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Стихове за запаметяване с движения и игри

Уроци 1-3
Стих с движения
Йоан 3:16
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не 		
погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.“
		

„Защото Бог

Посочете нагоре, а
после отворете дланта и я поставете пред
гърдите си.

Своя Единороден
Син
Докоснете с десния
среден пръст лявата
длан; докоснете с
левия среден пръст
дясната длан.

в Него

толкова възлюби

Кръстосайте длани пред гърдите.

за да не погине
Притиснете юмруци
на височината на
гърдите си, а после
ги отдалечете един
от друг.

Докоснете с десния среден
пръст лявата длан; докоснете
с левия среден пръст дясната
длан.

света

че даде

Опишете дъга с показалеца от дясното
към лявото рамо.

Приближете
отворената си длан
към гърдите.

който вярва

нито един

Посочете към отдел- Докоснете челото, а
ни деца в групата. после бързо стиснете
ръцете си.

а да има вечен
Опишете кръг
пред гърдите си.

живот.“

Движете двете ръце
като мърдате пръстите си от талията
нагоре, а пред лицето ги разделете.
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Уроци 4
Стих с движения
1 Йоан 4:14 „...Отец прати Сина за спасител на света“
Движения: (1) Посочете нагоре. (2) Хванете ръце сякаш люлеете бебе. (3) Направете кръст с
показалците. (4) Докоснете пръсти над главата, като образувате кръг.
Уроци 5-6
Марширувай по стиха
Йоан 11:27 „...Аз вярвам, че Ти си Христос, Божия Син...“
(Инструкции за „марширувай по стиха“ са включени и в двата урока.)

Песни с движения
Песни с движения

„Бог добър е с мен“

Песен с движения:
1.
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).

„В деня на Рождество“
Текст с движения:

(1) Това е милата Мария, Йосиф до нея върви.
(2) Пътуват цял ден и остават без сили дори.
Тогава спират в града и (3) Йосиф на вратата прави: „Чук-чук.“
Но човекът казва: (4) „Съжалявам, никакво място нямаме тук!“
(5) Идете в обора и спете в топло сено.“
(6) Там Бог изпрати Исус в деня на Рождество!“
Движения:
(1)
Вдигни единият показалец, а след това другият.
(2)
Приведи раменете и наведи главата.
(3)
Престори се, че чукаш на вратата.
(4)
Поклати глава като „не“ и също размахай показалец.
(5)
Хвани ръце и ги постави като под главата за сън.
Пляскай в ритъма на думите.
(6)
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Урок 1
Исус, обещаният Спасител, се роди
Стихове за учителите
Галатяни 4:4-5; Лука 1:26-38; Матей 1:16, 18-25; Лука 2:1-7.
Основна истина		
Бог изпълни Своето обещание да изпрати Спасител
Приложение		 Неспасени: Повярвай, че Бог изпрати Исус да бъде твой Спасител.
				
Спасени: Благодари на Бога, че Той изпрати Исус да бъде твой 		
					
Спасител.
Стих за запаметяване
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден 		
				
Син...“ (Йоан 3:16)
Програма за
часа
Посрещане

Какво ти трябва?
•
•
•

Хваление

•
•
•

Стих за
запаметяване

Раздвижване

•
•
•

Какво да правиш?

Диск с музика и CD
Посрещане: Нека да свири нежна музика. Поздравете
плейър
всяко дете по име и му дайте табелка с
Табелки за имената
името му.
– стр. 52, по една за дете Дейност:
„Хвърляне на топка“
Топка или друг мек
Подхвърляйте топка или друг мек предмет
предмет
последователно към всяко дете. Задавайте
на децата различни въпроси (напр. „Как се
казваш?“ „Какво е любимото ти нещо за
ядене?“ „Кой е любимият ти цвят?“ „Кое
е любимото ти място през ваканцията?“
„Кое е любимото ти животно?“)
Диск с музика и CD пле- Песен:
„Бог добър е с мен“
йър; песнарка или само Молитва: Водете децата в молитва: „Скъпи Боже, блатекстове на песни
годаря Ти, че Ти ни обичаш. Благодаря Ти,
Онагледена песента
че винаги изпълняваш Своите обещания.
„Днес роди се“
В името на Исус. Амин.“
Кошничка или касичка
Песен:
„Днес роди се“
за дискос
Дискос:
Нека децата да си подават кошничка или
касичка и да пускат своя дискос в нея.
(Уведомете родителите как ще бъдат използвани парите.)
Песен:
„Господи, чуден си Ти“
Онагледения стих е в
Стих:
Йоан 3:16
пакета с материали
Повторение: „Стих с движения“
Инструкции, стр. 10
Движения (стр. 5)

Дейност:

„Протегни се и подскочи“
Нека децата да се изправят и да протегнат високо ръце, след това да докоснат пръстите
на краката си, после да пипнат коленете
си, после да подскочат на единия крак,
след това на другия и накрая да седнат.
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Библейски
урок

•
•
•
•
•

Преговор

Благовестието
на фокус

•

•
•
•
•

Почерпка

•

Текст на урока , стр.12
PSON 1-1–6
Костюми за Мария и
римски войник
Свитък
Слама или сено

Урок:

„Исус, обещаният Спасител, се роди“
Можете да преподадете целия урок
наведнъж или да го разделите на части.
За да оставите ръцете си свободни за дейностите по време на урока, може да поставяте картините върху статив на нивото
на очите на децата. Страниците с плана
или текста на урока може да копирате и
поставите в Библията си.

Преговор №1 и №2,
Игра:
„Прибави фигура към Рождествената сцена“
(Ако преподавате
След като детето отговори на даден въпрос, то
уроците на части и
може да постави фигура към Рождествеимате нужда от повече
ната сцена.
преговори – използвайте
допълнителните
рождествени
преговори.)
Въпроси, стр.14
Инструкции (стр.11)
Дейност:
„Камбанки на Благовестието“
Картината с четирите
оцветени камбани
PSON-a, PSON-b, PSONc и PSON-d
Почерпка по ваш
избор (внимавайте за
алергиите на децата към
някои храни)
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Почивка:
Молитва:
Почерпка:

Направете почивка, през която децата да
минат през банята и да си измият ръцете.
Водете в молитвата като благодарите на
Бога за храната.
Насочете разговора така, че да преговорите
урока. (Забележка: По време на урока децата могат да опитват някои храни, за да
се затвърди наученото, но те трябва да са
в малко количество и да не заместват определеното време за почерпка).
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• Копия с картинките за
Ръчен труд
гирлянда според броя
(изберете един)
•
•
•
•
•
•
•
•

Допълнителни •
дейности
(изберете една)
•

Ръчен труд: „Рождествен гирлянд“
Докато изработвате с децата рождествена децата или цветни
ния гирлянд, преговорете истините, които
картони
сте научили от Йоан 3:16 – на Рождество
Цветна панделка или
(звезда), Бог показа Своята любов (сърцветна прежда
це), като даде (подарък) Своя син за мен.
Занимателна книжка, по
Може да направите гирлянда, както е по1 за дете
казано на една от двете схеми. Може да
Цветни моливи или
очертаете фигурките на бял картон и дамаркери
дете на всяко дете да си ги оцвети по свое
Ножици
желание. Може да ги очертаете на цветен
Пликове, по 1 за всяко
картон или на метализирани картонени
дете
листове (това е картон покрит с лъскаво
Снопчета сено
фолио имитиращо метал и даващо блясък)
Лепило
или на картон тип хармоника. Ако децата
Пластилин или глина
са 3-4 годишни, ще трябва предварително
(виж книжката „Въведеда изрежете фигурите за всяко дете. Може
ние към серията...“)
да свържете отделните фигури по два начина: първо – ако всяко дете разполага с
двоен брой фигури, намазва с лепило гърба на едните, залепва панделката и отгоре
залепва другите; второ нарязвате панделката на равни части и детето връзва всяка част на оказаните места. Връзването в
тази възраст е по-трудно, затова е добре да
имате повече помощници;
Ако изберете варианта с дървената шпатула на нея с маркер може да напишете: Бог
даде Своя Син за мен.
Занимателна книжка: „Исус се роди в обор“
Помогнете на децата да залепят малко
сено в яслата.
Пластилин: „В обора“
Насърчете децата да моделират нещо, което
са виждали в обора през нощта, когато се
е родил Исус: животни, бебето Исус, т.н.
Докато те работят, използвайте времето да
преговорите урока.
Костюми (напр. ореол
Сценка:
„Исус се роди“
за ангел, шал за Мария,
Нека децата да изиграят историята, докато
роба за Йосиф – за идеи
я разказвате бавно. Разпределете ролите и
виж книжката „Въведеоблечете костюми (ако разполагате с такиние към серията...“)
ва или направете импровизирани), понеже
Фигури за Рождественадецата в предучилищна възраст обичат
та сцена (Вижте допъл„да се обличат.“
нителните материали.)
Преговор:
„Преговор с героите“
Нека всяко дете бъде един герой от историята, като получи една фигура от Рождествената сцена. Задайте на всяко дете по един
въпрос, на който неговият герой е в състояние да отговори (напр. Попитай Мария
кой и΄ е казал, че ще стане майка на Исус;
попитай Йосиф кой му е казал да вземе
Мария за жена; попитай бебето Исус къде
се е родило).
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Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син...“ (Йоан 3:16)
Въведение		
Обичаш ли да получаваш новини? Може би обичаш да ти се обаждат по телефона или да
получаваш писма в пощенската кутия. Чудесно е да получаваме вести от хората, които познаваме
и ни обичат, нали?
Позволете на децата да отговорят.
Бог, Който те познава и обича най-много, има специална новина за теб днес!
Представяне		
Ти живееш на определен адрес. Така пощальонът знае къде да донася писмата за теб, нали?
Нашият стих също има свой адрес в Библията – Йоан 3:16.
Кажете адреса заедно три пъти, като през това време разтваряте и затваряте дланите си
като Библия.
Нека някое дете ви помогне да намерите стиха, като отвори вашата Библия на отбелязаното
място на Йоан 3:16.
Прочетете стиха, после покажете онагледения стих.
Обяснение		
Защото Бог толкова възлюби света – Бог е Създателят. Бог направи всичко около нас от нищото
– слънцето (посочи нагоре), земята (посочи надолу), теб (посочи към децата) и мен (посочи към
себе си). Бог ни обича толкова много (прегърни се)! Въпреки че ти и аз съгрешаваме и вършим
неща, които натъжават Бога, Той ни обича.
че даде Своя Единороден Син... – Бог ни даде подарък. Подаръкът е Неговият Единороден и
единствен Син, Който дойде на земята, за да стане твой Спасител (Този, Който ще те спаси от
твоите грехове). Исус беше с Бог Отец на небето. Той дойде на земята, за да умре на кръста, да
понесе наказанието за твоите и моите грехове. На третия ден Той възкръсна.
Приложение		
Неспасени:
Понеже Бог даде Своя съвършен Син, твоите грехове могат да бъдат
простени. Бог иска от теб да приемеш този подарък на прощение.
Това можеш да направиш като повярваш (приемеш) в Исус като твой
Спасител.
Спасени:
Ако вече вярваш, че Исус е твой Спасител, трябва да благодариш, че
Бог изпълни Своето обещание да изпрати Спасител. Понеже Исус умря
за твоите грехове, ти можеш да живееш като Божие дете и един ден да
отидеш на небето.
Повторение		
„Стих с движения“
Повторете стиха на части, като изпълнявате движенията (страница 5). После използвайте
символите, за да повтаряте стиха.
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Благовестието на фокус
Камбанки на благовестието
Предварително изрежете картините на четирите цветни камбанки. Покажете златната
камбанка.
Имам четири камбанки в различни цветове, които ще ти помогнат да разбереш как да приемеш
Исус за свой Спасител от греховете. Оцветената в златно камбанка ни напомня за Бог и небето, Неговият дом, където улиците и градът са направени от злато. Бог, Който винаги знае кое
е правилно и го върши, е съвършен. Небето е съвършено място, защото Бог е съвършен! Бог е
Създателят, Който е направил света. В Библията се казва: „Защото Бог толкова възлюби света“
(Йоан 3:16). Бог обича света, който е създал – рибите, цветята и особено хората! Бог те обича и
иска един ден ти също да си в небето. Но ти и аз имаме един проблем, който се нарича грях.
Покажете тъмната камбанка.
Цветът на тази камбанка ми напомня за греха, защото да живееш в грях е като да си мръсен
или да живееш в тъмнина. Грехът е всичко, което ти и аз мислим, казваме или правим, което не
харесва на Бога. Ние с вас сме родени с желанието да правим нещата, които харесват на нас,
вместо на Бога. Затова ти правиш неща, които Бог нарича грях.
Дайте примери за грях и обсъдете PSON-a, PSON-b, PSON-c и PSON-d.
Бог казва, че „Всички съгрешиха“ (Римляни 3:23) и Бог трябва да накаже греха. Заради твоя
грях, ти заслужаваш да погинеш (да бъдеш далеч от Бога завинаги, а не на небето с Него).
Покажете червената камбанка.
Този червена камбанка ми напомня, че Бог толкова много те обича, че изпрати Исус, Своя
съвършен Син, да пролее кръвта Си и да умре на кръста, за да понесе наказанието за твоите
грехове. Дали някога някой твой приятел е понесъл наказанието вместо теб и така ти си останал
ненаказан?
Позволете на децата да отговорят.
Най-вероятно не, но точно това направи Исус, когато умря на кръста. Той понесе веднъж завинаги
наказанието за твоите грехове. В Библията се казва: „Кръвта на Исус (Христос), Неговия Син,
ни очиства от всеки грях“ (1 Йоан 1:7). След като умря, Исус беше погребан. Но три дни покъсно Той оживя и сега живее в небето.
Покажете бялата камбанка.
Заради това, което Господ Исус е направил за теб, днес твоите грехове могат да бъдат простени.
В Библията се казва: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да
не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16). Знаеш ли, че си
съгрешил? Вярваш ли, че Исус умря, за да те спаси от наказанието за твоите грехове и след това
възкръсна? Тогава ти можеш да помолиш Исус да бъде твой Спасител и да ти бъде простено. Ще
станеш дете в Божието вечно семейство и Той ще ти помага да Му се покоряваш. Един ден ти
ще живееш вечно с Него в Неговия дом в небето. Ако искаш да приемеш Исус за свой Спасител,
ще се радвам да ти помогна (Определете място и време.)
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Урок – част 1
Някой давал ли ви е обещание? Може би са ви
обещали, че през почивните дни ще отидете някъде или че ще направят нещо за вас. Чудесно е,
когато хората изпълняват обещанията си, нали?
Но понякога те не могат да спазят обещанията
си. Искат, но нещо се обърква, случва се нещо,
което не могат да променят, и така се нарушава
обещанието. Има случаи, в които хората съзнателно не спазват своите обещания.
В Библията, специалната книга, която Бог ни
е дал, има много обещания.
Покажете на децата своята Библия.
Тези обещания са дадени от Бог. Бог е много
различен от теб и мен. Той е толкова силен, че
може да изпълни всичките обещания, които е
дал.
Бог създаде всичко в света съвършено и добро,
но първите хора, Адам и Ева, не се подчиниха на Бога и всичко в света беше развалено.
Тогава Бог обеща да изпрати някой, който ще
спаси хората от наказанието, което заслужават.
Тази специална личност се нарича Спасител,
защото Той ще спаси хората. Бог изпълни това
обещание точно в подходящото време. Разказа
за Спасителя, който Бог е обещал, можем да
прочетем в Библията.
Мария беше обикновена млада жена. Живееше
много отдавна в един град наречен Назарет. Тя
много се вълнуваше от бъдещето, защото скоро
щеше да се омъжи за мъж на име Йосиф. Денят
беше съвсем обикновен. Навярно тя метеше
пода или месеше хляба.
Насърчете децата да изиграят тези дейности
– метене на пода и месене на хляб.
Картина PSON 1-2
Изведнъж се появи ангел! Какъв шок! Ангелите са Божии пратеници. Според теб какво
почувства Мария?
Нека децата да отговорят.
Ангелът имаше специална вест за Мария.
– Здравей, благодатна! Господ е с теб. (Лука
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1:28).
Това значеше, че Бог е доволен от Мария. Мария се притесни от това, което чу. Каква вест
беше това?! Ангелът и́ каза:
– Не се бой, Мария. (Лука 1:30).
Навярно след тези думи Мария вече се чувстваше малко по-спокойна.
После ангелът и΄ каза нещо изумително.
– Ти ще родиш син, самия Божи Син. Бог те е
избрал да станеш майка на обещания Спасител.
Наречи го Исус, защото Той ще бъде велик. Той
ще е Син на Всевишния. (Лука 1:31-32).
Мария повярва в думите на Бога и каза:
– Аз съм слугиня на Господа. (Лука 1:38).
По този начин тя казваше, че ще направи всичко, което Бог иска от нея.

