител“
                       Дайте на всяко дете по един лист. Нека до-

като децата оцветяват картинките да обсъ-
дите с тях ситуации, в които децата могат 
да уповават/да се доверяват на Бога. След 
това им помогнете, ако е нужно, в изряз-
ването на цялата картина по външния кон-
тур. След това всяко дете нека да залепи 
своята картина върху цветен картон. Ако 
желаете може да направите две дупки и да 
завържете подходяща пандела или връзка, 
така, че децата да могат да окачат плака-
та на стената в стаята си. Помолете ги да 
обяснят на родителите си какво са научи-
ли днес като използват този плакат. 

Дейност:         „Давид и Голиат“
                          Нека децата изиграят по роли историята за 

Давид и Голиат. Напомнете им, че Давид 
уповаваше на Бога да му помогне. Повто-
рете сцените няколко пъти, така че всяко 
дете да може да бъде Давид или Голиат. 
Другите деца могат да са филистимците и 
израилтяните.
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Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„Когато съм в страх, на Теб ще уповавам“ (Псалм 56:3)
Въведение  
Всички се страхуват понякога. Ако това, което казвам, те кара да се страхуваш, направи 
изплашено изражение.
Изброявайте неща, докато почти всички деца признаят, че са се плашели. Включете паяци, 
гръмотевици, жужащи пчели и др.
Библията ни казва кое е най-доброто нещо да направиш, когато те е страх.
Представяне  
Псалм 56:3 е стихът, който ще открием в средата на Библията. 
Кажете адреса заедно три пъти: първо се преструвате, че гоните пчела, после като стъпвате 
върху голям паяк  и накрая като запушвате ушите си при силна гръмотевица.
Нека някое дете ви помогне да намерите стиха, като отвори вашата Библия на отбелязаното 
място на Псалм 56:3. Прочетете стиха, после покажете картините с онагледения стих.
Обяснение  
Когато съм в страх – Всички хора понякога се страхуват, дори най-големите, най-силните и 
най-умните. Но Бог никога не се страхува.
на Теб ще уповавам – Този стих прилича на молитва към Бога, затова думите „на Теб“ означават 
„на Бога“. Да уповаваш на Бога, когато се страхуваш, означава да знаеш, че Бог е с теб и те обича, 
да разчиташ на Него да ти помогне. Той може да ти помогне като кажеш на някой възрастен от 
какво се боиш. 
Приложение  
Неспасени:  Да си отделен от Бога завинаги заради твоя грях е нещо, от което трябва да се 

страхуваш. Но ти можеш да уповаваш на Бога да отнеме твоя грях. Приеми 
Исус за свой Спасител и стани дете от вечното семейство на Бога.

Спасени:  Ако вече си повярвал, че Исус е твой Спасител, ти можеш да уповаваш, че Бог 
ще ти помогне да не се страхуваш. Казвай на Бога, че уповаваш на Него, всеки 
път, когато се страхуваш. Можеш да го кажеш и на глас. Можеш да се молиш 
с думите от стиха. Дори можеш да пееш на Бога. Бог обещава да помогне на 
тези, които уповават на Него, затова уповавай, че Той ще ти помогне!

Повторение  
„Стих с движения“
Повтаряйте стиха на части, докато правите следните движения:
Когато – разтворете широко ръце
(аз) съм – покажете към себе си.
в страх – потреперете.
на Теб – посочете нагоре
(аз) ще – покажете към себе си.
уповавам – хванете ръцете си.
Кажете стиха няколко пъти заедно.
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Благовестието на фокус
Благовестието в картини
Покажете картината на греха (PPRO-j). 
Какво правят тези деца?
Позволете на децата да отговорят.
Хората съгрешават, когато не почитат Бога и не Му се покоряват. Когато знаеш как е правилно 
да постъпиш, но не го правиш, това е грях. В Библията пише: „Ако някой знае да прави добро, 
а не го прави, той си навлича грях“ (Яков 4:17).
Дайте примери за грях или обсъдете картини PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c и PPRO-d.
Заради греха си ти заслужаваш да си отделен (далеч) от Бога завинаги. Грехът трябва да бъде 
наказан. Но Бог толкова те обича, че иска да ти прости греха и да те направи Свое дете.
Покажете картината на благовестието (PPRO-k).
Бог изпрати Исус, Бог Син, на земята, за да стане Спасителят. Исус се роди като бебе и порасна. 
Той беше съвършен във всичко. Винаги постъпваше правилно. Исус не заслужаваше да умре, 
но умря на кръста, защото понесе наказанието за греховете на другите. В Библията се казва: 
„Христос умря за греховете ни... Беше погребан... и беше възкресен“ (1 Коринтяни 15:3-4). 
Спасителят Исус е жив днес!
Покажете картината с вярващите деца (PPRO-l).
Всеки човек, който каже на Бога „Знам, че съм съгрешил“ и приеме Исус за свой Спасител, може 
да получи прошка. Исус вече беше наказан за греха на тези, които вярват в Него. В Библията 
се казва: „А на онези, които Го (Исус) приеха, даде правото да станат Божии чада“ (Йоан 1:12). 
Ако приемеш (повярваш) Исус за свой Спасител, ти ще станеш Божие дете. Ще бъдеш дете 
както на своите родители, така и на Бога! Докато Божиите деца все още живеят на земята, Бог 
Святият Дух живее в тях. Той им помага да разбират Божието слово и да се покоряват на Бога. 
Когато Божиите деца Му се доверяват, Бог обещава да ги благослови. Тогава един ден те ще се 
радват на благословенията на небето.
Покажете картина на небето (PPRO-m).
Небето е съвършеният дом на Бога. Всички Негови деца ще живеят там с Него. Това е най-
прекрасното място, където бихте могли да живеете някога, защото там е Бог. Там няма болести, 
болки, няма тъга и самота! Всичко в небето ще бъде съвършено и добро. И най-важното, ние 
ще бъдем с Бог Отец и Господ Исус Христос завинаги. Бог те обича. В Библията се казва: „Ние 
обичаме Него, защото първо Той възлюби нас“ (1 Йоан 4:19). Понеже те обича, Бог иска още 
сега ти да станеш Негово дете. И иска един ден да живееш в небето с Него!
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Урок – част 1
Използвайте столчета, за да направите „ко-
шара“ за овце. Децата ще бъдат овцете. Ко-
гато в ръката си държите картинка на овца, 
децата свободно тичат извън кошарата, но 
когато им покажете вълк, лъв или мечка - те 
трябва да се скрият. (Използвайте картинки-
те от урока за сътворението и Ной.)
Някога имал ли си голяма задача за вършене, 
за която си мислел, че това е прекалено трудно 
за теб? Може би мама казва: „Ти си достатъчно 
голям, за да си облечеш всичко съвсем сам.“ 
Или пък татко казва: „Прибери всички играчки 
в стаята.“ Може би учителката казва: „Искам 
да се научиш да си връзваш обувките.“ Полу-
чавал ли си някога голяма задача, за която си се 
страхувал, че е прекалено трудна за теб?“
Обсъдете заедно.

