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Предисловие

Всяко истинско благовестие има един център – Исус Христос. Като изучаваме благовестието на 
Новия Завет виждаме, че апостолите пропо-вядваха Христос. Ние трябва да правим същото, да пред-
ставяме просто и ясно основните истини за личността и делото на Исус. Това е целта на тези уроци.

Тази серия е предназначена да допълва редовните библейски уроци особено тези, които не са с 
цел благовестие. Тя също може да бъде използвана по време на евангелизационни срещи и лагери, 
където може да общувате с деца, които никога не са чували нещо за Исус. Уроците могат да се из-
ползват и в неделни училища или навсякъде, където има редовни занимания върху Божието Слово.

Препоръчваме ви, независимо от ситуацията, да се придържате към текста. Има опасност уроците 
да станат сложни и дълги, ако разширите текста. Идеята е продължителността на всеки урок да е 
около осем минути.

Обикновено учителят не чете на глас заглавията на отделните картини. Значението им става ясно с 
преподаването на урока. Ако в групата има по-малки деца, добре е то да се подчертава на подходящи 
места по време на урока.

С тези уроци вие ще учите децата как лично да се доверяват на Исус като на Господ и Спасител. 
Въпреки това някои деца може все още да имат въпроси как да го направят. Важно е да им се каже, 
че сте на тяхно разположение след урока, за да разговаряте индивидуално с тях и къде могат да 
дойдат да говорите. Но не създавайте впечатлението, че за да се доверят на Бога, трябва да говорят 
с учителя.

Думите и картините не са в състояние да илюстрират славните истини, които тези уроци имат за 
цел да представят. Авторът и художникът са имали предвид това. Нашата милитва е Бог да използва 
тези уроци, за да доведе много деца при Спасителя.
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Първи урок
Исус Христос – Божий Син

Марк 4:35-41; Марк 2:1-12; Лука 24:19-21, 36-43; Деяния 2:32-36.

Картина 1-1 – Каква буря!
Те попаднаха в ужасна буря! Лодката изглеждаше толкова малка сред бушуващите вълни, които я 

подхвърляха напред-назад. Тя вече започваше да се пълни с вода. Какво да правят? Тези мъже бяха 
рибари. Знаеха как да управляват лодка, но този път беше невъзможно! Бяха на път да се удавят!

Но в лодката имаше още един Човек, който спеше през цялото време. Те го събудиха и казаха:
– Учителю, нима не те е грижа, че загиваме?
Той не се уплаши. Много спокоен, той стана и заповяда на вятъра и вълните:
– Мълчи! Утихни!
И изведнъж всичко утихна! Мъжете в ладията се изплашиха:
– Кой е Той ? – запитаха се те едни друг. – Дори и вятърът, и езерото му се покоряват!?

Картина 1-2 – „Какъв човек!“
„Кой е Той?“ Това е въпрос, който задаваха много хора. „Кой е Исус?“ Хората говореха за Него: 

„Той изцели болни и направи това за един миг“; „Той нахрани 5000 души с обяда на едно момче и 
всички ядоха до насита.“; „Един човек умря и беше дори погребан, но Исус му вдъхна живот и той 
все още живее във Витания!“; „Кой е Той? Върши неща, които само Бог може да върши.“ 

Това беше загадката! Този Човек, Исус Христос, беше Бог. Той беше единственият Син на Бога. 
Можеше да заповяда на вятъра и вълните да Му се покоряват, защото Той ги беше направил. Той 
беше Бог и имаше власт над смъртта и болестите. Той можеше да направи всичко каквото пожела-
еше. Нищо не бе трудно за Него. Той бе Бог, Божий Син, Който извърши нещата учудващи хората!

Ако попитате хората: „От къде дойде Исус?“ Те биха ви отговорили: „От Назарет.“ Но този отговор 
е само отчасти верен, защото Исус дойде от Небето. Той винаги е живял на Небето, при своя Отец. 
Той е толкова силен, колкото и Неговия Баща. Той създаде слънцето, луната, звездите и нашия хубав 
свят. Библията казва: „Всичко това чрез Него стана“ (Йоан 1:3).

Картина 1-3 – Исус Христос е Божий Син
Навсякъде, където отиваше, Той беше сред хората и ги учеше. Той не бе на Небето, а на земята. Как 

стана това? Преди хиляди години Бог обеща, че Неговия Син ще дойде на земята. Той даде много 
предсказания на Своя народ за това чудно събитие. Те са написани в Стария Завет, първата част на 
Библията. Там можем да прочетем някои от имената, с които Той щеше да се нарича (Исая 9:6). Едно 
от тях „Бог могъщ.“ Бог иска да знаем, че Исус Христос е много повече от добър и мил човек, Той е 
Бог могъщ, единственият Божий Син.

Но дори хората от Назарет, града в който, израстна Господ Исус, не знаеха кой е всъщност Той. Те 
мислеха, че Той е син на Йосиф и жена му Мария, но се лъжеха. Когато Господ Исус Христос слезе 
от Небето, за да дойде на света, Той стана човек. Мария Го роди като малко бебе. Тя бе Негова майка, 
но Той нямаше земен баща. Беше истинско, мъничко бебе, но не преставаше да бъде Бог.