Част 2
Вестта на ангела за Мария беше много вълнуваща. Представяте ли си как Мария мислеше
за тази изумителна вест?
Изиграйте следното. Може да го
направи и друг – като се облече като
Мария и изиграе как тя мисли и се
вълнува за нещата, които ангелът и΄
е казал.
„При мен дойде ангел! Той имаше вест
от Бога за мен. Той ми каза: „Бог е с
теб. Не се бой, Мария, защото си придобила Божието благоволение. Ти ще
родиш бебе, самия Божи Син. Бог те
е избрал, Мария, да станеш майка на
обещания Спасител. Наречи го Исус,
защото Той ще стане велик. Той ще е
Син на Всевишния. Ще царува завинаги и Неговото царство не ще има
край.“ Това е най-добрата вест. Чудя се
какво ли ще каже Йосиф за това?“
Йосиф не беше сигурен какво да мисли за тази
вест. Не беше сигурен и какво да прави.
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Картина PSON 1-3
Същата нощ, докато той спеше, Бог изпрати
ангел, за да говори в съня му. Бог знаеше, че
Йосиф не знае как да постъпи. Той обичаше
Йосиф и се грижеше за него и за Мария.
В съня ангелът каза на Йосиф:
– Не се бой да вземеш Мария за своя жена.
Детето, което ще се роди, ще бъде Божият Син.
Трябва да му дадеш името Исус, защото Той
ще спаси Своя народ от греховете им. (Матей
1:20-21).
Ако вече си помолил Исус да прости греховете
ти и да стане твой Спасител, ти трябва да благодариш на Бога всеки ден, че Той е изпълнил
обещанието Си и Исус те е спасил.
Когато се събуди, Йосиф вече знаеше какво
да направи. Той се покори на Бога и двамата с
Мария се ожениха.
Картина PSON 1-4
Йосиф беше дърводелец. Изработваше неща
от дърво.
Нека се престорим, че сме дърводелци като
Йосиф и да ковем с нашите чукове и да режем
с нашите триони.
Нека децата влязат в ролята на дърводелци.

Част 3
Бог обеща да изпрати Спасител. Той каза и къде
Той ще се роди (Михей 5:2). Спасителят трябваше да се роди в едни град наречен Витлеем.
Но Мария и Йосиф живееха в Назарет. Дали
Бог изпълни Своето обещание? Да!
Бог дори използва римския император, Цезар
Август, за да осъществи едно от Своите обещания. Един ден пратеник на императора отиде
в Назарет.
Прочетете следното от свитък.
Някой може да ви помогне като се
преоблече като римски войник и прочете текста.
„Вашият император, Цезар Август,
заповядва всеки човек да отиде в

града, от който произлиза неговото
семейство, за да бъде преброен, така
че императорът да може да събира
данъци (пари) от хората.“
Семейството на Йосиф беше от Витлеем, затова
той и Мария трябваше да пътуват от Назарет до
Витлеем. Това беше доста дълъг път, а в онези
дни, нямаше коли, влакове и самолети. Ако
на някой му се налагаше да пътува, трябваше
да върви пеша. Наближаваше времето, когато
Мария трябваше да роди бебето, затова навярно
тя е яздила магаре през пътуването.
Картина PSON 1-5
Може би са им били нужни няколко дни, за да
стигнат до Витлеем.
Заедно с децата изиграйте как си
събирате багажа и пътувате до Витлеем, как спирате по пътя, за да се
нахраните и пренощувате. Ако имате
голяма група, може да накарате децата да се движат на мястото си,
вместо да обикалят из стаята.
Когато пристигнаха във Витлеем, Мария и Йосиф се сблъскаха с един проблем. Не можеха
да намерят място, където да отседнат. Градът
не беше голям и в него се бяха струпали много
хора, за да бъдат преброени. Страноприемницата (място като хотел) беше пълна. Наближаваше времето за раждането на бебето, затова
те трябваше да намерят място. Къде да отидат?
Какво да правят?
Картина PSON 1-6
Мария и Йосиф се настаниха в обора, мястото,
където обикновено живееха животните. Там
се роди бебето. Мария го пови в пелени и го
положи в яслата. От яслата се хранеха животните. Предполагам, че преди това Йосиф я е
почистил.
Нека си представим как чистим обора, както
навярно е направил Йосиф.
Донесете предварително сено или
слама, за да могат децата да помиришат и да пипнат.
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Бог изпълни обещанието Си и изпрати Спасител. Бог винаги изпълнява Своите обещания.
Бог изпрати Исус, за да бъде Спасителят.
Години по-късно Исус умря на кръста, беше
погребан и възкръсна. Когато умря, Исус беше
наказан за лошите неща, които сме направили
ти и аз. Грях са всички неща, които мислим,
казваме и вършим, които нарушават Божия
закон. Когато не слушаш мама и татко, ти нарушаваш Божия закон. Грях е и когато не правим
нещата, които са угодни на Бога (Яков 4:17).
В Библията се казва, че всички са съгрешили
(Римляни 3:23). Ако вярваш в Исус като в свой
Спасител, твоите грехове са простени и един
ден ти ще бъдеш с Исус в небето.
Бог изпълни Своето обещание като изпрати
Своя Син, за да стане Спасител на теб и на мен.
Никой друг не би могъл да стане наш Спасител. Ако вече си помолил Исус да стане твой
Спасител, благодари на Бога за Исус.
Кажете римата по пръстите „В
деня на Рождество“ (стр. 6).

Въпроси за преговор
Стих за запаметяване
1. Кого обича Бог? (Всички хора по света – теб
и мен.)
2. Кого изпрати Бог като подарък за нас? (Своя
Син Исус.)
3. Къде беше Исус преди да се роди на земята?
(С Бог Отец в небето.)
Урок (1-3 част)
1. Кой винаги изпълнява всяко свое обещание,
което е дал? (Бог.)
2. Къде можем да открием Божието обещание
да изпрати Спасител? (В Библията.)
3. Кой отиде да посети Мария? (Ангелът.)
4. Каква беше вестта от Бога, предадена от
ангелът? (Мария ще роди бебе.)
5. Как Бог каза на Йосиф какво да прави? (Един
ангел му каза в съня.)
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6. Как Мария и Йосиф трябваше да нарекат
бебето? (Исус.)
7. Къде трябваше да се роди обещаният Спасител Исус? (Във Витлеем.)
8. Защо Мария и Йосиф трябваше да пътуват
до Витлеем? (За да бъдат преброени.)
9. Какво се случи, докато те бяха във Витлеем?
(Роди се бебето Исус.)
Благовестието на фокус
1. Къде се намира съвършеният дом на Бога?
(В небето.)
2. Какво направи Исус, след като умря на кръста и бе погребан? (Той възкръсна.)
3. Какво ти е нужно, за да станеш дете от
Божието вечно семейство? (Да повярва в
Исус като свой Спасител. Използвайте
този въпрос, за да затвърдите – кажи на
Бога „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
Овчарите виждат Исус
Стихове за учителите
Матей 1:21-23; Лука 2:8-20
Бог винаги казва истината.
Основна истина		
Приложение		 Неспасени и спасени: Повярвай в онова, което Бог говори за Исус
							
в Библията.
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден 		
Стих за запаметяване
Син, за да не погине нито един, който вярва в Него...“ (Йоан 3:16)
				
Програма за
часа
Посрещане

Хваление

Стих за
запаметяване

Раздвижване

Какво ти трябва?

Какво да правиш?

Диск с музика и CD
Посрещане: Пуснете да свири нежна музика. Поздравеплейър
те всяко дете по име и му дайте табелка с
• Табелки за имената
името му.
– стр. 52, по една за дете Дейност:
„Хвърляне на топка“
• Топка или друг мек
Хвърляйте топката или мекия предмет попредмет
следователно към всяко дете. Задавайте
на децата различни въпроси (напр. „Как
се казваш?“, „Какво е любимото те лакомство?“, „Какво обичаш да гледаш по телевизията?“, „От какво се страхуваш?“)
• Диск с музика и CD пле- Песен:
„О, чуйте днес на Рождество“
йър; песнарка или само Молитва:
Водете децата в молитва: „Скъпи Боже,
текстове на песни
благодаря Ти, че обичаш (кажете името
• Онагледена песен
на всяко дете), благодаря Ти, че обичаш и
„О, чуйте днес на
мен. Благодаря Ти, Боже, че Ти винаги казРождество“
ваш истината. В името на Исус. Амин.“
• Кошничка или касичка
Песен:
„Бог добър е с мен“
за дискос
Дискос:
(По избор.) Нека децата да си подават
кошничка или касичка и да пускат своя
дискос в нея. (Погрижете се да информирате родителите за какво ще се използват
парите.)
• Онагледения стих
Стих:
Йоан 3:16
Йоан 3:16 в пакета с
Повторение: Стих с движения
материали
• Инструкции, стр. 18
• Движения (стр. 5)
•

•

Диск с музика и CD
плейър; песнарка

Дейност:

„Глава, рамене, колена и пръсти“
Тези думи могат да се говорят или пеят с мелодията 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

•
•
•
•
•

Преговор

•
•

Благовестието
на фокус

•
•
•

Почерпка

•

План или текст; стр. 20
Урок:
PSON 2-1–6
Диск с музика и CD плейър; песнарка или само
текстове на песни
Плюшено агънце или
картина на овца с овчар
Костюми на различни
библейски герои и кукла, повита като бебе
Ясла и фигури от
Игра:
Рождествената сцена
Въпроси (стр.21)

Инструкции (стр.19)
Диск с музика и CD
плейър; песнарка или
текстове на песни
Онагледена песента
„Днес роди се“
Почерпка по ваш
избор (внимавайте за
алергиите на децата към
някои храни)
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Дейност:

Почивка:
Молитва:
Почерпка:

„Овчарите виждат Исус“
Можете да преподадете целия урок наведнъж или да го разделите на части. За да
оставите ръцете си свободни за дейностите по време на урока, можете да поставите
картините върху статив на нивото на очите
на децата. Страниците с плана или текста
на урока може да копирате и поставите в
Библията си.
„Овчарите отиват при яслата“
Нека децата се подредят в редица в единия
край на стаята с лице към рождествената
сцена или използвайте преговора от първия урок. Те са овчарите, които отиват да
видят бебето Исус. При верен отговор цялата група прави една крачка към яслата.
„Днес роди се“ (песен)

Направете почивка, през която децата да
минат през банята и да си измият ръцете.
Водете в молитвата като благодарите на
Бога за храната.
Насочете разговора така, че да преговорите
урока. (Забележка: По време на урока децата могат да опитват някои храни, за да
се затвърди наученото, но те трябва да са
в малко количество и да не заместват определеното време за почерпка).