Картина PPRO 5-1
Дръжте в ръце плюшеното агънце, докато 
разказвате за работата на овчаря.
Давид беше момче с голяма задача за вършене. 
Той се грижеше за овцете на своя баща Есей. 
Беше овчар. Давид водеше овцете на места със 
сочна трева, за да пасат. Трябваше да намира 
чиста, спокойна вода за овцете, за да могат да 
пият без да се плашат. Той трябваше да пази 
овцете от змии, лъвове и мечки. Беше с овцете 
ден и нощ, нощуваше с тях по планините и 
полетата далеч от дома си. Малките агънца 
и дори големите овце се плашат, когато чуят 
странни шумове, ако се изгубят или ги подго-
нят диви животни. Те имаха нужда Давид да 
бъде добър овчар!

Песен: „Най-силен, могъщ“
Давид не се боеше. Той беше смело овчарче. 
Можеше да бъде смел, защото знаеше, че не е 
сам. Бог беше с него през цялото време. Давид 
знаеше, че Бог обещава да помогне на тези, 
които уповават на Него. Да уповаваш означава 
да вярваш и да разчиташ на Бога, да си сигурен 
в Неговата помощ.
Бог може да ти помогне, защото е всемогъщ 
и свят (съвършен). Всичко, което прави, е 

правилно. Бог създаде животните и хората и 
Той е по-силен от всички тях. Ти можеш да 
уповаваш на Бога. Той е винаги добър. Ако 
Исус е твой Спасител, уповавай, че Бог ще ти 
помага всеки ден.

Картина PPRO 5-2 
Бог помагаше на Давид да се грижи за овцете 
на своя баща Есей. Момчето уповаваше на 
Бог да му помага да намира хубави пасбища с 
нужната храна и вода. Той уповаваше на Бога 
да му помага да е силен и смел през деня и през 
нощта. Когато лъв или мечка нападаха стадото, 
Бог помагаше на Давид да го опази. Момчето 
се научи да уповава на Бога за помощ, за да 
върши работата си на овчар.
Ти можеш да разчиташ на Бог да ти помогне 
да бъдеш смел, когато говориш или пееш пред 
много хора. Бог е създал твоя ум и може да 
ти помогне да си спомниш нещата. Бог може 
да ти помогне да пъхнеш ръката в ръкава на 
блузата и да изпънеш добре чорапите си. Той 
обещава да помага на тези, които уповават на 
Него. Затова, когато се боиш, че нещо е пре-
калено трудно за теб, уповавай на Бог да ти 
помогне. Вярвай, че Той е с теб. Разчитай за 
помощ на Него.
Кажете наизуст заедно Псалм 56:3, ако вече 
сте преподали стиха. По желание може да 
използвате онагледения стих.

Песен: „Бог добър е с мен“

Част 2
Давид не беше единственият, който трябваше 
да уповава на Бога. Далеч от него и стадото, 
трима от по-големите му братя бяха войници в 
армията на цар Саул. Те бяха част от армията 
на Израил, избраният от Бога народ, който се 
опитваше да Му се покорява. Бог искаше всич-
ки от Неговия народ да уповават на Него. 

Картина PPRO 5-3
Те имаха силен враг – филистимците. Филис-
тимците имаха един много голям воин наречен 
Голиат.
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Нека децата да повторят неговото име.
В Библията пише, че Голиат беше висок над 2 
м и 70 см – великан.
Използвайте метър или рулетка, за да срав-
ните децата и най-високия възрастен с 2 м и 
70 см височина. След това подредете децата 
по височина. Поговорете отново за рисунките 
с техните крачета. Подредете рисунките 
една до друга и сравнете с големината на 
Голиат.
Армията на Израил се страхуваше от него. 
Всеки ден Голиат ги предизвикваше да излязат 
против него.
„Изпратете мъж да се бие с мен,“ викаше той 
(по І Царе 17:8-10).
Голиат не вярваше в единствения истински Бог. 
Голиат беше огромен. Носеше шлем и ризница 
и имаше голямо копие. Той мислеше, че голя-
мата му сила е достатъчна да победи.
Посочете шлема, ризницата и копието на 
картината.
Той беше много страшен! Голиат се присми-
ваше над израилтяните. Подиграваше се и на 
Бога. Той не вярваше, че Богът на израилтяни-
те е истински. Мислеше, че не е важно дали 
се присмива на Бога или не. Но това беше 
важно.
Подиграването с Бога е лошо нещо. Хората 
съгрешават, когато говорят смешни или лоши 
думи за Бога. 
Бог казва, че хората трябва да почитат и да се 
покланят на Него (Изход 20:1-7). Ако се дър-
жиш глупаво, преправяш си гласа или кривиш 
лицето си, когато пееш песни за Бога, ти не 
показваш почит към Него. Ако използваш Бо-
жието име за клетви и ругатни, ти не показваш 
почит към Бога. Заради греха си заслужаваш 
да бъдеш наказан като бъдеш отделен (далеч) 
от Бога завинаги. Но Бог Син Исус те обича 
толкова много, че сам отиде да бъде наказан за 
твоя и моя грях. Исус напусна небето и се роди 
на земята като бебе, а после порасна. Исус беше 
съвършен – винаги правеше всичките добри 
неща, които Бог иска от Него! И не заслужа-
ваше да бъде наказан за твоя и моя грях. Той 

е Спасителят, Единственият, който може да те 
спаси от вечното отделяне от Бога. Бог иска ти 
да вярваш, че Исус е Спасителя.

Песен: „В Библията вярвам“
Голиат и филистимската армия показаха, че не 
вярват в Бога. Настъпи времето да бъдат нака-
зани. Войниците на Израил вярваха в Бога, но 
се страхуваха от Голиат. Бяха забравили, че Бог 
е по-силен и по-могъщ от всеки човек. Те не 
избраха да уповават на Бога, за да им помогне 
да се бият с Голиат.

Картина PPRO 5-4
Когато отиде да посети своите братя войници 
и да им занесе храна, Давид чу Голиат да се 
подиграва на Бога и на армията на Израил. То-
гава Давид остави храната и започна да говори 
с войниците.
Той попита: „Какво си мисли този великан, че 
е застанал против войските на живия Бог?“ (по 
1 Царе 17:26).
Много войници чуха Давид да говори толкова 
смело. Накрая те го заведоха при цар Саул.
„Аз ще се бия с Голиат,“ каза Давид (по 1 Царе 
17:32).
„Но ти си само момче – не си достатъчно 
голям да бъдеш войник,“ каза цар Саул (по 1 
Царе 17:33).
Давид отговори: „Когато се грижех за овцете на 
баща ми, убих лъв и мечка с голи ръце! Моята 
сила е от Господа! Бог ще ми помогне да убия 
великана Голиат!“ (по 1 Царе 17:34-37).

Рима с движения „1, 2, 3 – Давид не 
се бои“ 
1) Едно – имаше лъв
2) Две - имаше мечка
3) Три - имаше великан 
4) Но Бог беше там
Едно, две, три – затова Давид не се бои.
Движения при:
1) Покажете един пръст;    изревете 
като лъв. 2) Покажете два пръста;  
изръмжете като мечка.   3) Покаже-
те три пръста; вдигнете ръце.   4) 
Седнете; поклатете глава и ръка за 
„Не“.
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Цар Саул предложи своите оръжия на Давид. 
Момчето си сложи големия шлем и металната 
броня. Препаса меча на царя. Но с това въоръ-
жение почти не можеше да се движи! Затова 
отказа – нямаше нужда от въоръжението на 
царя. Той уповаваше на Бога. Давид знаеше, че 
Бог е по-силен от Голиат. Можеше да разчита 
на Него, за да му помогне да се бие и да победи 
Голиат, защото Давид познаваше Бога!

Част 3
Картина PPRO 5-5
Давид знаеше, че Бог е по-силен от Голиат. Той 
също знаеше какво иска Бог от него. Остави 
въоръжението на царя и тръгна към великана. 
Взе своята овчарска торбичка и прашка. От 
потока (малка рекичка) Давид избра пет гладки 
камъка. Той ги сложи в торбичката си и смело 
се запъти към Голиат.
Раздайте на децата по лист хартия или вест-
ник и им покажете как да направят топка 
като го смачкат.
Когато видя Давид да върви срещу него, Голиат 
се изсмя. Голиат се подиграваше на Давид, на 
израилската армия и на Бога.
„Куче ли съм, че едно момче идва да се бие сре-
щу мен с тояга? Ще те дам за храна на птици-
те,“ хвалеше се Голиат (от 1 Царе 17:43-44).
Но Давид каза: „Аз идвам против теб в името на 
Господа Бога на Израил“ (от 1 Царе 17:45).
Давид уповаваше на Бога. Бог обещава да по-
мага на тези, които уповават на Него. Ако Исус 
е твой Спасител, уповавай на Бог да ти помага. 
Ако имаш важна работа за вършене, уповавай 
на Бог да ти помогне. Когато се страхуваш, 
уповавай на Бог да ти помогне. Спомняте ли 
си нещата, които могат да изплашат малките 
агънца – шумове, диви животни? Кои неща те 
плашат? Странни шумове през нощта? Големи 
лаещи кучета? Малките агънца се научиха да 
разчитат на своя овчар Давид. Ти можеш да 
разчиташ, че Бог ще се погрижи за теб както 
прави овчарят. Вярвай в Бога – уповавай за 
помощ на Него.

Песен: „Държи Бог“

Картина PPRO 5-6
Давид уповаваше на Бог да му помогне да 
използва своята прашка и камък. Той постави 
един камък в прашката, замахна бързо с нея и 
после го хвърли. Бог направи така, че камъкът 
удари Голиат право в челото. Голиат падна по 
лицето си. Представете си какъв тътен се чу, 
когато той се строполи на земята!

Поставете кофа или някаква мишена, 
по която децата да хвърлят своите 
топки от хартия. 

Давид уби Голиат. Филистимската войска из-
бяга. Войските на Израил спечелиха победа, 
защото Бог помогна на Давид. Той уповаваше 
на Него за помощ и Бог изпълни Своето обе-
щание да му помогне. 
Завършете с кратка молитва – „Благодаря 
Ти, Боже, че Ти винаги спазваш обещанията 
Си. Амин.“

Въпроси за преговор
Стих за запаметяване

1. От какво се страхуваш? (Отговорите ще са 
различни.)

2. Кой никога не се страхува? (Бог.)

3. Какво трябва да направиш, когато се стра-
хуваш? (Да уповаваш на Бога.) 

Урок (1-3 част)

1. Какви неща трябваше да прави Давид, 
докато се грижеше за овцете на своя баща 
Есей? (Да намира сочна трева за храна; 
да намира чисти, спокойни води; да пази 
овцете от опасност; да стои с тях ден и 
нощ; да нощува с тях на открито.)

2. Кой беше винаги с Давид и затова той не 
биваше да се страхува? (Бог.)

3. Когато Исус е твой Спасител, Кой е винаги 
с теб и ти помага, когато се страхуваш? 
(Бог.)