Малките деца могат да познаят Бога чрез Неговия Син

• Картонени чинии
Ръчен труд
с диаметър 23 см,
(изберете един)

•
•
•
•
•

Допълнителни •
дейности
(изберете една)

•
•
•
•
•
•
•

Предмет:

„Ангел от картонени чинии“
Децата могат да украсят картонените чиизрязани по модела (стр.
нии като използват пастели или маркери
53), по една за всяко
и да ги направят да блестят с брокатеното
дете
лепило, което имате в пакета. Крилата се
Занимателни книжки, по
оформят като в разрез А се пъхне разрез
1 за дете
Б. Може да изрежете чиниите според моЦветни моливи или
дела преди часа, тъй като децата в предумаркери
чилищна възраст не боравят с ножиците
Лепило и брокат
добре при сложните за изрязване неща.
Памук
Занимателна книжка: „Овчарите пазят своите овце“
Пластилин или глина
Помогнете на децата да залепят памук
като вълна на овцете.
Пластилин: „С овчарите“
Покажете на децата как да направят овчарска гега или овца, докато преговаряте
урока с тях.
Фигури от РождествеСценка:
„Направи Рождествена сцена“
ната сцена (използвайте
Дайте на всяко дете да оцветява един
само Исус в яслата, Макомплект фигури. После децата трябва да
рия, Йосиф и една овца
изрежат фигурите и да ги залепят с тиксо
– в пакета с материали),
или лепило за дървените пръчици, за да си
по един комплект за
направят кукли. Вашите деца може да хавсяко дете
ресат идеята да поставят куклен театър за
Допълнителни фигури
Рождество. В такъв случай, предварителза Рождествената сцена
но подгответе допълнителни фигури на
(по избор – пак в пакета)
пръчици. Друг вариант е децата да залепят
Пастели или маркери
фигурите на голям картон, за да измайстоНожици
рят Рождествената сцена.
Дървени пръчици
Преговор:
„Открий картинката“
Лепило
Залепете картините от урока по стените така, че
Голям картон за всяко
децата добре да ги виждат. Насочете ги да
дете (по избор)
откриват картини по твое описание (напр.
„Открий картинка, която показва нощта,
PSON2-2-6 (изберете
когато се роди Исус,“ „Открий картинка
четири от посочените)
на хора, които се грижат за овцете“).
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Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един,
който вярва в Него...“ (Йоан 3:16)
Въведение		
Някой казвал ли ти е нещо невярно, само за да провери дали ще му повярваш?
Позволете на децата да отговорят.
Да си представим, че някой ти казва: „Ще ти дам голям подарък.“ После не ти дава нищо. Аз не
обичам да ме заблуждават така, а ти? Бог, Който те познава и те обича, винаги казва истината.
Представяне		
В Библията Той говори за един подарък за теб. За него можем да прочетем в Евангелието от
Йоан, трета глава, стих 16. Нека да кажем адреса на стиха, Йоан 3:16, с гласа на Йосиф.
Повторете с гласа на „Мария“.
Нека някое дете ви помогне да намерите стиха, като отвори вашата Библия на предварително
отбелязаното място на Йоан 3:16. Прочетете стиха, после покажете онагледения стих
Обяснение		
Първо ще си припомним онази част от стиха, която научихме предишния път.
Посочвайте символите, докато преподавате.
Бог обича теб, мен и всички хора, които е създал. Бог ни дава подарък. Подаръкът е Неговият
Eдинороден Син, който да стане наш Спасител (Този, Който ще умре за греховете ни).
Сега ще научим още една част от стиха:
за да не погине... – „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... – „нито един, който“ значи ти, аз и всеки друг. „Да вярваш“ е да
си толкова сигурен, например, че ще получиш подарък, че да протегнеш ръце, за да го вземеш.
Да си толкова сигурен, че мама ще те води на разходка, че да се облечеш за излизане. Ти трябва
да вярваш в Исус, Спасителя, Който умря на кръста, за да понесе наказанието за твоите грехове,
а после възкръсна.
Приложение		
Неспасени:
Бог иска ти да повярваш, че Исус е твой Спасител, за да не погинеш (да
не бъдеш далече от Бога), но един ден да бъдеш с Бог в небето.
Спасени:
Ако вече вярваш, че Исус е твой Спасител, ти вече знаеш, че Божието
обещание е изпълнено. Бог иска да казваш на другите, че Исус е обещаният
Спасител.
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
„Днес роди се“ (CD „Пей за Рождество“ , песен 11.)
Направете кръгче с децата хванати за ръце. Ходете така, докато пеете. След като я изпеете
веднъж кажете обяснението на децата, а след това я изпейте още веднъж.
Исус се е родил преди ти и аз да се родим. Но „днес“ ние научихме как Той е дошъл на земята.
Миналия път научихме как ангелът отиде при Мария. Днес чухме, че ангели са отишли и при
овчарите. Ако днес за първи път чуваш, че Божият Син се е родил, ти много приличаш на
овчарите, които за първи път чуха тази вест. Това е една много важна вест, защото Божият Син
Исус се роди с много важна задача – да те спаси от греха. Грях е всяко нещо, което мислиш,
казваш или правиш и то не се харесва на Бога. Ако помолиш Исус да прости греха ти и да стане
твой Спасител и приятел, Той ще го направи.
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Урок – част 1
Било ли те е страх? Може би не ти харесва в
тъмното или пък не обичаш паяци. Понякога
и възрастните се страхуват. В Библията пише
за хора, които също бяха изплашени. Пред тях
се случи нещо, което не очакваха и никога
дотогава не бяха виждали.
Картина PSON 2-3
Тези хора бяха овчари по полетата около град
Витлеем. Те се грижеха за своите овце по цял
ден и по цяла нощ. Трябваше да ги водят при
чиста вода и трева, за да пасат. Трябваше да
пазят овцете си от дивите животни, които искаха да ги нападнат. Ако се случеше някоя овца
да се изгуби или да падне в дупка, овчарите
трябваше да я потърсят или да я извадят.
Нека децата изиграят овчари, които
отвеждат овцете до прясна вода
или търсят изгубено агънце. Ако
може предварително скрийте някъде в стаята плюшено агънце, което
„овчарите“ да намерят. Може да
използвате и картина с овца и овчар
(в пакета).
Беше нощ. По тъмното небе имаше много звезди. Овчарите пазеха стадата с овце, за да бъдат
в безопасност. Може би бяха запалили малък
огън и седяха край него. Огънят ги топлеше и
плашеше дивите животни, за да стоят далеч.
Изведнъж всичко се промени!
Картина PSON 2-4
Внезапно се появи ангел, пратеник от Бога, и
Божията слава засия около тях. Сигурно светлината беше много ярка.
Сложете ръка на очите си, сякаш сте заслепен. Нека децата направят същото.
Овчарите бяха ужасени. Никога дотогава не
бяха виждали подобно нещо. Ангелът носеше
вест от Бога. „Не се бойте, защото, ето, аз ви
носях добра вест за голямата радост, която ще
е за всички хора“ (Лука 2:10). Каква би могла
да е тази добра новина, която ще е за всички – в
това число за теб и мен? Нека да разберем.
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Ангелът каза: „Днес в Давидовия град ви се
роди Спасител. Той е Христос Господ. Ще
намерите едно бебе, повито и лежащо в ясла“
(Лука 2:11-12).
Прочетете този стих от Библията. Обяснете, че думата „Господ“ е име за Исус, а
„Христос“ е друго от имената, с които е
наречен.
Бог изпрати ангел, за да предаде тази вест на
овчарите. Така Бог им казваше за раждането
на Спасителя. Изведнъж небето се изпълни с
много ангели. Те славеха Бога с думите: „Слава
на Бога във висините и на земята мир между
хората, в които е Неговото благоволение!“
(Лука 2:14). После ангелите изчезнаха. Небето
отново стана тъмно.

Част 2
Картина PSON 2-3
След като ангелите си тръгнаха, овчарите се
спогледаха. „Хайде да отидем във Витлеем,”
казаха си те, „да видим това бебе, за което Бог
ни каза“ (Лука 2:15). Бебето, за което говореха
ангелите, беше Спасителят, когото Бог беше
обещал да изпрати от небето. Това обещание
беше написано в Божието слово, Библията. Ти
можеш да вярваш на това, което пише в Библията, защото Бог винаги казва истината.
Това бебе беше Божият Син. Той дойде на
света, за да понесе наказанието, което ти и
аз заслужаваме за лошите неща, които сме
направили. В Библията се казва, че всички са
извършили грях – ти, аз и овчарите, на които говориха ангелите. Грях е когато вършим нещата
така както ние искаме, а не както Бог иска.
Дайте няколко подходящи примера (напр. Непокорство на родителите или удряне, обиждане на брат или сестра) или обсъдете картините PSON-a, PSON-b, PSON-c и PSON-d.
Бог те обича и изпрати Спасителят Исус, за
да те спаси от наказанието, което ти заслужаваш. Точно този Спасител щяха да видят
овчарите.
Изиграйте как овчарите се пригот-
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вят да тръгнат към Витлеем и как
бързат нагоре по хълма. През това
време изпейте песента „Днес роди
се“.

Част 3
Овчарите стигнаха до град Витлеем. Спомняш
ли си какво трябваше да търсят там?
Нека децата да отговорят. Увери се, че всички
чуват верния отговор – бебето, повито и
положено в ясла.
Картина PSON 2-5
Те обикаляха от място на място и най-после Го
намериха. Обещаният Спасител лежеше там в
яслата, точно както бяха казали ангелите.
Бог винаги казва истината. Той изпрати
Своите пратеници, за да кажат на овчарите за
Спасителя. Всичко, което те бяха казали, беше
вярно.
Според теб как се чувстваха овчарите, докато
гледаха малкото бебе, положено в яслата?
Нека децата да отговорят.
Овчарите не останаха дълго.
Картина PSON 2-6
Те си тръгнаха и разказваха на всички това,
което бяха видели. Всички, които ги чуха, се
учудиха на техния разказ. Овчарите се върнаха
по хълмовете. Те славеха Бога, защото всичко,
което ангелите им бяха казали, се оказа вярно.
По пътя си те казаха на всички, които срещнаха
за случилото се.
Изиграйте как казвате Добрата
вест.
Вие казвате:

Децата отговарят:

Вие чули ли сте Добрата вест?

Роди се Спасителят.

Ангели ни казаха Добрата вест.

Роди се Спасителят.

Ние отидохме и видяхме че е вярно. Роди се Спасителят.
Божието обещание се изпълни.

Роди се Спасителят.

Ти и аз можем да сме сигурни, че историята
за Исус, Който е дошъл на света като бебе,
е вярна. Там имаше истински хора, които в

действителност видяха Исус. Историята е
написана в Божието слово, Библията, и ние
можем да вярваме на записаното в Библията.
Защо? Защото Божието слово и Бог винаги
казват истината.
Покажете на децата вашата Библия.
Ти можеш да разкажеш нещата, които научи
за Исус, точно както овчарите разказаха за
нещата, които бяха видели през нощта, на
другите хора.
Накрая нека децата да изиграят
историята. Подгответе прости
костюми за различните герои. Разкажете историята (ти или някой
помощник) и прочетете диалога от
Библията. Позволете на децата да
играят различни роли и го представете два пъти. Възрастните могат
да вземат ролите на Мария и Йосиф,
а за бебето може да повиете кукла в
ясла. Децата нека вземат ролите на
овчарите и ангелите, а вторият път
да се разменят.
След като завърши драматизацията
изпейте „Днес роди се“.

Въпроси за преговор
Стих за запаметяване
1. Кой винаги казва истината? (Бог.)
2. Какво означава „да погина“? (Да бъда далеч
от Бога завинаги.)
3. Кой няма да погине? (Онзи, който вярва в
Исус като свой Спасител от греховете.)
Урок (1-3 част)
1. Кой стоеше на полето близо до Витлеем?
(Овчарите.)
2. Кой изненада овчарите с вест от Бога? (Ангелът.)
3. Какво им каза ангелът? („Роди ви се Спасител.“)
4. Къде овчарите щяха да намерят Спасителя?
(В ясла.)
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5. Какво направиха овчарите? (Отидоха да
видят бебето Исус.)
6. Защо дойде на света Спасителят Исус? (За
да понесе наказанието, което ние заслужаваме.)
7. Защо ние заслужаваме наказание от Бога?
(Защото всички сме съгрешили – вършим
нещата, както ние искаме, а не както иска
Бог.)
8. Какво направиха овчарите, след като видяха
Спасителя? (Те казаха на всички.)
9. Откъде можем да сме сигурни, че тази история е вярна (че се е случила наистина)?
(Овчарите видяха Исус. Те бяха там и
разказаха на всички какво са видели. Ние
можем да вярваме в това, което е написано
в Библията.)
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Урок 3
Мъдреците се покланят на Царя Спасител
Стихове за учителите
Матей 2:1-12; Числа 24:17
Основна истина		
Исус е Цар.
Приложение		
Неспасени и спасени: Ти трябва да се покланяш на Царя Исус.
Стих за запаметяване
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден 		
Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има 		
				
				
вечен живот...“ (Йоан 3:16)
Програма за
часа
Посрещане

Хваление

Стих за
запаметяване

Раздвижване

Какво ти трябва?

Какво да правиш?