4. От кого се страхуваха братята на Давид и 
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другите войници от Израил? (От Голиат, 
от филистимската войска.)

5. Кои са някои от начините, по които децата 
показват неуважение към Бога? (Да се дър-
жат несериозно, да си преправят гласа и 
да кривят лицето си, когато пеят за Бога; 
да използват Божието име за клетви и 
ругатни.)

6. На кого уповаваше Давид да му помогне да 
победи Голиат? (На Бога.)

7. Какво използва Давид, за да се бие с Голиат 
вместо въоръжението на царя? (Прашка и 
гладък камък.)

8. Какво се случи с Голиат? (Камъкът го удари 
в челото.)

9. Ако Исус е твой Спасител, кога можеш да 
уповаваш на Бога да ти помогне, за да не се 
боиш? (Отговорите ще са най-различни.) 

Благовестието на фокус
1. Какво заслужаваш заради своите грехове? 

(Да бъдеш отделен/ далеч от Бога зави-
наги.)

2. Какво направи Исус, за да можеш да бъдеш 
Божие дете? (Исус умря, за да понесе нака-
занието за твоя грях и после възкръсна.) 

3. Какво трябва да направиш, за да станеш дете 
от Божието вечно семейство? (Да приемеш 
Исус за свой Спасител. Повторете – кажи на 
Бога „Знам, че съм съгрешил и съжалявам. Вярвам, 
че Исус умря за моите грехове и после възкръс-
на. Моля те, прости моя грях и ме направи Свое 
дете.”)
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Урок 6
Бог помага на Давид да изпълни своето обещание
Стихове за учителите 1 Царе 18:1-5; 1 Царе 20:14-17; 1 Царе 31:1, 6; 2 Царе 4:4; 2 Царе 

8:15; 2 Царе 9
Основна истина  Бог спазва Своите обещания.
Приложение  Неспасени и спасени: Бог иска ти да спазваш своите обещания.
Стих за запаметяване Преговор Псалм 56:3.

Програма за 
часа

Какво ти трябва? Какво да правиш?

Посрещане • Диск с музика и CD 
плейър

• Табелки за имената 
– стр. 56, по една за дете

• Занимателна книжка 
„Аз мога...чрез Неговите 
обещания“ (последната 
страница), по 1 за всяко 
дете

• Пастели или флумастери

Посрещане:  Пуснете тиха музика. Поздравявайте децата 
по име и им сложете табелките с имената.

Дейност:        „Бог направи всичко, направи и мен“ 
Във всяка част озаглавена „Бог направи“, 
нека децата нарисуват нещо, което Бог е 
създал. Там, където пише „Бог направи 
моя приятел“, да нарисуват свой приятел. 
Нека те нарисуват себе си, където пише 
„Бог направи и мен.“ Нека децата обяснят 
какво са нарисували.

Хваление • Диск с музика и CD 
плейър; песнарка или 
само текстове на песни

•    „Бог е мен сътворил“, 
онагледена и „Бог 
добър е с мен“, вижте 
движенията на стр.6

• Кошничка или касичка 
за дискос

Песен:            „Бог е мен сътворил“
Молитва:      Води децата в молитва или нека те повтарят 

след вас на части: „Скъпи Боже, благода-
ря, че Ти създаде земята. Благодаря, че Ти 
създаде и мен. Помогни ми да използвам 
своите очи, уши, ръце, уста и крака, за да 
Ти бъда угоден. В името на Исус. Амин.“

Песен:             „Бог добър е с мен“
Дискос:          (По избор.) Нека децата да си подават 

кошничка или касичка и да пускат своя 
дискос в нея. (Погрижете се да информи-
рате родителите за какво ще се използват 
парите.)

Стих за
запаметяване

• Онагледеният Псалм 
56:3 (намира се в 
пакета)

• Инструкции, стр. 51

Стих:               Псалм 56:3 
Повторение:  „Стих с движения“

Раздвижване Дейност:        „Бог ме гледа и ме обича“
                           Докато казвате следните изречения, нека 

децата да ви следват и да повтарят движе-
нията:
Когато стоя, Бог ме гледа и ме обича.
Когато пляскам с ръце, Бог ме гледа и ме 

обича.
Когато ходя, Бог ме гледа и ме обича.
Когато подскачам на един крак, Бог ме 

гледа и ме обича.
Когато тичам, Бог ме гледа и ме обича.
Когато сядам, Бог ме гледа и ме обича.                         
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Библейски 
урок

• План или текст, стр. 53
• PPRO 6-1-5
• PPRO-a, PPRO-b, PPRO-

c и PPRO-d
•     Песните „Не се плаши“ 

и „Добри новини“, 
онагледени

• Диск с музика и CD 
плейър; песнарка или 
текстове на песни

•     Бонбони отделно опако-
вани и с различни вку-
сове, по 1 за всяко дете 
плюс 2 допълнителни

• Чиния с плодове

Урок:              „Бог помага на Давид да изпълни своето 
обещание“

                           Преподайте целия урок или само една 
част от него. За да са свободни ръцете ви 
за движенията по време на урока, може да 
поставите картините на статив на нивото 
на очите на децата.

Преговор • Пластмасови чинии, 
чаши и прибори

•     Въпроси (стр. 55)

Игра:             „Да сложим масата“ 
                       След като детето отговори правилно на въ-

проса, сервира на масата една чиния, една 
чаша или прибор. Ако сте приготвили по-
черпка за децата, може да я използвате, за 
да я сервират при верен отговор.

Благовестието 
на фокус

• Инструкции (стр. 52)
• Картини на Благовести-

ето PPRO-j, PPRO-k, 
PPRO-l и PPRO-m

• PPRO-a, PPRO-b, PPRO-
c и PPRO-d (по избор)

Дейност     „Благовестието в картини“ (преговор)

Почерпка • Почерпка по ваш 
избор (внимавайте за 
алергиите на децата към 
някои храни)

Почивка:        Направете почивка, през която децата да 
отидат до тоалетна и да си измият ръцете.