Диск с музика и CD
Посрещане: Пуснете да свири нежна музика. Поздравеплейър
те всяко дете по име и му дайте табелка с
• Табелки за имената
името му.
– стр. 52, по една за дете Дейност:
„Да играем на пътуване“
• Пътни карти
Нека децата изиграят какви неща ще си
• Куфар с неща за път
вземат, когато отиват на почивка. Може и
да разкажат за някое свое пътуване. Покажете пътните карти и куфара с необходимите за път неща.
• Диск с музика и CD пле- Песен:
„Днес роди се“ и „О, чуйте днес на Рожйър; песнарка или само
дество“
текстове на песни
Молитва: Водете децата в молитва: „Скъпи Боже, бла• „Днес роди се“ и
годаря Ти, че ни обичаш. Благодаря Ти, че
„О, чуйте днес на
можем да Ти се покланяме като пеем, като
Рождество“, онагледени
се молим и като слушаме библейски исто• Кошничка или касичка
рии В името на Исус. Амин.“
за дискос
Рими с движения: „В деня на Рождество“ (стр. 6)
Дискос:
(По избор.) Нека децата да си подават
кошничка или касичка и да пускат своя
дискос в нея. (Погрижете се да информирате родителите за какво ще се използват
парите.)
• Онагледеният Йоан 3:16
Стих:
Йоан 3:16
от пакета с материали
Повторение: „Стих с движения“
• Инструкции, стр. 26
• Движения, стр. 5
•

Дейност:

„Крака, рамене, колене и пръсти“
Тези думи могат да се говорят или пеят с
мелодията 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

•
•
•
•
•

Преговор

•
•

Почерпка

•

•
Ръчен труд
(изберете един)
•
•
•
•
•
•
•

План или текст; стр. 27
Урок:
PSON 3-1–6
Диск с музика и CD плейър; песнарка или само
текстове на песни
Онагледени песните
„Малко бебе“ и „Днес
роди се“
Нещо златно, тамян
(или парфюм) и смирна
(или нещо подобно)
Мемори със звезди, два Игра:
комплекта по 5
Въпроси, стр.28

„Мъдреците се покланят на Царя Спасител“
Можете да преподадете целия урок
наведнъж или да го разделите на части.
За да оставите ръцете си свободни за дейностите по време на урока, можете да поставяте картините върху статив на нивото
на очите на децата. Страниците с плана
или текста на урока може да копирате и
поставите в Библията си.

„Мемори със звезди“
Играйте на „мемори.“ Поставете звездите на
масата или на пода с картинката надолу.
(За по-малките деца оставете картинката
нагоре.) След като даде верен отговор,
детето отваря две карти. Ако са еднакви,
ги изважда и играта продължава. Играйте, докато се изреди всяко дете.
Почерпка по ваш избор Почивка:
Направете почивка, през която децата да
(внимавайте за алергиминат през банята и да си измият ръцете.
ите на децата към някои Молитва:
Водете в молитвата като благодарите на
храни)
Бога за храната.
Почерпка: Насочете разговора така, че да преговорите
урока. (Забележка: По време на урока децата могат да опитват някои храни, за да
се затвърди наученото, но те трябва да са
в малко количество и да не заместват определеното време за почерпка).
Тяло на камила (стр. 54), Предмет:
„Камила на щипки“
по едно за всяко дете
Помогнете на децата да оцветят и да изреПастели, моливи или
жат камилите. Прикрепете по две щипки
маркери
за крака на камилата.
Ножици
Занимателна книжка: „Мъдреците пътуват отдалеч, за
Дървени щипки за дреда видят Исус“
хи, по две за всяко дете
Помогнете на децата да залепят голяма златЗанимателна книжка, по
на или сребърна звезда върху картинката
1 за дете
на звездата, която следваха мъдреците. Те
Големи златни или сремогат също да залепят и по-малките звезбърни звезди за залепвади на небето.
не, по една за всяко дете Пластилин: „Звезди и камили“
Малки златни или среНека децата изработят звезди или кабърни звезди за залепвамили, докато припомняте какво се случва
не, по една за всяко дете
в урока.
Пластилин или глина,
виж книжката „Въведение към серията...“
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Допълнителни • Звезда (изберете си звез- Сценка:
да от допълнителните
дейности
материали)
(изберете една)

Преговор:

Дейност:

„Открий звездата“
Скрийте предварително звездата в стаята, така че да не е твърде трудно за едно
дете в предучилищна възраст да я намери.
Кажете на децата, че те тихичко трябва да
открият звездата. След като я намерят, не
трябва да казват и да правят нищо, само
да седнат. След като всички са намерили
звездата, детето, което първо е седнало,
трябва да ви я донесе.
„Следвай звездата“
Дръжте звездата високо във въздуха, докато
децата вървят из стаята и играят ролята на
мъдреците. (Може заедно с децата да научите песента „Аз видях звездата Му“ и да
я пеете докато ходите.
„Аз видях звездата Му“
Заедно с децата научете песента „Аз видях
звездата Му“. Докато я пеете, можете да
обикаляте с децата в кръг.
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Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито
един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16)
Въведение		
Обичаш ли да получаваш подаръци? Според теб кой е най-важният подарък, който някога си
получил?
Нека децата да отговорят. Покажете кутия за подарък с онагледения стих или малка Библия
вътре в нея.
Бог има чудесен подарък за теб, най-важният подарък, който можеш някога да получиш!
Представяне		
Той ни казва за него в Своята книга, Библията. Адресът е Йоан 3:16. Нека да кажем адреса като
подскачаме на един крак.
Повторете с подскачане на другия крак, а после и на двата крака. Нека едно дете ти помогне
да откриеш стиха като отвори твоята Библия на предварително отбелязаното място на
Йоан 3:16.
Слушайте новата част от стиха, в която се говори за важния подарък!
Прочетете стиха от твоята Библия, а после изваждайте картините на стиха една по една
от кутията.
Чухте ли какво се казва за подаръка? Какво ще получим? (Вечен живот.)
Обяснение		
Нека кажем стиха и да помислим какво означава всяка част от него.
Посочвайте символите, докато преподавате.
Бог обича теб и всички хора, които е създал. Но ти и аз сме съгрешили. Въпреки че ти си съгрешил
(вършиш неща, които не харесват на Бог), Той те обича. Исус, Божият съвършен Син, умря на
кръста, за да понесе наказанието за твоите грехове, а после възкръсна. Ако повярваш, че Исус
е твой Спасител, ти няма да бъдеш отделен (далеч) от Бога завинаги.
Ето и новата част:
но да има вечен живот – този нов живот започва, когато приемеш Исус за свой Спасител и
получиш прошка за греховете си. Божият Дух започва да живее в теб, за да ти помага. Тогава
един ден ти ще живееш с Бог в Неговия дом в небето.
Приложение		
Неспасени:
Бог иска ти да повярваш, че Исус е твой Спасител и да получиш вечен
живот. Тогава ще станеш дете от Божието вечно семейство.
Спасени:
Ако вече вярваш, че Исус е твой Спасител, ти трябва да се покланяш на
Исус като на свой Цар и Спасител. Можеш да Му се покланяш, когато
пееш песни за Него.
Повторение		
„Стих с движения“
Повтаряйте стиха фраза по фраза като правите и движенията от стр. 5. После използвайте
символите, за да кажете стиха.
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Урок – част 1

Какво свети и проблясва в небето нощем? Понякога вечер поглеждаш ли към звездите?

храна и вода за пътуването.

Картина PSON 3-2

Част 2

Опитвал ли си се да преброиш звездите или да
ги разгледаш отблизо през телескоп?

Мъдреците пътуваха дълго, за да стигнат до
Йерусалим.

Направете с ръце телескоп и се престорете, че гледате към звездите.
Нека децата да отговорят.
Хората, които изучават звездите, се наричат
астрономи.
Помолете децата да повторят думата.
Астрономите съставят карти на звездите на небето. Те наблюдават небето през нощта и внимателно отбелязват къде се намират звездите.
Звездите се движат и променят и астрономите
изследват тези промени. Те дават специални
имена на звездите. Такива хора, наречени астрономи, e имало много отдавна. Още в дните
на Исус хората наблюдаваха небето и се опитваха да разберат какво става със звездите.
В една далечна страна имаше няколко мъже,
които обичаха да наблюдават звездите на небето. В Библията те са наречени мъдреци. Те
много се интересуваха какво се случваше на
небето.
Картина PSON 3-1
Една вечер те забелязаха нещо необикновено.
Беше се появила нова, по-голяма звезда. Това
ги накара да разберат, че звездата има специално значение. В страна на Израел се беше
родил нов цар.
Къде трябва да се роди един нов цар? Мъдреците мислеха, че новият цар на Израел ще се
роди във най-важния град Ерусалим, затова се
приготвиха да тръгнат и там да Му се поклонят. Пътуването щеше да е дълго. Трябваше да
си вземат храна, вода, допълнителни дрехи и
подаръци за новия цар. Не знаем колко човека
бяха мъдреците и как пътуваха, но най-вероятно те са пътували на камили.
Престорете се, че се подготвяте за
път, товарите камилите с дрехи,

Картина PSON 3-4
Пътувал ли си до някое много далечно място?
Навярно си нямал търпение да пристигнеш.
Мъдреците наистина искаха да видят и да се
поклонят на новия цар, затова бяха готови да
изминат дългия път. Най-накрая пристигнаха
във важния град Ерусалим. Но къде да потърсят новия цар? Мъдреците попитаха:
– Къде е родилият се цар на юдеите? Защото
видяхме звездата Му на изток и дойдохме да
Му се поклоним. (Матей 2:2).
Може би мъдреците питаха хората, които срещаха по улиците на Ерусалим. Може би питаха
и на пазара:
– Къде е новият цар?
Помолете децата да повторят въпроса.
Новината за мъдреците достигна в двореца при
цар Ирод. Цар Ирод беше много лош човек.
Той вършеше жестокости. Според теб дали се
зарадва, че се е родил нов цар? Разбира се, че
не! В Библията се казва, че цар Ирод се смути
от чутото (Матей 2:3). Той искаше да разбере
какво става. В крайна сметка, той беше царят
и ако имаше някакъв нов цар, трябваше да знае
всичко!
Цар Ирод извика всички главни свещеници
и учители на закона. Това бяха хората, които
знаеха какво пише в Стария завет (първата
част от Библията), за нещата, които трябваше
да се случат. Те знаеха, че Бог беше обещал да
изпрати Спасител, който ще бъде Цар. Ирод
искаше да научи повече.
– Къде трябва да се роди обещаният Цар? – попита той свещениците и учителите на закона.
Според теб те дали знаеха? Да, те знаеха правилния отговор.
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– Във Витлеем, – казаха те, – точно както е
написано в книгата на пророк Михей. (Матей
2:5).
Може да прочетете Михей 5:2 от вашата
Библия.
Бог беше обещал да изпрати Спасител, който
ще бъде Цар, и Бог изпълни обещанието Си.
Царят не се беше родил в Ерусалим, а във
Витлеем. Знаеш ли как се казваше Царят? Неговото име беше Исус.

Част 3
Вършил ли си нещо тайно така, че никой да не
разбере? Цар Ирод тайно извика мъдреците, за
да се срещне с тях.
Картина PSON 3-5
Имаше нещо, което той искаше да разбере.
– Кога видяхте за първи път звездата, която ви
каза, че се е родил нов цар? – попита ги той.
Той не се радваше за новия цар, но не каза това
на мъдреците. А ги излъга.
– Идете и разпитайте внимателно за Детето.
После се върнете и ми кажете точно къде се
намира. Искам и аз да му се поклоня. (Матей
2:8).
В действителност цар Ирод не искаше да се
поклони на новия Цар. Той беше ядосан и завиждаше. Затова изпрати мъдреците на път за
Витлеем и зачака тяхното завръщане.
Мъдреците вече знаеха къде да отидат. Дългото им пътуване беше към своя край. Витлеем
се намираше много близо до Йерусалим така,
че последната част от пътуването нямаше да
отнеме много време. Веднага след като поеха
по пътя, те видяха звездата на небето. Колко
щастливи бяха те! Знаеха, че са на прав път!
Звездата вървеше пред тях и спря на мястото,
където беше новият Цар.
Мъдреците влязоха в къщата и там беше Исус,
новият Цар със своята майка Мария.
Картина PSON 3-6
Мъдреците пристигнаха по-късно, след овчарите. Исус вече беше малко момче, а не
новородено бебе. Мъдреците се поклониха
28

ниско и почетоха Исус. Спомняш ли си какво
носеха мъдреците със себе си? Заедно с всичко,
необходимо за пътуването, те носеха подаръци за Исус. Те бяха необичайни, но в същото
време най-подходящите и точни подаръци.
Мъдреците се поклониха на Исус и поднесоха
подаръците, достойни за царя, който един ден
ще спаси Своя народ. Те му подариха злато,
ливан и смирна.
Извадете нещо направено от злато,
тамян (или парфюм) и смирна (или
нещо подобно), за да покажете.
Ние с вас не можем да поднесем на Исус
злато, ливан или смирна, както направиха мъдреците. Но ако си повярвал в Исус като свой
Спасител, можеш да Му се покланяш като на
свой Цар. Можеш да Му се поклониш с песен
като тази.
Изпейте „Днес роди се“ или „Малко
бебе“, 1 куплет.
След като мъдреците се поклониха на новия
Цар, дойде време да си тръгват обратно. Бог
знаеше, че цар Ирод иска да стори зло на Исус,
затова предупреди мъдреците в сън да не се
връщат обратно в Йерусалим, така те се отправиха за вкъщи по друг път. За колко много
неща имаше да си говорят по пътя обратно за
вкъщи! Те бяха видели новия Цар, който Бог
беше изпратил!
Повярвал ли си, че Исус е царят изпратен
от Бога да спаси хората от техните грехове?
Нека се поклоним на цар Исус сега като пеем
за Него.
Завършете с песента „Малко бебе“,
1 и 2 куплет.