Молитва:       Помолете се, за да благодарите за храната.
Почерпка:     Насочете разговора така, че да преговорите 

урока. (Забележка: Храната може да бъде 
подбрана така, че да се затвърди научено-
то, но порциите трябва да са малки, за да 
не заместват предстоящото хранене.)

Ръчен труд
(изберете един)

• Картонени чинии с 
вълнообразен ръб, по 1 
за всяко дете 

• Ножици
• Пастели или флумастери
• Стикери
• Лепило
• Брокатено лепило
• Занимателна книжка, по 

една за всяко дете
• Аромат на портокал
• Тампони от памук
• Пластилин или глина 

(виж книжката „Въведе-
ние към серията...“)

Предмет:        „Корона“ 
                    Сгънете всяка чиния на половина и из-

режете от центъра към ръба сякаш реже-
те пай, но без да срязвате вълнообразния 
ръб. Разтворете чинията и я обърнете на-
опаки, прегънете „всяко парче пай“, за да 
оформите короната. (Вижте снимката на 
другата страница след таблицата.) Децата 
могат да украсят своите корони със сти-
кери, звезди, флумастери, брокат или бро-
катено лепило, намазано върху памучните 
топчета. 

Занимателна книжка: „Бог помага на Давид да спази 
своето обещание“ 

                          Помогнете на децата да натопят един там-
пон памук в есенцията от портокал и да 
намажат с нея плодовете на масата.

Пластилин: „Направи чинии и прибори“ 
                          Помогнете на децата в изработването на 

чинии и прибори.
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Допълнителни 
дейности
(изберете една)

• Пластмасови чинии, 
чаши и прибори

• Красиви салфетки за 
всяко дете

• Покривка за маса
• Корони, по 1 за всяко 

дете (направени по вре-
ме на ръчния труд)

 

Дейност:               „Банкет“
                        Нека децата си сложат короните за един 

банкет наужким по време на редовната по-
черпка.

Дейност:           „Показване на доброта“
                      Нека децата разиграят по роли как могат да 

бъдат добри един с друг. Нека група деца 
покаже някакво действие, а останалите да 
познаят какво правят. Ето някои предло-
жения:

♦ Прегърнете някой, който е тъжен.
♦ Заведете някой, който не вижда до стол, 

за да седне.
♦ Подайте играчка на някой, който не 

може да ходи.
♦ Отворете врата за някой, който се нуж-

дае от помощ. Предложете да носите 
нещо за човек с патерици.

♦ Кажете на някой за Исус.

Модел на корона



Малките деца могат да познаят Бога чрез Неговите обещания

51

Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„Когато съм в страх, на Теб ще уповавам“ (Псалм 56:3)
Въведение  
Да речем, че ти смело обещаеш: „Ще се спусна по тази голяма пързалка съвсем сам,“ но когато 
се изкачиш горе, започнеш да се страхуваш. Татко ти казва: „Хайде, спускай се. Довери ми се, 
аз ще те хвана.“ Но теб пак те е страх.
Представяне  
Псалм 56:3 ти казва кое е най-доброто нещо, което можеш да направиш, когато те е страх. 
Кажете адреса на стиха заедно три пъти: като покриете с ръце очите си, после надничате 
между пръстите и накрая като махнете ръце от очите си.
Нека някое дете ви помогне да намерите стиха, като отвори вашата Библия на отбелязаното 
място на Псалм 56:3. Прочетете стиха, после покажете картините с него.
Обяснение  
Когато съм в страх на Теб ще уповавам – Човекът, написал тези думи в Библията, се е страхувал 
понякога. Но казва: „На Теб ще уповавам,“ а това „на Теб“ значи на Бога. Да уповаваш означава 
да разчиташ (да вярваш). Да уповаваш на Бога е най-доброто, което можеш да направиш, когато 
те е страх и по всяко друго време.
Да се опитаме да се доверим на човека до себе си.
Нека децата да застанат на една ръка разстояние едно от друго. 
С дясната си ръка се хванете за рамото на съседчето си и кажете: „Обещавам да не те стискам 
силно.“ А сега продължете да се държите за рамото му внимателно и вдигнете единия си крак. 
Без да се пускате подскочете на другия крак. Ти се доверяваш на децата от двете ти страни, че 
няма да те стискат силно, а докато подскачаш, те пък се доверяват на теб.
Заради греха хората, на които се доверяваш, понякога ще те разочароват. Но Бог е съвършен и 
винаги спазва обещанията Си. Ти винаги може да уповаваш на Него. 
Приложение  
Неспасени:  Бог обещава да ти прости греха и да те направи Свое дете, когато се довериш 

на Исус като на свой Спасител. Приеми Исус за свой Спасител и се довери 
(повярвай), че Бог ще спази Своето обещание да ти прости.

 Спасени:  Ако вече си повярвал, че Исус е твой Спасител, ти можеш да уповаваш на Бога 
да ти помогне да не се страхуваш.

Повторение  
„Стих с движения“
Когато – разтворете ръцете широко встрани
(аз) съм – посочете към себе си
в страх – треперете
на Теб – посочете нагоре
(аз) ще – посочете към себе си
уповавам – хванете ръцете си.
Кажете стиха няколко пъти заедно.
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Благовестието на фокус
Благовестието в картини (преговор)

Покажете картината на греха (PPRO-j). 
♦ Какво правят тези деца? (Нека децата отговорят.)
♦ Кои са някои от добрите неща, които Бог иска децата да правят? (Отговорите ще са 

различни.)
♦ Какво е грях? (Да не правиш добрите неща, които Бог иска да правиш – Яков 4:17. Дайте 

примери за грях или обсъдете картини PPRO-a, PPRO-b, PPRO-c и PPRO-d.)
♦ Какво е наказанието, което ти и аз заслужаваме заради своя грях? (Да бъдем завинаги отделени 

от Бога.)

Покажете картината на греха (PPRO-k).
♦ Защо когато живя на земята Исус, Бог Син, беше различен и специален? (Защото беше 

съвършен.)
♦ Защо Исус умря на кръста? (За да понесе наказанието за твоя грях.)
♦ Какво стана с Исус три дни след като беше погребан? (Той възкръсна – 1 Коринтяни 15:3-

4.)