Въпроси за преговор
Стих за запаметяване
1. Кой иска да ти даде вечен живот? (Бог.)
2. Какво означава вечен живот? (Живот като
дете в Божието семейство завинаги.)
3. Кой може да получи вечен живот? (Всеки,
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който вярва в Исус като свой Спасител.)
Урок (1-3 част)
1. Какво свети на небето през нощта? (Звездите.)
2. Как се казваха мъжете в нашия библейски
урок, които наблюдаваха звездите? (Мъдреци.)
3. Какво значеше звездата? (Родил се е нов
цар.)
4. За къде тръгнаха на път мъдреците? (За
Ерусалим.)
5. Кой беше изпълнил обещанието Си да изпрати Цар? (Бог. )
6. Как се казваше новия Цар? (Исус.)
7. Как се чувстваше цар Ирод, когато чу за
новия Цар? (Ядоса се и завиждаше.)
8. Къде беше новият Цар? (Във Витлеем.)
9. Какво направиха мъдреците, когато намериха цар Исус? (Те Му поднесоха подаръци
и Му се поклониха.)
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Урок 4
Малкият Исус расте
Стихове за учителите
Лука 1:35; Лука 2:39-47, 51-52
Основна истина		
Исус дойде, за да спаси хората от греховете им.
Приложение		
Неспасени: Помоли Исус да те спаси.
Спасени:
Ако Исус е твой Спасител, живей така, че Той да е 		
		
доволен.
Стих за запаметяване
„...Отец прати Сина за Спасител на света...“ (1 Йоан 4:14)
Програма за
часа
Посрещане

Хваление

Стих за
запаметяване

Какво ти трябва?

Какво да правиш?

Диск с музика и CD
Посрещане: Пуснете да свири нежна музика. Поздравеплейър
те всяко дете по име и му дайте табелка с
• Табелки за имената
името му.
– стр. 52, по една за дете Дейност:
„Какво правят майките и татковците“
Нека децата изиграят какви неща правят
майките и татковците (напр. дърводелски
работи, шофиране, готвене, разхождане на
кучето, миене на колата, говорене по телефона). Оставете децата да дават идеи.
• Диск с музика и CD пле- Песен:
„Малко бебе“
йър; песнарка или само Молитва:
Водете децата в молитва и нека те повтарят
текстове на песни
след вас на части: „Скъпи Боже, благодаря
• „Малко бебе“, „Добри
Ти, че Ти изпрати Исус на земята да умре
новини“, онагледени
на кръста за нас. Благодаря Ти, че Исус
• Кошничка или касичка
възкръсна. Благодаря Ти, че ни обичаш. В
за дискос
името на Исус. Амин.“
Песен:
„Добри новини“
Дискос:
(По избор.) Нека децата да си подават
кошничка или касичка и да пускат своя
дискос в нея. (Погрижете се да информирате родителите за какво ще се използват
парите.)
• Онагледен стиха 1 Йоан Стих:
1 Йоан 4:14
4:14 (в пакета с материа- Повторение: „Стих с движения“
ли)
• Инструкции, стр. 33
Движения, стр. 6
•

Раздвижване

Дейност:
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„Бог е мен сътворил“
Изпейте първия куплет на песента, като
правите движенията.
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Библейски
урок

•
•
•
•
•
•

Преговор

•
•

Благовестието
на фокус

•
•
•

Почерпка

•

План или текст; стр. 35
Урок:
PSON4-1-6
PSON-a-d
Диск с музика и CD плейър; песнарка или само
текстове на песни
Движения на 1 Йоан
4:14 (стр. 6)
Снимка на бебе (найдобре твоя или на твой
помощник)
Преговор №4 (от пакета Игра:
с материали)
Въпроси (стр.36)

Инструкции (стр.34)
Диск с музика и CD
лейър; песнарка или
текстове на песни
Неща (или картинките
им), които са нужни на
децата, за да растат силни и здрави (виж предложенията на стр.34)
Почерпка по ваш избор
(внимавайте за алергиите на децата към някои
храни)

Дейност:

Почивка:
Молитва:
Почерпка:

„Малкият Исус расте“
Може да преподадете целия урок наведнъж
или да го разделите на части. За да оставите ръцете си свободни за дейностите по
време на урока, можете да поставяте картините върху статив на нивото на очите
на децата. Страниците с плана или текста
на урока може да копирате и поставите в
Библията си.

„Ние растем“
Залепете скалата за измерване на стената.
След като даде верен отговор, детето премества стрелката с едно деление нагоре по
скалата.

„От какво имаме нужда, за да растем?“

Направете почивка, през която децата да
минат през банята и да си измият ръцете.
Водете в молитвата като благодарите на
Бога за храната.
Насочете разговора така, че да преговорите
урока. (Забележка: По време на урока децата могат да опитват някои храни, за да
се затвърди наученото, но те трябва да са
в малко количество и да не заместват определеното време за почерпка).
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• Листове хартия достаРъчен труд:
„Очертаване на тялото“
Ръчен труд
тъчно големи (например
Помогнете на всяко дете да легне върху лис(изберете един)

•
•
•
•
•
•

Допълнителни
дейности
(изберете една)

за опаковане), за да
та хартия, а вие го очертайте. След това то
може детето да легне
може да оцвети лицето, косата, дрехите си
отгоре, по един лист за
и т.н. Може да му дадете парчета плат или
всяко дете
вълна, за да ги залепи като дрехи. (Ако не
Парчета плат или вълна
откриете толкова големи листове хартия
Цветни моливи или
– дайте на всяко дете по един силует на
маркери
дете и нека то да дорисува себе си върху
Занимателни книжки, по
него.)
1 за дете
Занимателна книжка: „Малкият Исус расте“
Малки ивици от хартия,
Помогнете на децата да навият на руло
по една за всяко дете
ивицата хартия и да я залепят като допълЛепило
нителен свитък на картината.
Пластилин или глина
Пластилин: „Инструментите на дърводелеца“
(виж книжката „ВъведеНека децата моделират инструментите
ние към серията...“)
на дърводелеца. Разкажете за какво се използва всеки от тях и как вероятно Исус
ги е използвал, за да се научи да бъде дърводелец.
Дейност:
„Ние растем“
Нека всяко дете се престори, че е бебе, после
малко дете, после в предучилищна възраст като извършва обикновени дейности
(напр. хранене – лежи и пие от шише,
седи и яде с пръсти, седи и яде с прибори;
придвижване – пълзене по корем, лазене,
ходене; молитва – изрича „амин“, казва
„Боже, благослови мама“ и „Боже, благослови татко“, казва: „Скъпи Боже, моля те,
благослови мама и татко, в името на Исус.
Амин.“
Дейност:
„Аз мога“
Нека децата помислят за всички неща, които
могат да правят сега. Кажете „Аз мога...“
и след това прибавете нещо (напр. „...да
се изправя,“ „...да броя до десет,“ „...да
пляскам с ръце,“ „...да прегръщам“). Нека
децата правят всичко, което вие казвате.
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Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„... Отец прати Сина за Спасител на света...“ (1 Йоан 4:14)
Въведение		
Помагаш ли понякога на родителите си в тяхната работа? Може би мама казва: „Иди и ми донеси
памперс за бебето.“ Или пък твоят татко казва: „Иди и ми донеси чука от шкафа за инструменти.“
Бог Отец изпрати Своя Син Исус, за да извърши едно много важно дело за Него.
Представяне		
Адресът в Библията, където можем да прочетем за делото на Исус е 1 Йоан 4:14.
Нека едно дете ви помогне да откриете стиха, като отвори вашата Библия на предварително
отбелязаното на 1 Йоан 4:14 място. Прочетете стиха.
Нека да кажем адреса, 1 Йоан 4:14, три пъти шепнешком.
Повторете с нормален глас, после със силен глас. Покажи онагледения стих.
Обяснение		
Отец – Бог Отец, който е в небето, те е създал и те обича.
изпрати Сина – Бог Отец, Бог Син и Бог Святият Дух заедно са Бог. Той е един Бог в три лица.
Бог Отец изпрати Бог Син, Исус, да извърши едно дело за Него на земята. Исус дойде като малко
бебе, а после порасна като мъж.
за Спасител – Исус живя съвършен живот, после умря на кръста, за да понесе наказанието за
твоите и моите грехове. След това възкръсна. Грях е всичко, което мислите, казвате или вършите
и то не е угодно на Бога. Всички хора са съгрешили и се нуждаят от Спасител (някой, който да
ни спаси от наказанието за греховете).
на света – светът означава ти, аз и всички хора.
Приложение		
Неспасени:
Бог иска ти да повярваш, че Исус е твой Спасител. Когато умря на кръста,
Исус понесе наказанието за твоите грехове, което Бог Му наложи. После
Той възкръсна. Исус може да ти прости греховете, ако повярваш в Него.
Спасени:
Ако вече вярваш, че Исус е твой Спасител, Бог иска да растеш като Негово
дете. Иска да растеш и да приличаш все повече на Исус в нещата, които
мислиш, казваш и правиш.
Повторение		
„Стих с движения“
Кажете няколко пъти стиха като правите движенията (стр. 6). После използвайте символите и
казвайте стиха.
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Благовестието на фокус
„Какво ни е необходимо, за да растем?“
Осигурете няколко неща (или техните картинки), които помагат на децата да растат здрави
и силни. Включете неща като мляко, хляб, плодове и зеленчуци, ориз и макаронени изделия,
паста за зъби, супа, книги, играчки, дом, семейство и др.
Бог ни е дал много добри неща, които ни помагат да растем здрави и силни.
Покажете нещата и кажете по няколко думи за всяко от тях.
Но ако наистина искаме да растем по начин, угоден на Бога, има и някои други неща, които е
нужно да правим. Тях ще ги открием в една песен.
Изпейте „Обичам Божието Слово“.
Божието слово е Библията.
Покажете своята Библия.
В нея пише всичко, което е необходимо да знаем за Бога. Тя е една много специална и важна
книга, защото тя е Божието слово за нас. Няма друга книга като нея. Когато пораснеш, ще можеш
сам да я четеш. А дотогава можеш да научаваш малка част от нея всеки път, когато дойдеш тук.
Може би вкъщи някой ще ти чете библейски истории. Непременно слушай Божието слово.
Можеш също така и да говориш на Бога. Това се нарича молитва. Можеш да се молиш навсякъде
и не е нужно да използваш специални думи за това. Бог иска да говориш с Него. Можеш да
Му благодариш за нещата, които имаш. Можеш да Му се извиниш за лошите неща, които си
направил. Можеш да Го помолиш за помощ.
Молете се с децата по примерната молитва, която току-що сте обяснили.
Не забравяй, че имаш нужда от много неща, за да растеш здрав и силен и имаш нужда да четеш
Библията и да се молиш. Колко често трябва да правим това? Всеки ден, защото това ще ти
помага да растеш.
Изпейте отново „Обичам Божието Слово“.
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Урок – част 1

Покажете снимка на бебе, най-добре ваша
или на ваш помощник. Помолете децата да
отгатнат на кого е тази снимка.

Част 2

Бил ли си някога малко бебе? Как си станал
толкова голям колкото си в момента? Какво ти
е помогнало да пораснеш?

Исус живееше в малък град наречен Назарет
заедно с Мария и Йосиф. Нека заедно да кажем
името на този град – „Назарет“. На това място
той израсна.
В Библията се казва, че Той растеше по четири
начина (Лука 2:52). Растеше в мъдрост (покажете главата), в ръст (стегнете мускули),
в благоволение пред хората (помахайте и се
усмихнете) и в благоволение пред Бога (наведете глава и съберете ръце за молитва).
Исус израстваше в мъдрост (покажете главата). Това означава, че Той мислеше и вземаше
решения. Ти също се учиш да мислиш и да
избираш, но понякога правиш лош избор.
Дайте примери (напр. нараняваш братче или
сестричка, не даваш играчките) или обсъдете
картини PSON-a, PSON-b, PSON-c и PSON-d.
Исус беше съвършен. Той никога не извърши
грях. Винаги избираше правилното, дори когато израстваше. Винаги живееше, за да е угоден
на Бога, Своя Отец в небето.

Обсъдете накратко.
Бог прави твоето тяло да расте! Бог познава
всеки мускул и всяка кост в твоето тяло. Той е
избрал цвета на косата ти, очите и кожата. Избрал е как да звучи твоя глас и начина, по който
се смееш. Той е избрал колко висок и силен ще
бъдеш. Бог те е създал такъв какъвто си! И Той
те обича точно такъв, както те е създал.
Изпейте песента „Бог е мен сътворил“ (1 куплет).
Ти и аз имаме начало, но Бог Син винаги е
съществувал. Преди да се роди, Исус живееше
със Своя Отец, Бог, в небето.
Картина PSON 4-1
Когато настъпи времето Бог Отец изпрати
Своя Син на земята като бебе. Исус беше Бог
Син в човешко тяло. Той дойде, за да извърши
Божието дело на земята.
Знаеш ли, че Бог е три в едно? Бог Отец, Бог
Син и Бог Святият Дух заедно са Бог. Той е
един Бог в три лица.
Повторете имената, като вдигате
пръст за всяко от тях.
Бог Отец изпрати Сина, за да извърши едно
дело за Него на земята. Точно това се казва и
в нашия стих.
Кажете заедно 1 Йоан 4:14, като правите
движенията.
Затова Исус се роди като бебе, защото Бог Го
изпрати на земята. Исус трябваше да изпълни
една задача. Той бе изпратен да стане Спасителят на света. Но Той беше само мъничко бебе.
Нека да разберем как Той порасна.