Покажете картината на греха (PPRO-l).
♦ На кого могат да бъдат простени греховете? (На всеки, който каже на Бога: „Съгрешил съм“ 

и приеме/ повярва в Исус като свой Спасител – Йоан 1:12.)
♦ Ако приемеш Исус за свой Спасител, чие дете ще станеш? (Божие дете и все така дете на 

своите родители.)
♦ Кой живее в децата, за да им помага да разбират Божието слово и да се покоряват на Бога? 

(Бог Святият Дух.)

Покажете картината на греха (PPRO-m).
♦ Къде ще живеят Божиите деца един ден, когато свърши живота им на земята? (В небето, в 

Божия съвършен дом.)
♦ Кои неща няма да ги има в небето? (Болестите, болката, тъгата и самотата.)
♦ Кое ще е най-доброто в небето? (Това, че ще бъдеш с Бога завинаги.)
♦ Защо Бог иска да бъдеш в небето? (Защото те обича – 1 Йоан 4:19.)
Ако искаш да приемеш Исус за свой Спасител и да станеш Божие дете, ще се радвам да ти 
помогна (определете време и място).
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Урок – част 1
Имаш ли си най-добър приятел? Обещавал ли 
си някой път да направиш или да дадеш нещо 
на своя най-добър приятел? 

Картина PPRO 6-1
В Библията се разказва за едни най-добри при-
ятели. След като уби великана Голиат, Давид 
стана войник във войската на цар Саул. Синът 
на царя, принц Йонатан, също беше войник. 
Давид и принц Йонатан станаха най-добри 
приятели. Обичаха да бъдат заедно и да се за-
бавляват. Заедно бяха добри войници! Принц 
Йонатан дори даде на Давид своята мантия 
(дреха), въоръжение и оръжия – меч, лък и 
колан! Давид беше щастлив, че имаше такъв 
добър приятел като принц Йонатан. Йонатан 
наистина се грижеше за Давид.
Бог те обича и се грижи за теб повече и от 
най-добрият приятел, който можеш да имаш. 
В Библията се казва, че Бог обича целия свят 
(Йоан 3:16). Бог те е създал и те обича такъв, 
какъвто те е направил. Той обещава да те оби-
ча сега и завинаги и ще го направи. Бог е свят 
(съвършен). Той прави всичко съвършено. Бог 
спазва Своите обещания!
Принц Йонатан наистина се грижеше за Да-
вид. Двамата бяха най-добри приятели дълго 
време. След няколко години Давид трябваше 
да напусне армията и да се раздели с Йонатан. 
Йонатан беше тъжен, че Давид заминава. Той 
му обеща винаги да се грижи за Давид и да 
бъде добър с него. И Давид обеща същото. Те 
си обещаха да бъдат добри винаги, даже и със 
семействата и децата си.

Картина PPRO 6-2
Мемфивостей беше само на пет години, ко-
гато неговият татко принц Йонатан отиде на 
война.
Кажете заедно „Мемфивостей“ и пребройте 
на пръсти до пет. Кой от вас е на пет годи-
ни?
Той имаше специална бавачка (нещо като дете-
гледачка), която се грижеше за него. Сигурно 
имаше много приятели и интересни игри – да 

се катери по дървета и да играе с играчки. 
Може би обичаше да играе на войници, защото 
неговият татко беше войник.
Изиграйте как се катерите по дървета и мар-
ширувате като войник.
Но на Мемфивостей със сигурност му липсва-
ше таткото. Принц Йонатан често беше далеч 
от вкъщи по военни работи. Навярно Мемфи-
востей дори се страхуваше, когато татко му 
го нямаше у дома. Какво се казва в стиха, че 
трябва да правим, когато ни е страх?
Кажете Псалм 56:3 заедно като използвате 
движенията.

Песен: „Не се плаши“

Част 2
Един ден до семейството на Мемфивостей 
достигна тъжна новина – цар Саул и принц 
Йонатан бяха убити във войната. Щеше да има 
нов цар. Кой ще бъде той? Какво ще направи? 
Какво ще се случи с хората в двореца?

Картина PPRO 6-3

Бавачката на Мемфивостей беше много из-
плашена. Тя си помисли, че новият цар може 
да се опита да направи нещо лошо на Мемфи-
востей. Вдигна го и се затича. Искаше да го 
скрие някъде. 
Тичайте на място.
Бавачката бягаше и носеше петгодишния Мем-
фивостей. Навярно той беше твърде тежък или 
пък тя се спъна и падна. В Библията се казва, че 
тя изпусна Мемфивостей. Кракът му се счупи. 
Навярно той плачеше, плачеше. Беше тъжно 
време за Мемфивостей. Кракът му беше болен 
и неговият татко и дядо (принц Йонатан и цар 
Саул) бяха мъртви. Докато растеше, никой не 
успя да излекува крака му и той никога повече 
не ходеше нормално.
Нека децата да подскачат на куц крак (с един 
крак) от единия до другия край на стаята.

Картина PPRO 6-4

Скоро Давид, най-добрият приятел на принц 
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Йонатан, стана цар. Давид беше добър цар. Той 
обичаше Бога и беше Негов приятел. Давид си 
спомняше как Бог му помогна да спаси свои-
те овце от лъва и мечката. Спомняше си как 
Бог му помогна да се бие и да убие великана 
Голиат преди още да е станал войник. Давид 
също си спомняше, че Бог му беше обещал, че 
един ден той ще стане цар! Така и стана! Давид 
беше царят. Бог изпълни Своите обещания към 
Давид.
Но имаше едно обещание, което Давид трябва-
ше да изпълни. Той помнеше своето обещание 
към приятеля си принц Йонатан. Обеща му 
винаги да бъде добър с него и с неговите деца. 
Давид обичаше Бога и искаше да Му бъде 
угоден. Знаеше, че след като Бог спазва Сво-
ите обещания, и той трябваше също да спази 
своите обещания!
Ако обичаш Исус, Бог иска ти да спазваш свои-
те обещания. Бог вижда всичко. Той знае какво 
правиш с очите, ушите, ръцете, устата и дори 
с краката си. Бог те обича. Той ще ти помогне 
да спазиш своите обещания да постъпваш 
правилно и добре. Ако някога не изпълниш 
свое обещание, можеш да се извиниш на Бога 
и Той ще ти прости.
Когато твоят приятел дойде у вас, спомняш ли 
си обещанието да си играеш хубаво и да даваш 
играчките си? Оставяш ли твоят приятел да 
си вземе пръв от сладкиша, когато мама ви 
почерпи? Нека да се упражним да отстъпваме 
първото място на приятеля си.
Дайте на всяко дете по един опакован бон-
бон с различни вкусове. Оставете първото 
дете да вземе още един от двата, които му 
предложите. Следващото дете избира един 
от двата бонбона на първото дете и така 
нататък. Последното дете предлага на вас 
да си изберете, а после всяко дете изяжда 
своя бонбон.
Всички обещания на Бога са правилни и добри. 
Понеже Бог е съвършен и знае всичко, Той 
може винаги да изпълни Своите обещания. Бог 
иска ти също да спазваш своите обещания. По-
някога може да обещаеш нещо, което не можеш 
да изпълниш – да купиш нещо или да отидеш 
някъде. Или пък да се случи нещо неочаквано, 

което да ти попречи да изпълниш обещаното. 
Ти трябва да внимаваш какви неща обещаваш. 
Моли се Бог да ти помогне да даваш правилни 
и добри обещания и се моли Бог да ти помага 
да спазваш обещанията, които даваш.

Част 3
Картина PPRO 6-5

Така както Бог иска да ти помага да спазваш 
своите добри и правилни обещания, Бог по-
могна на Давид да изпълни своето обещание 
към Йонатан.
Цар Давид започна да пита: „Остана ли от 
семейството на Йонатан някой, на когото да 
помогна?“ (от 2 Царе 9:1).
Един слуга на цар Саул каза на цар Давид за 
Мемфивостей, сина на неговия приятел Йо-
натан.
Цар Давид веднага изпрати да повикат Мемфи-
востей при него. Давид искаше да бъде добър с 
Мемфивостей, защото обичаше Йонатан.
Бог показва доброта към теб, защото те обича. 
В Библията пише: „Но Бог препоръчва Своята 
любов към нас в това, че когато още бяхме 
грешници, Христос умря за нас“ (Римляни 
5:8). Бог показа Своята голяма любов като 
изпрати Исус Христос, Бог Син, от небето на 
земята. Исус растеше като другите деца, но 
Той постъпваше винаги правилно! После Той 
изпълни Своето обещание да стане Спасителят 
като умря на кръста за твоя и моя грях. Исус 
беше погребан, но не остана в гроба. Той из-
пълни Своето обещание да възкръсне на третия 
ден и сега е в небето. Бог иска ти да помолиш 
Исус да прости греховете ти и да те спаси от 
наказанието. Ти можеш да обичаш Исус и да 
Му бъдеш послушен.

Песен: „Добри новини“

Бог спазва Своите обещания към теб и ще ти 
помогне и ти да спазваш своите обещания към 
другите. Бог помогна на Давид да изпълни 
обещанието си към Йонатан.

Картина PPRO 6-6

Мемфивостей беше вече пораснал. Никога до 
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този момент не се беше срещал с цар Давид. 
Мемфивостей вероятно малко се страхуваше 
да отиде в двореца след толкова много години, 
но отиде. Много се изненада, когато Давид му 
обеща да му даде цялата земя, принадлежала 
на цар Саул и на семейството му. Давид каза, че 
слугите могат да се грижат за земята, а Мемфи-
востей може да остане в двореца. Той можеше 
да се храни в двореца до края на живота си като 
част от семейството на самия цар Давид.
Нека децата да разгледат, да помиришат и 
да опитат плодовете на подноса.
Колко доброта и любов имаше в това обещание! 
Бог помогна на Давид да изпълни своето отдав-
на направено обещание пред Йонатан, както и 
новото си обещание към Мемфивостей.
Но още по-важното е, че Бог винаги изпълнява 
Своите обещания. Ние можем да Го хвалим и 
да Му благодарим за това.

Въпроси за преговор
Стих за запаметяване

1. Кое е най-доброто нещо, което можеш да 
направиш, когато се страхуваш? (Да упова-
ваш на Бога.)

2. Какво означава да уповаваш? (Да разчиташ, 
да вярваш.)

3. Разкажи за един случай, в който си уповавал 
на Бога. (Отговорите ще са различни.) 

Урок (1-3 част)

1. Кой стана най-добър приятел на принц Йо-
натан? (Давид.)

2. Кой те обича повече от всеки най-добър 
приятел, който можеш да имаш? (Бог.)

3. Какво си обещаха един на друг Давид и 
принц Йонатан? (Да бъдат добри един с 
друг и със своите деца.)

4. Защо бавачката на Мемфивостей се опита 
да го скрие, когато разбра, че цар Саул и 
принц Йонатан са убити във войната? (Тя 
мислеше, че новият цар може да е враг на 
Мемфивостей.)

5. Какво стана с Мемфивостей, когато неговата 

бавачка го изпусна? (Той счупи крака си.)

6. Понеже Бог спазва Своите обещания, какво 
трябва да правиш ти, когато даваш обеща-
ние? (Да го изпълниш.)

7. Как Исус спази Своето обещание да стане 
Спасителят? (Той дойде от небето на земя-
та, умря на кръста за греховете и възкръс-
на.)

8. Как цар Давид изпълни своето обещание 
към принц Йонатан? (Той доведе Мемфи-
востей в двореца, за да живее като част 
от царското семейство; беше добър с него; 
върна му земята на цар Саул.)

9. Ако Исус е твой Спасител, как Бог ще ти 
помогне да изпълниш обещанията, които 
даваш? (Да даваш хубави и добри обещания 
и да ги спазваш.) 

Благовестието на фокус

1. Какво е грях? (Да не правиш добрите неща, 
които Бог иска да правиш; всичко, което 
мислиш, казваш и правиш и не е угодно на 
Бога.)