Картина PSON 4-2

Картина PSON 4-3
Исус израстваше в ръст (стегнете мускули).
Това значи, че Той ставаше все по-висок, все
по-голям и все по-силен. Когато децата растат,
те започват да правят все повече различни
неща. Учат се да помагат и да работят. Исус
също помагаше на Йосиф, който работеше
като дърводелец.
Исус израстваше в отношенията си с другите
хора (помахайте и се усмихнете). Той се разбираше с хората и израстваше в благоволение
пред тях – хората Го харесваха и обичаха да
са около Него.
Исус израстваше и в начина, по който угаждаше на Бога. Той беше съвършен във всичко,
което правеше. Ние сме родени с желанието да
вършим нещата както ние искаме, а не както
Бог иска. Когато не слушаме своите родители
или говорим обидни думи, ние нарушаваме
Божия закон и Бог нарича това грях. Бог винаги
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наказва греха. Но Бог ни обича толкова много,
че изпрати Исус да понесе наказанието вместо
нас. Можеш да помолиш Исус да бъде твой
Спасител и можеш да Му кажеш „съжалявам
за моите грехове.“

Част 3
Когато беше на дванайсет години, Исус тръгна
на вълнуващо пътуване със Своята майка и Йосиф. Всяка година Мария и Йосиф пътуваха от
своя дом в Назарет до важния град Ерусалим,
за да празнуват един специален празник. Там
отиваха много хора, затова Мария и Йосиф
пътуваха с голяма група хора.
Картина PSON 4-5
Мислиш ли, че Исус се вълнуваше? Последният път в Ерусалим, той бил малко бебе и нищо
не си спомняше. Сега на дванайсет години,
щеше да види Ерусалим и храма, където хората
отиваха да се поклонят на Бога.
Нужни им бяха няколко дни, за да стигнат до
Ерусалим, защото тогава нямаше коли и самолети. Всички трябваше да вървят през целия
път и да си носят храна и дрехи.
Изиграйте как си приготвяте багажа
за пътуването, после тръгвате за
Ерусалим, като спирате, за да ядете
и нощувате по пътя.
Докато вървяха хората пееха песни.
Изпейте „Бог добър е с мен“ или пък
я пуснете на запис, докато „пътувате“ за Ерусалим. (Песен с движения
– стр. 6)
В храма (специалната сграда, където хората се
покланяли на Бога) Исус разговаря с учителите
на Божия закон.
Картина PSON 4-6
Те бяха учудени колко много знаеше Той. Той
задаваше въпроси и всички, които чуха неговите думи, се учудваха на Неговото разбиране.
Той знаеше, че Бог е Негов Отец и живееше, за
да Му бъде угоден. Исус знаеше толкова много,
защото беше Бог Син. Той беше дошъл, за да
извърши Божието дело на земята.
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Ако си помолил Исус да бъде твой Спасител,
ти можеш да живееш така, че да си угоден на
Бога. Това означава да правиш нещата, които
Бог иска, а не нещата, които на теб ти се искат.
Когато говориш на Бога в молитва, помоли го
да ти помогне да слушаш мама и татко. Помоли
го да ти помогне да казваш „моля“ и „благодаря“. Бог ще чуе твоята молитва.
След като приключи пътуването до Ерусалим,
Исус се прибра у дома с Мария и Йосиф. Продължи да расте и да живее така, че да е угоден
на Бога.

Въпроси за преговор
Стих за запаметяване
1. Кой е Отец, който изпрати Сина? (Бог
Отец.)
2. Кой е Синът? (Исус, Бог Син.)
3. Какво е делото, което извърши Спасителят?
(Той умря на кръста, за да понесе наказанието за твоите и моите грехове.)
Урок (1-3 част)
1. Кой е направил твоето тяло да расте?
(Бог.)
2. Къде е бил Исус, преди да дойде на земята
като бебе? (С Бог в небето.)
3. Защо дойде Исус на земята? (За да изпълни
Божието дело на земята.)
4. В кой град израсна Исус? (Назарет.)
5. Извърши ли Исус нещо лошо? (Не.)
6. А ти и аз извършили ли сме нещо лошо?
(Да.)
7. Какво стана, когато Исус беше на дванайсет
години? (Той отиде на вълнуващо пътуване.)
8. Какво мислеха учителите на закона за Исус?
(Те бяха учудени колко много знаеше.)
9. Ако си помолил Исус да бъде твой Спасител, как можеш да живееш угодно на Бога?
(Като правиш нещата, както Бог иска.)
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Благовестието на фокус
1. Коя специална книга да четем ни е дал Бог?
(Библията.)
2. Как можем да разговаряме с Бога? (В молитва.)
3. Колко често трябва да учим от Библията и
да се молим? (Всеки ден.)
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Урок 5
Исус започва Своето дело
Стихове за учителите
Лука 3:21-22; Лука 4:14-15; Лука 5:1-11
Основна истина		
Бог иска да повярваш в Исус и да Го следваш.
Приложение		
Неспасени: Положи вярата си в Исус като твой Спасител и Го 		
следвай.
		
Спасени: Следвай Исус като Му се покоряваш.
Стих за запаметяване
„...Аз вярвам, че Ти си Христос, Божия Син...“ (Йоан 11:27)
Програма за
часа
Посрещане

Хваление

Стих за
запаметяване

Какво ти трябва?

Какво да правиш?

•

Посрещане: Пуснете да свири нежна музика. Поздравете всяко дете по име и му дайте табелка с
името му.
Дейност:
„Хвани риба“
Нека децата да вземат въдицата и да се редуват да ловят риба. Използвайте рибите
за преговор. Продължете, докато се изреди всяко дете, върнете обратно рибите, ако
се налага.
Песен:
„Добри новини“
Молитва:
Водете децата в молитва или нека те повтарят след нас на части: „Скъпи Боже, благодаря Ти, че Ти изпрати Исус на земята.
Благодаря Ти, че Той избра помощници,
за да Го следват. Помогни и ние да бъдем
помощници на Исус. В името на Исус.
Амин.“
Песен:
„Обичам Божието Слово“
Дискос:
(По избор.) Нека децата да си подават
кофичка или касичка и да пускат своя дискос в нея. (Погрижете се да информирате
родителите за какво ще се използват парите.)
Стих:
Йоан 11:27
Повторение: „Марширувай по стиха“

Диск с музика и CD
плейър
• Табелки за имената
– стр. 52, по една за дете
• Комплект цветни риби с
кламер
• Въдица (шнурче с
магнит, завързано за
пръчица)
• Диск с музика и CD плейър; песнарка или само
текстове на песни
• „Добри новини“ и „Обичам Божието Слово“,
онагледени
• Кошничка или касичка
за дискос

•
•

Онагледен стиха Йоан
11:27
Инструкции, стр. 41

Раздвижване

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

Преговор

Благовестието
на фокус

• План или текст; стр. 43
• PSON5-3-6
• Онагледени песните
„Обичам Божието Слово“ и „Добри новини“
• Диск с музика и CD
плейър; песнарка или
текстове на песни
• Ябълка
• Картина на гълъб
• Комплект цветни риби,
по една за всяко дете
• Синя прежда
• Въпроси (стр. 44)

Урок:

„Исус започва Своето служение“
Можете да преподадете целия урок наведнъж или да го разделите на части. За да
оставите ръцете си свободни за дейностите по време на урока, можете да поставяте
картините върху статив на нивото на очите
на децата. Страниците с плана или текста
на урока може да копирате и поставите в
Библията си.

Игра:

•
•

Инструкции (стр.42)
Онагледения стих Йоан
3:16
Микрофон (по избор)

Дейност:

„На лов“
На 2 дървени пръчки завържете дебел конец
с магнит на края. Изрежете рибките и закачете на тях кламер. Подредете рибките
на маса или го поставете в кутия. При верен отговор детето отива да улови рибка.
Може да използвате и готови пластмасови
въдици и рибки.
„Йоан 3:16“

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

Почивка:

Картини в кръгове
(стр.55), по един комплект за всяко дете
По 1 лист картон на
всяко дете
Пастели или маркери
Лепило
Ножици
Занимателна книжка, по
една за всяко дете
Солети с формата на
рибки
Пластилин или глина
(виж книжката „Въведение към серията...“ )

Ръчен труд: „Къде да кажа на другите за Исус“
Очертайте стъпалото на всяко дете в средата на листа картон. После нека то да оцвети и изреже картините в кръгове. Нека
да залепи кръгчетата около очертанието
на обувката.
Занимателна книжка: „Исус избира ученици“
Нека децата да залепят солети с формата
на рибки в мрежата.
Пластилин: „Рибки“
Нека децата изработят рибки, докато вие
затвърдите събитията от урока.

•

Почерпка

Ръчен труд
(избери една)

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Молитва:
Почерпка:

Направете почивка, в която децата да минат
през банята и да си измият ръцете.
Водете в молитвата като благодарите на
Бога за храната.
Насочете разговора така, че да преговорите
урока. (Забележка: По време на урока децата могат да опитват някои храни, за да
се затвърди наученото, но те трябва да са
в малко количество и да не заместват определеното време за почерпка).
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„Изиграй постъпки на любов“
Допълнителни • Креп (салфетна) хартия, Дейност:
сортирани играчки, съРазделете децата на два отбора. Нека единият
дейности
дове и други вещи, ако е
отбор изиграе някаква постъпка на любов,
(избери една)
необходимо
а другият отбор трябва да отгатне. Ето някои примери:
• прегръдка за приятел
• вдигане на боклук и поставяне в кошчето
• почистване на играчки или съдове
• казване на някой за Исус
• отваряне на вратата и даване път на
друг
• сервиране на масата
• споделяне на играчки
• утешаване на плачещо дете

Дейност:
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„Какво можем да направим?“
Нека децата да решат какво могат да направят в различните ситуации (виж горните
идеи). За всяка ситуация детето идва отпред и ви помага да изиграете, после нека
другите да отгатнат. (Например кажете:
(името на детето) е тъжен; Какво можем
да направим? и нека децата да отговорят.)
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Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„...Аз вярвам, че Ти си Христос, Божия Син...“ (Йоан 11:27)
Въведение		
Имам един въпрос и се надявам вие да ми отговорите. Кой е Исус Христос?
Представи се за репортер, като задаваш бързо въпроса на колкото се може повече деца,
използвайки по възможност някакъв микрофон. Приеми всеки отговор само с кимане.
Представяне		
В Библията в Йоан 11:27 ни е даден чудесен отговор. Кажете ми този библейски адрес, като
поставите ръка на едното око.
Повторете като децата закрият другото око, а после и двете очи.
Нека някое дете ви помогне да намерите стиха като отвори вашата библия на предварително
отбелязаното на Йоан 11:27 място. Прочетете стиха и после покажете онагледения стих.
Обяснение		
Аз вярвам – „вярвам“ означава да си толкова сигурен, че нещо е истина, че то да определя
постъпките ти.
Посочете един стол.
Ако кажа, че вярвам, че този стол може да ме издържи, но не седна на него, всъщност не вярвам
истински в това. Ако наистина вярвам, че този стол ще ме издържи, веднага ще седна.
Седнете.
„Вярвам“ значи да си толкова сигурен, че нещо е истина, че да постъпиш според тази истина.
Че Ти си Христос, Божия Син – Бог иска да вярваш, че Исус Христос, Който умря на кръста,
за да понесе наказанието за твоите грехове, е Божият Син.
на света – светът означава ти, аз и всички хора.
Приложение		
Неспасени:
Бог иска ти да признаеш, че си съгрешил, като си вършил неугодни на
Бога неща. Бог иска да повярваш в Исус Христос като Божият Син, Който
умря на кръста, за да понесе наказанието, което Бог наложи на Него за
твоите грехове и след това възкръсна.
Спасени:

Ако вече вярваш, че Исус е твой Спасител, Бог иска да Го следваш и да
вършиш Неговото дело. Един от начините да вършиш делото Му е да
казваш на другите за Исус. Може би днес можеш да кажеш на някого за
Исус!

Повторение		
„Марширувай по стиха“
Марширувайте на място, докато „четете“ символите. После марширувайте в кръг из стаята,
повтаряйки стиха. На края на всяко повторение плеснете с ръце. На всеки две повторения,
сменяйте детето, което води колоната, и после продължете.
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Благовестието на фокус
Покажете първата и втората картина от онагледения Йоан 3:16.
Спомняш ли си кой библейски адрес и кои са думите към тези картини? (Йоан 3:16). Този златен
кръг ни напомня за Бог, нашият велик Създател, и Неговия дом в небето. В Библията се казва:
„Бог... е направил света и всичко, което е в него“ (Деяния 17:24). Можеш ли да ми кажеш нещо,
което Бог е създал?
Обсъдете накратко.
Покажете третата картина от онагледения стих.
Бог е доволен от цялото Свое творение, но особено много обича хората. Той обича теб и мен.
Бог те е създал точно такъв какъвто си и Бог те обича такъв, какъвто те е създал! Но Бог не
обича всичко, което правиш. Понякога ти вършиш грехове. Мислиш, казваш или правиш неща,
които Бог не харесва.
Дайте следните примери за грях или обсъдете с децата картини PSON-a, PSON-b, PSON-c и
PSON-d.
Може би си ядосан, че не са ти купили някоя играчка от магазина, и си мислиш: „Мама е лоша,
защото не ми купи тази играчка.“ Може би дори казваш на твоята майка: „Ти си лоша! Не те
обичам!“ или пък започваш да плачеш, да се сърдиш и да крещиш: „Искам я! Искам я!“ Тези
неща не харесват на Бога. Когато правиш така, ти съгрешаваш. Бог трябва да накаже греха. В
Йоан 3:16 това наказание се нарича „да погинеш“ (да бъдеш далеч от Бога завинаги). Но Бог
те обича толкова много, че е направил начин да ти бъдат простени греховете, без ти да бъдеш
наказан.
Покажете картината с подаръка от онагледения стих.
Бог даде Своя съвършен Син, Исус Христос. Исус се роди като бебе и порасна, стана момче, а
после мъж. Но Той се различаваше от всяко останало дете и възрастен. Исус винаги правеше
онова, което е правилно. Никога не съгрешаваше. Той сам не бе извършил нито един грях, но
беше готов да бъде наказан за греховете на другите хора.
Покажете картината с кръста.
В Библията пише: „Христос умря за греховете ни... беше погребан... беше възкресен на третия
ден... и се яви“ (1 Коринтяни 15:3-5). Исус проля кръвта си и умря на кръста, за да бъде наказан
за греховете на всички хора по земята. След това Той беше погребан в гробница, но не остана
мъртъв. На третия ден Той възкръсна! Вървеше по земята и разговаряше с хората. Исус наистина
беше жив! После се върна обратно в небето.
Покажете картината с момичето и Библията.
Бог казва, че ако повярваш в Исус и Го приемеш за свой Спасител, защото е бил наказан за
твоите грехове, твоите грехове ще бъдат простени.
Покажете картината със забранен вход към небето (погиналите).
Няма да е необходимо да си наказан за твоите грехове, като бъдеш отделен от Бога и небето.
Покажете картината с небето.
Вместо това от момента, в който повярваш, ще получиш вечен живот (живот, който ще трае
завинаги) като дете в Божието семейство завинаги. Ще имаш сили да се покоряваш на Бога и
да живееш като Негово дете. Един ден ще отидеш с Него в небето. Вярваш ли, че Исус умря
за твоите грехове? Ще се радвам да ти помогна да кажеш на Бога за това (определете място,
където децата могат да получат съвет).
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Урок – част 1