2. Кой живее в Божиите деца, за да им помага 
да разбират Божието слово, да се покоряват 
на Бога и да спазват своите обещания? (Бог 
Святият Дух.)

3. Какво трябва да направиш, за да станеш дете 
от Божието вечно семейство. (Да приемеш 
Исус за свой Спасител. Повторете – кажи на 
Бога „Знам, че съм съгрешил и съжалявам. Вярвам, 
че Исус умря за моите грехове и после възкръс-
на. Моля те, прости моя грях и ме направи Свое 
дете.“)
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Табелки за имената на децата
Копирайте и изрежете достатъчно табелки, за да имате за всяко дете, както и допълнителни. 
Може да ги отпечатате върху цветен картон или да ги изрежете от листове пяна. Напишете 
върху тях имената на децата и ги окачете с безопасна игла. 

Ноевия ковчег (1 и 2 урок)

Камила (3 и 4 урок)
Корона (5 и 6 урок)

© 2014 Издателство СЕД ООД 
Разрешено е копирането само за вашия клас.
.
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Бог 
винаги пази 

Своите 
обещания!

В
Библията

пише

Спасителят
се роди

Исус
умря и 

възкръсна

Бог винаги пази своите обещания – книжка
Отпечатайте по едно за всяко дете. Докато децата оцветяват картинките, преговорете с тях Божиите обещания. 
Помогнете им да изрежат по пунктира. Подредете картинките една зад друга и ги закачете с телбод, за да 
прилича на малка книжка.

1 2

3 4

© 2014, Издателство СЕД, Малките деца могат... чрез Неговите обещания, урок 2
Разрешено е копирането само за нуждите на вашата група в неделното училище или КДВ.

Бог винаги пази Своите обещания (книжка) Урок 2
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© 2014 Издателство СЕД, Малките деца могат... чрез Неговите обещанията, „Да направим дъга”, ръчен труд урок 2
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Копирайте и изрежете шаблона по-долу. Сложете го в среда-
та на голяма картонена чиния или картонен кръг, по-голям 
от размера на шаблона. Очертайте само вътрешните линии 
на шаблона, като удължите разрезите и вътрешните линии 
на крилата по същият начин, както е показано. (Не правете 
чинията по-малка като режете по външните линии на ша-
блона.)

Кукли за пръсти – Урок 2

© 2014г. Издателство СЕД, Малките деца...чрез Неговите обещания, Кукли за пръсти, урок 1
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Ключовете на Благовестието 
Урок 3
Копирайте на картон по един комплект ключове за всяко дете. Вижте инструкциите на стр. 24

Бог те обича!
„Защото Бог толкова възлюби света...” 
Йоан 3:16

Ти си грешен!
„Всички съгрешиха...” Римляни 3:23

Исус умря за твоите грехове!
„Исус умря за греховете... и беше 
възкресен...” 1 Коринтяни 15:3-4

Повярвай в Исус!
„Повярвай в Господ Исус Христос...” 
Деяния 16:31

Израствай като Божие дете!
Моли Бог да ти помага да се покоряваш!

Библия

© 2014г. Издателство СЕД, Ключове на благовестието, Малките деца...чрез Неговите обещания

Бог те обича!
„Защото Бог толкова възлюби света...” 
Йоан 3:16

Ти си грешен!
„Всички съгрешиха...” Римляни 3:23

Исус умря за твоите грехове!
„Исус умря за греховете... и беше 
възкресен...” 1 Коринтяни 15:3-4

Повярвай в Исус!
„Повярвай в Господ Исус Христос...” 
Деяния 16:31

Израствай като Божие дете!
Моли Бог да ти помага да се покоряваш!

Библия

© 2014г. Издателство СЕД, Ключове на благовестието, Малките деца...чрез Неговите обещания
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Арфата на Давид
Урок 5 
Копирайте на картон (или на хартия и после залепете на картон) по един лист за всяко дете. 
Вижте останалите инструкции на стр. 41.

© 2014 Издателство СЕД ООД 
Разрешено е копирането само за вашия клас.
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© 2014, Издателство СЕД, Малките деца могат... чрез Неговите обещания, урок 5
Разрешено е копирането само за нуждите на вашата група в неделното училище или КДВ.

Когато Исус стане мой Спасител – Урок 5
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Обобщение на стъпките за съветване на 
дете, което иска да дойде при Христос

Уверете се, че детето разбира:
Бога

Кой е Бог?
Бог ни създаде. Той ни говори чрез Библията.
Бог е свят и чист. Той ни обича.

Грях
Какво е грехът?
Грехът е непокорство към Божиите заповеди. Грехът е насочен 
срещу Бога.
Говорете за конкретни грехове.
Детето е грешник по естество и по дела. (Ние съгрешаваме, 
защото сме грешни.)
Грехът заслужава наказание.

Спасителят
Кой единствен може да премахне нашия грях?
Божият Син умря на кръста за грешниците.
Господ Исус възкръсна от мъртвите. 
Той е Господ над всички.

Обяснете как човек може да се спаси:
Обяснете Господ какво иска да направим и какво ще направи Той.
 Използвайте библейски стих  (Йоан 1:12; 3:16; 6:37; Деяния 

16:31; Римляни 6:23 или 10:13).  
 Какво Господ иска да направиш?

 Какво ще направи Господ?
Предупредете за трудности.
Попитайте: „Искаш ли да приемеш Христос сега или ще го 
направиш по-късно?“
Насърчете детето да се моли на глас (ако е готово).

Говорете за увереността в спасението
Върнете се към библейския стих, който използвахте.
Говорете за променения живот.
Кажете му какво може да научи човек, който действително е 
повярвал в Христос.

По-късно дайте някакъв съвет за християнския живот
Чети и се покорявай на Библията.
Говори с Бога, нашия небесен Баща.
Разказвай на другите какво Господ направи за теб.
Моли Бог да ти прости, когато съгрешиш.
Срещай се с други християни.
Помни, Господ обещава: „Никак няма да те оставя“ (Евреи 13:5).
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