Имаш ли представа какъв ще станеш като пораснеш? Може би искаш да работиш същото
като твоята майка и татко.
Оставете децата да споделят идеите си.
Може да им кажете какъв сте искали да
станете на тяхната възраст.
Когато порасна Исус имаше специална работа,
която трябваше да изпълни. Тя беше нещо,
което никой друг не можеше да направи. Той
беше изпратен от Бог на земята, за да изпълни
една специална и важна задача.
По времето на нашата история Исус вече беше
на тридесет години. Доста голям, нали?! Той
отиде при реката Йордан. Там имаше един човек на име Йоан, който учеше хората за Бога
и ги кръщаваше във водата. Йоан казваше на
хората, че трябва да се извинят за лошите неща,
които са извършили. Хората, които се разкайваха, се кръщаваха. Те влизаха във водата,
бяха потапяни и после веднага излизаха. Това
правеха, за да покажат, че наистина съжаляват
за лошите неща, които са извършили.
Ти и аз също сме извършили лоши неща и
трябва да кажем „съжалявам“ на Бога. Когато
Му кажем „съжалявам“, трябва искрено да
съжаляваме.
Направете кратка драматизация за
съжалението. С помощник можете
да изиграете сценка, когато единият
дърпа от ръцете ябълката на другия,
казва „съжалявам“ грубо и после изяжда ябълката.
Попитайте децата дали според тях
човекът, който е взел ябълката искрено съжалява. Говорете за това
какво би се случило, ако той наистина
съжаляваше (т.е. ще върне ябълката
преди да отхапе от нея.)
Когато казваш „съжалявам“ на Бог за твоите
грехове, Той ще го хареса, ако говориш искрено.

Част 2
Исус също отиде, за да бъде кръстен. Въпреки

че не беше извършил нищо лошо, Той искаше
да покаже на всички, че прави това, което е
угодно на Бог Отец. Докато излизаше от водата,
Исус се молеше на Бога. Тогава се случи нещо
необикновено. В Библията се казва, че небето
се отвори и Бог Святият Дух слезе върху Исус
във формата на гълъб.
Покажете картинка на гълъб.
И Бог Отец проговори от небето. „Ти си Моят
възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение“
(Лука 3:22). Исус беше и човек, и Божият Син.
Той беше напълно без грях. Исус никога не
помисли, не каза и не направи нещо против
Божия закон и Бог беше доволен от Него.
Служението на Исус започна. Спомняш ли си
на колко години беше Той? На тридесет. Исус
започна да ходи от град на град и да учи хората
за Бога. В съботите (ако е необходимо обяснете
на децата, че евреите са се събирали в събота, за да се покланят на Бога) Той отиваше в
местната синагога (място, което приличаше на
църква). В синагогата се четеше и обясняваше
някоя част от Библията. Исус чешете от Библията и после обясняваше на хората в синагогата
какво означава библейският текст.
И днес е важно да учим за Бога от Библията.
Библията ни казва истината за Него.
Изпейте „Обичам Божието Слово“.

Част 3
Исус стана известен. Където и да отидеше, се
събираха много хора около Него, за да чуят
какво ще им каже.
Един ден Той стоеше близо до Галилейското
езеро с много хора около Себе Си, които Той
поучаваше за Бога. Представяш ли си множеството хора, които се блъскат, за да стигнат
колкото се може по-близо до Исус? Може би
някои дори се надигаха на пръсти.
Помолете децата да застанат на
пръсти, сякаш се опитват да видят
и чуят как Исус говори.
На Исус Му хрумна идея. Той видя две лодки
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близо до брега на езерото. Рибарите ги бяха
оставили, докато почистваха рибарските си
мрежи. Исус влезе в една от лодките. Беше
лодката на Симон. Исус го помоли да тласне
лодката малко навътре във водата.
Картина PSON 5-3
Исус седна в лодката и продължи да учи народа.
Когато спря да говори на множествата, Той
се обърна към Симон (чиято беше лодката) и
каза:
– Оттегли към дълбокото и хвърли мрежите за
улов. (Лука 5:4).
Симон отвърна:
– Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не
уловихме. Но след като Ти казваш, ще хвърля
мрежите. (Лука 5:5).
И така Симон и неговият брат Андрей се качиха в лодката и я насочиха към дълбоките води
на езерото.
Картина PSON 5-4
Мъжете хвърлиха рибарските мрежи от едната
страна на лодката и те веднага се напълниха
с много риби – толкова много, че мрежите за
малко да се скъсат.

Нека заедно да кажем техните имена. Те не
следваха просто някакъв човек – те тръгнаха
след Бог Син.
Като тях ти също можеш да следваш Исус.
Изпейте „Добри новини“
За да станеш последовател на Исус, ти трябва
да направиш едно нещо. Като Симон в историята ти трябва да разбереш, че си вършил
лоши неща. Трябва да кажеш „съжалявам“ за
своите грехове и да повярваш, че Исус е твой
Спасител. „Да следваш Исус“ значи да живееш
така, както е угодно на Бога.
Картина PSON 5-6
Ти можеш да кажеш на другите за Исус. Помоли Бог да ти помогне да вървиш след Него.

Въпроси за преговор
Стих за запаметяване
1. Кой е Исус Христос? (Божият Син.)
2. Какво значи „да вярвам“? (Да съм толкова
сигурен, че нещо е истина, така че да живея според тази истина.)

Нека децата изиграят това.

3. Кой трябва да разбере за Исус? (Всеки човек.)
Урок (1-3 част)

Наложи се да повикат своите приятели от друга
лодка, които да дойдат и да им помогнат.

1. На колко години беше Исус в нашия библейски урок? (На тридесет години.)

Нека децата да изиграят как викат
другите рибари.
И двете лодки се напълниха с толкова много
риба, че започнаха да потъват.
Когато видя колко много риба хванаха, Симон
разбра, че Исус не е обикновен човек. Разбра,
че самият той е грешен.
Исус му каза:
– Не се бой. Отсега нататък хора ще ловиш
(Лука 5:10).
Картина PSON 5-5
Симон и неговите приятели (Андрей, Яков
и Йоан) оставиха всичко и последваха Исус.
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2. Защо хората бяха кръщавани? (Те показваха,
че съжаляват за греховете си/ за лошите
неща, които са извършили?)
3. Ти и аз сме извършили лоши неща. Пред
кого трябва да кажем „съжалявам“? (Пред
Бога.)
4. Исус също беше кръстен. Какво лоши неща
беше извършил Той? (Никакви – Той не извърши никакъв грях.)
5. Какво правеше Исус, докато пътуваше от
град на град? (Той говореше на хората за
Бога.)
6. Как днес ние можем да разберем за Бога?
(Отговорите може да са различни: напр. в
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клуба на Добрата вест, в църквата. Непременно спомени четенето на Библията. )
7. Къде седна Исус, за да говори на множествата? (В лодка.)
8. Как можеш да станеш последовател на
Исус? (Като съжалиш за своите грехове и
повярваш, че Исус е твой Спасител.)
9. Как се казваха четиримата мъже в библейския урок, които тръгнаха след Исус? (Симон, Андрей, Яков и Йоан. Приемете и две
имена за правилен отговор.)
Благовестието на фокус
1. Какво е грях? (Всичко, което мислиш, казваш
и вършиш и което не е угодно на Бога.)
2. Кой умря на кръста, за да понесе наказанието
за твоите грехове? (Исус.)
3. Какво трябва да направиш, за да станеш дете
в Божието семейство завинаги? (Да повярваш, че Исус е твой Спасител. Използвай
този въпрос, за да повториш – кажи на
Бога: „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 6
Матей и неговите приятели се срещат с Исус
Стихове за учителите
Лука 5:1-11; Лука 5:27-32; Лука 6:12-16
Основна истина		
Бог иска да бъдеш последовател на Исус.
Приложение		
Неспасени: Помоли Исус да стане твой Спасител и Го следвай.
Спасени: Следвай Исус като учиш Библията и се молиш.
Стих за запаметяване
Преговор на Йоан 11:27.
Програма за
часа
Посрещане

Хваление

Стих за
запаметяване

Какво ти трябва?

Какво да правиш?

•

Посрещане: Пуснете да свири нежна музика. Поздравете всяко дете по име и му дайте табелка с
името му.
Дейност:
„Да сложим масата“
Научете децата как се сервира правилно
масата и нека да се упражнят в това.

Диск с музика и CD
плейър
• Табелки за имената
– стр. 52, по една за дете
• Подложки за хранене
(по желание)
• Картонени чинии, чаши,
съдове и салфетки
• Диск с музика и CD
плейър; песнарка или
само текстове на песни
• „Добри новини“ и
„Обичам Божието
Слово“, онагледени
• Кошничка или касичка
за дискос

•
•

Онагледеният Йоан
11:27 (намира се в
пакета)
Инструкции, стр. 49

Раздвижване

Песен:
Молитва:

„Добри новини“
Води децата в молитва или нека те повтарят
след вас на части: „Скъпи Боже, благодаря
Ти, че Ти изпрати Исус да умре на кръста
за моите грехове. Благодаря Ти, че мога
да казвам на другите за Исус. В името на
Исус. Амин.“
Песен:
„Обичам Божието слово“
Дискос:
(По избор.) Нека децата да си подават
кошничка или касичка и да пускат своя
дискос в нея. (Погрижете се да информирате родителите за какво ще се използват
парите.)
Стих:
Йоан 11:27
Повторение: „Марширувай по стиха.“

Дейност:
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„Иди кажи на някого“
Като се движат из стаята нека децата да правят действия, които да ги отведат до човек, който се нуждае да разбере как Исус
умря на кръста и после възкръсна (напр.
ходене, тичане, подскачане на един крак,
подскачане).
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Библейски
урок

•
•
•
•
•
•

Преговор

•
•
•

Почерпка

•

План или текст, стр. 50
PSON6-1-5
Онагледена песента
„Добри новини“
Диск с музика и CD
плейър; песнарка или
текстове на песни
Монети (истински или
пластмасови)
Покривка за маса и
пластмасова или истинска храна
Кесия от плат, за предпочитане с връзка за
стягане
Монети (истински или
пластмасови)
Въпроси (стр. 51)

Урок:

„Матей и неговите приятели срещат Исус“
Може да преподадете целия урок наведнъж
или да го разделите на части. За да оставите ръцете си свободни за дейностите по
време на урока, можете да поставяте картините върху статив на нивото на очите
на децата. Страниците с плана или текста
на урока може да копирате и поставите в
Библията си.

Игра:

„Напълни кесията с данъци“
При верен отговор нека детето постави монета
в кесията. Опитайте се да съберете монети
от по 1 лев или намерете някакви жетони.
След края на играта, нека децата разтърсят кесията и да чуят звука, който издава.
(Кесия може да направите ако изрежете
кръг с диаметър 20-25 см. Направете малки дупчици на 3 см от ръба и промушете
връзка. Когато стегнете връзката се образува кесия.)
Почерпка по ваш
Почивка:
Направете почивка, през която децата да
избор (внимавайте за
минат през банята и да си измият ръцете.
алергиите на децата към Молитва:
Водете в молитвата като благодарите на
някои храни)
Бога за храната.
Почерпка: Насочете разговора така, че да преговорите
урока. (Забележка: По време на урока децата могат да опитват някои храни, за да
се затвърди наученото, но те трябва да са
в малко количество и да не заместват определеното време за почерпка).

• Кръг от плат с диаметър Предмет:
Ръчен труд
20-25 см и връзка, по
(изберете един)
•
•
•
•
•
•
•
•

„Кесия от плат“
Раздайте на децата по едно парче плат
един комплект за всяко
във формата на кръг. (Обясненията как се
дете
изработват виж на предната страница в
Пастели или маркери
точката за преговор)
Ножици
Занимателна книжка: „Матей и неговите приятели среДървени пръчици, по
щат Исус“
шест за всяко дете
Капнете по една капка от есенцията на пръЛепило или тиксо
ста на всяко дете и им кажете с този пръст
Занимателна книжка, по
да докоснат храната на картинката.
една за всяко дете
Пластилин: „Монети за данъците“
Може да занесете кръгли формички за
Есенция (напр. портокасладки, за да могат децата да изрежат молова, бадемова, ментова)
нети. Нека децата да платят данъка на уж с
Пластилин или глина
техните монети, докато разчистват.
(виж книжката „Въведение към серията...“)
Кръгли формички за
сладки
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Допълнителни • Диск с музика и CD
плейър
дейности
• „Добри новини“,
(изберете една)
онагледена
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Дейност:

„Иди и кажи“
Разделете децата на две групи, които да застанат в две колони едни срещу други. Нека
първите деца от всеки отбор тръгнат към
центъра, да си стиснат ръцете и да кажат
една от следните истини на благовестието. Продължете, докато всяко дете вземе
участие.
• Бог те обича.
• Исус умря за теб.
• Исус възкръсна.
Дейност:
„Аз вярвам“
Нека помощника ви да държи онагледената
песен „Добри новини“. Изпейте песента,
като спирате на всеки куплет, за да попитате децата в какво вярват (Например
„Какво вярваш за Библията?“). Насърчете
ги да кажат на някого в какво вярват.

Малките деца могат да познаят Бога чрез Неговия Син

Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„...Аз вярвам, че Ти си Христос, Божия Син...“ (Йоан 11:27)
Въведение		
Какво работят твоята майка и татко? Ти искаш ли да имаш същата работа като тях, когато пораснеш?
Обсъдете накратко.
В библейските времена повечето синове израстваха и се учеха на работата на татковците. Така
стана и при Исус! Чий Син беше Исус Христос? (Божий).
Представяне		
Отговорът намираме на библейския адрес Йоан 11:27. Да си представим, че вървим, но като
кажа „замръзни“, всички замръзваме.
Вървете всички на място, а после извикайте „замръзни“.
Попитайте на кой библейски адрес отиваме и оставете децата да отговорят „Йоан 11:27“.
Повторете с бързо ходене и бягане. Нека някое дете ви помогне да намерите стиха като
отворите твоята Библия на предварително отбелязаното на Йоан 11:27 място. Прочетете
стиха и после покажете онагледения стих.
Обяснение		
Аз вярвам – „вярвам“ означава да си толкова сигурен, че нещо е истина, че да постъпваш в
съответствие с нея. Тук ви нося нещо вкусно за ядене, вярвате ли ми?
Пригответе си торбичка с дребни лакомства скрита наблизо.
Докажи, че ми вярваш, като си затвориш очите и си подадеш ръката напред.
Поставете бонбон в ръцете на откликналите деца.
Някои от вас повярваха. Да вярваш значи да си толкова сигурен, че едно нещо е вярно, че да
пристъпиш към действие.
Дайте нова възможност на неоткликналите деца.
Бог иска да вярваш, че Исус Христос, който се роди като бебе в яслата, е съвършеният Божий Син.
Той порасна, за да умре на кръста и да понесе наказанието за греховете, а после възкръсна.
Приложение		
Неспасени:
Вярваш ли, че Исус Христос е Божият Син? Вярваш ли, че Той умря
на кръста, за да понесе наказанието, наложено от Бога върху Него, за
твоите грехове (лошите неща, които мислиш, говориш и правиш), а после
възкръсна? Бог иска да приемеш Исус, за да ти бъде простено и да станеш
Божие дете.
Спасени:

Ако вече си приел Исус, живей като Божие дете като казваш на другите
кой е Исус и какво е направил за теб.

Повторение		
„Марширувай по стиха“
Марширувайте на място, докато „четете“ символите. После марширувайте около стаята,
повтаряйки стиха. След всяко повторение пляскайте с ръце. След всяко второ повторение, смени
детето, което води колоната, и после продължете.
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Урок – част 1

Играл ли си на играта „Следвай водача“?
Изиграйте играта с децата. Направете някакво движение и нека децата
да повторят. Ако групата ви е малка,
децата може да се подредят в колона
зад вас и да ви следват из стаята.
Ако не е, нека повтарят движенията
от мястото си. Завършете играта и
се уверете, че децата са настанени,
преди да продължите с урока.
Вие се учихте да сте добри последователи.
Последователите са хората, които правят това,
което някой друг вече е направил, или пък
следват неговите наставления, точно както
правихте вие!
Исус избра хора да Го следват и да се учат от
Него. Четирима от тях бяха рибари. Спомняте
ли си имената им? (Симон, Андрей, Яков и
Йоан.) Исус използва една от техните лодки,
за да седне, докато говореше за Бога на множествата от хора. Беше казал на Симон да оттегли
лодката в дълбоките води на Галилейското
езеро и те бяха наловили огромен улов. Спомняш ли си какво стана след това? Исус беше
казал на четиримата мъже да Го следват и те
тръгнаха след Него.
Можете да използвате картините от урок 5,
за да припомните на децата историята.
Картина PSON 6-1
Симон, Андрей, Яков и Йоан можеха наистина
да следват Исус, като стоят с Него, вървят с
Него и разговарят с Него.
Ние не можем да се разхождаме с Исус, както те
се разхождаха. Но ние също можем да следваме
Исус. Защо обаче е нужно да Го следваме? Ние
трябва да следваме Исус, защото Той е Божи
Син. Как можеш да започнеш да Го следваш?
Започваш да следваш Исус, след като повярваш, че Той е твой Спасител. Ти се нуждаеш
от Него, за да те спаси, защото си нарушил
Божия закон. Вършил си неща, които Бог нарича грях.
Дайте някои примери.
Трябва да помолиш Исус да бъде твой Спаси50

тел. После можеш да Го следваш като вършиш,
нещата, които Му харесват. Исус е доволен,
когато разговаряш с Него в молитва. Исус е
доволен, когато казваш на другите хора за Него.
Макар да не можем да видим Исус с очите си,
ние пак можем да Го следваме.

Част 2
Картина PSON 6-2
Един ден Исус срещна човек на име Матей,
който седеше на масата за събиране на данъци. Матей беше бирник. Неговата работа
беше да събира пари от хората за данъци. След
това той даваше събраните пари на Римското
правителство, което управляваше. Римляните
използваха данъците, за да плащат за построяване на пътища и на войниците си. Човекът,
който събираше данъците, казваше на хората
колко пари да платят.
Можете да изиграете как Матей
седи на своята маса за данъци и събира пари от хората. Дайте на децата
монети, които след това да занесат
на Матей.
Мислиш ли, че хората харесваха Матей и другите бирници? Не ги харесваха особено. Много
хора смятаха, че Матей и другите бирници бяха
много лоши, защото работеха за римляните
и понякога вземаха повече пари, а после ги
прибираха за себе си.
Но Исус беше загрижен за Матей и го заговори.
Исус каза: „Следвай Ме“ (Лука 5:27). Какво
според теб направи Матей? В Библията се
казва, че Матей стана, остави всичко и тръгна
след Исус.
Картина PSON 6-3
В своя дом Матей направи голямо угощение
за Исус. Угощението беше специална гощавка.
Матей покани своите приятели. Много от тях
бяха също бирници.
Постелете покривка за маса на пода.
Използвайте или на уж, или истинска
храна, за да си направите угощение.
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Обяснете на децата, че това Исус
правеше в дома на Матей.

Част 3
Според теб дали Матей се радваше, че Исус е
в неговия дом за това специално ядене? Трябва
да е било наистина чудесно.
Картина PSON 6-5
Но някои хора не бяха толкова щастливи от
случилото се. Те се наричаха фарисеи.
Помолете децата да повторят думата.
Фарисеите вярваха, че само добрите хора са
важни за Бога. Те отидоха да разговарят с последователите на Исус.
– Защо ядете и пиете с бирниците и грешниците? – оплакаха се те (Лука 5:30).
Фарисеите мислеха, че ако Исус е Божият Син,
Той не трябва да има нищо общо с хора като
Матей. Но Исус обичаше Матей и беше загрижен за него. Той каза на фарисеите:
– Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не
съм дошъл да призова праведните, а грешните
на покаяние (Лука 5:31-32).
Матей беше грешник, който трябваше да следва Исус. Исус прости неговите грехове. И ти,
и аз сме грешници, които трябва да следваме
Исус. Но първо трябва да повярваш в Него
като в свой Спасител. Исус умря на кръста, за
да понесе наказанието, което ти заслужаваш.
Той дойде на земята, за да спаси грешниците
като теб и мен. Той е Единственият, който е
способен да ни спаси от наказанието, което
заслужаваме. Ти трябва да се помолиш на Бога
и да кажеш „съжалявам“ за своите грехове и
да помолиш Исус да те спаси.
Картина PSON6-4 може да се използва, за да
се обяснят тези истини на Благовестието.
Дотук научихме за петима последователи на
Исус – Симон, Андрей, Яков, Йоан и Матей.
Но има и други.
Веднъж Исус се изкачи на една планина да
се моли. Прекара цялата нощ в молитва към
Бога. Той избра хора, които да станат Негови
специални последователи. Избра общо дванадесет човека. Те щяха да са способни да кажат

на други за Него и дори да напишат думите,
които Исус каза и нещата, които извърши, за
да могат хората като нас да прочетат за Исус
в Библията.
Прочетете списъка с имената от Лука 6:14-16.
Тези дванадесет мъже следваха Исус. Като
тях и ти можеш да следваш Исус, след като Го
приемеш за свой Спасител.
Завършете с песента „Добри новини“

Въпроси за преговор
Стих за запаметяване
1. Кой е Божият Син? (Исус Христос.)
2. Какво значи „да вярвам“? (Да съм толкова
сигурен, че нещо е истина, че да живея
според тази истина.)
3. Защо Исус можеше да понесе наказанието за
греховете на всички хора? (Защото не беше
извършил никакъв грях – беше съвършен.)
Урок (1-3 част)
1. Защо трябва да следваме Исус? (Той е Божият Син.)
2. Как можем да започнем да Го следваме?
(Като приемем и повярваме, че Исус е наш
Спасител.)
3. Защо ни е нужно Исус да е наш Спасител?
(Нарушили сме всички Божии закони и заслужаваме да бъдем наказани.)
4. Как се казваше бирникът? (Матей.)
5. Какво беше отношението на Исус към Матей? (Той беше загрижен за него.)
6. Какво направи Матей в своя дом? (Празненство за Исус.)
7. Какво можеше единствено Исус да направи
за Матей? (Да му прости греховете.)
8. Колко общо бяха последователите/ учениците на Исус? (Дванадесет.)
9. Как ние можем да приличаме на последователите/ учениците на Исус? (Като следваме
Исус.)
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Nametag patterns
Lessons 1-6
Nametag
patterns
Табелки
имената на децата
Lessons
1-6 заpatterns
Nametag
Малките деца могат да познаят Бога чрез Неговия Син
Little kids can know God through His Son

Photocopy the patterns below and cut out enough nametags to allow one per child and plenty of extras.
The nametags may be created with coloured card or fun foam, and attached with a safety pin or doubleКопирайте
и изрежете достатъчно табелки, за да имате за всяко дете, както и допълнителни.
sided tape.
Photocopy
the patterns below and cut out enough nametags to allow one per child and plenty of extras.
Lessons
Може да ги1-6
отпечатате върху цветен картон или да ги изрежете от листове пяна. Напишете
The nametags may be created with coloured card or fun foam, and attached with a safety pin or doubleвърху тях имената на децата и ги окачете с безопасна игла.
Photocopy
sided tape. the patterns below and cut out enough nametags to allow one per child and plenty of extras.
The nametags may be created with coloured card or fun foam, and attached with a safety pin or doublesided tape.

Ясла (1, 2 и 3 урок)

Smiley face (lesson 4)
Write the child’s name along the
curve face
of the smile.
Smiley
(lesson 4)
Write the child’s name along the
Smiley
face
curve of the
smile.(lesson 4)
Write the child’s name along the
curve of the smile.

Manger (lessons 1-3)
Manger (lessons 1-3)

Усмихнато лице (4 урок)

Manger (lessons 1-3)

Fish (lessons 5 and 6)
Prepare as directed above for nametags.
Fish
5 and
6) photocopy and cut
For(lessons
lesson 5 “Catch
a fish”
Prepare
for nametags.paper.
out as
at directed
least tenabove
from construction
Fish (lessons 5 and 6)
For lesson
5 “Catch
a fish”
photocopy
Foraslesson
5 “Fish
in the
createand
the cut
fish out
Prepare
directed
above
for sea”
nametags.
out atofleast
ten
from
construction
paper.
felt or out of construction paper backed with
For lesson
5 “Catch
photocopy
cut
flocked
paperin
orathe
afish”
paper
towel.the and
For lesson
5 “Fish
sea” create
fish out
out at least ten from construction paper.
of felt or out of construction paper backed with
For
lesson
5 “Fish
the sea”
create the fish out
flocked
paper
or ainpaper
towel.
of felt or out of construction paper backed with
Риба (5 и 6 урок)
flocked paper or a paper towel.
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Ангел
от картонена
чиния
Paper
plate angels
Урок
2 2
Lesson

Копирайте и изрежете шаблона по-долу. Сложете го в средаPhotocopy and cut out the pattern below. Place it in the
та на голяма картонена чиния или картонен кръг, по-голям
middle of a dinner-size paper plate. Trace only along the
от размера на шаблона. Очертайте само вътрешните линии
inside lines of the pattern, extending the slits and the inner
на шаблона, като удължите разрезите и вътрешните линии
lines of the wings the same amount as shown. (Do not cut
на крилата по същият начин, както е показано. (Не правете
the plate smaller by cutting along the outside line of the
чинията по-малка като режете по външните линии на шаpattern.)
блона.)

Шаблон
Pattern

Чиния
Plate

Разрез
Slit A А

Разрез Б
Slit B
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Star

Lesson 3

Малките деца могат да познаят Бога чрез Неговия Син

Камила с крака от щипки

Photocopy the star onto blue or yellow card
and cut it out. If desired mount it on a dowel
rod
or craft
Урок
3stick.
Копирайте на бял картон по една камила за всяко дете. Нека децата оцветят своята камила и да
ѝсложат крака от дървени щипки, както е показано.

Clothes peg camels
Lesson 3

Photocopy the pattern onto white card, one per child.
Attach two spring-type clothes pegs as shown below.
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Clothes peg camels
Lesson 3

Photocopy the pattern onto white card, one per child.
Attach two spring-type clothes pegs as shown below.
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Circle
Картиниpictures
в кръгчета
Lesson
Урок 5 5

Копирайтеone
по set
един
комплект
от карти за всяко дете.
Photocopy
of circles
per child.

Аз мога да кажа на моето
I can tell
my family
семейство
заabout
Исус. Jesus.

Аз мога
кажа
моитеatприятели
I canдаtell
myна
friends
the
на playground
детската площадка
за Исус.
about Jesus.

Аз мога
да кажа
на friends
моите приятели
I can
tell my
at
в детската
за Исус.
nursery градина
about Jesus.

Аз мога
кажа
моитеabout
приятели
I canдаtell
myна
friends
за Исус,
докато
играя
тях.
Jesus
when
I play
withсthem.
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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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