Много малко хора знаеха това и затова бяха много удивени от чудните неща, които учеше и върше-
ше Господ Исус Христос. Навсякъде, където отиваше хората се стичаха, защото не искаха да изпус-
нат нищо от Неговите думи.

Картина 1-4 – Той прощава грехове
Веднъж много хора се струпаха в една къща, за да слушат Господ Исус. Четирима души донесоха 

свой приятел, който беше парализиран. (Знаете ли какво означава парализиран?) Те бяха много разо-
чаровани, защото не можеха да си пробият път до Господ Исус по никакъв начин. Тогава им хрумна 
идея! Те качиха приятеля си по стълбите до плоския покрив и бързо се захванаха за работа. Да, те 
направиха дупка в покрива. Бавничко спуснаха приятеля си точно пред Господ Исус Христос. Божи-
ят Син го погледна милостиво и му каза:

– Синко, прощават ти се греховете.
Колко изумени бяха всички. Някои дори се разгневиха:
– Кой е Той, за да говори така? Само Господ може да прощава грехове!
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Защо не беше правилно да се сърдят тези хора? (Оставете децата ви отговорят сами.) Да, защо-
то Исус Христос е Бог. Господ искаше да покаже, че Той също може да прощава грехове. Той каза:

– Стани, дигни постелката си...
И мъжът направи точно това! Господ Исус го излекува в един миг. Щом може да изцелява така, Той 

може и да прощава грехове. Разбира се, че може! Мъжът си отиде у дома като всички лоши неща, 
които някога е правил, му бяха простени. Тези, които гледаха казаха:

– Никога не сме виждали такова нещо!
Малко по малко приятелите на Исус започнаха да разбират кой е Той. Всичко, което Той казваше и 

правеше пред тях, им говореше, че Той е Бог, единственият Божий Син.

Картина 1-5 – Той умря за греховете на света
Но един ден всички им надежди бяха разбити. Той бе прикован на кръст и умря. „Ако бе Божий 

Син, това нямаше да се случи“, мислеха си, отчаяни. Бяха тъжни и не разбираха, че Божия Син умря 
за греховете на Света. Но Библията ни казва: „Христос умря за нашите грехове“ (1 Коринтяни 15:3). 
Неговите врагове бя много доволни. „Сега Той е мъртъв, никой няма да повярва, че Той е Бог.“ – 
злорадстваха те. Те не вярваха, че Той е дошъл от Небето и че е единственият Божий Син и бяха 
сигурни, че никой друг няма да повярва. Но ги очакваше голяма изненада!

Картина 1-6 – Той възкръсна от мъртвите
Исус отново е жив! Не след дълго тази новина се разпространи като мълния. На третия ден след 

Неговата смърт някои от приятелите Му отидоха на мястото, където беше погребан, но тялото Му не 
беше там. „Беше възкресен на третия ден.“ – ни казва Библията (1 Коринтяни 15:4).

Всъщност на третия ден, Той говори на свои близки приятели близо до гроба, където беше погре-
бан. Можаха да видят белезите от пироните по ръцете и краката Му. Те Го виждаха, ядоха с Него, 
докосваха Го, слушаха Го. Със сигурност знаеха, че това е техния Бог. Кой друг, освен Божия Син, 
може да възкръсне от мъртвите? С възкресението на Господ Исус от мъртвите Бог каза на всички: 
„Исус Христос е Мой Син“.

Картина 1-7 – Той живее вечно
Иван и Петя, момче и момиче, които може да са ваши приятели, се състезаваха кой ще измисли 

най-много известни личности от миналото.
– Наполеон.
– Робин Худ.
– Александър Велики.
– Ами... Христофор Колумб.
– А Исус Христос? – предложи Петя.
– Донякъде си права, но Той е по-различен – каза майката. – Той не бе само човек, Той бе Бог. И 

Той не е от миналото, защото живее и днес.
Петя разбра, че Той е различен:
– Да, другите хора не мо гат да ни помогнат сега по никакъв начин, но Той може.
– Точно така. Понеже Той е Бог, може да прости всяка твоя грешка и може да промени живота ти. 

Не можеш да познаваш Наполеон или Робин Худ, но можеш да познаваш Исус Христос. Как може 
да стане това? Четем в Библията: „А това е вечен живот, да познаят Теб, единния истинен Бог и Исус 
Христос, Когото си изпратил“ (Йоан 17:3).

Картина 1-8 – Ти можеш да Го познаваш
Те продължиха с играта, но по-късно през нощта Иван се замисли над казаното. Той се чувстваше 

нещастен от грешките в своя живот, знаеше, че много пъти не се е подчинявал на Бога. Осъзна, че са 
нуждае от прошка. Нито майка му. нито баща му можели да поправят нещата между него и Бог. Само 
Господ Исус можеше да Му прости. Никой освен Исус не може да направи това. Той се срамуваше 
от живота си, искаше да се промени. Иван наистина искаше да познае Исус Христос, единственият 
Божий син, в своя живот. „Господи Исусе, прости ми за всички мои грешки, които съм извършил. 
Ръководи живота ми и ме промени. Вярвам, че Ти умря на кръста за моите грехове.“ Така се моле-
ше Иван. Ти като него ли си? Ако си, защо не кажеш на Исус? Помоли Го да ти прости. Повярвай в 
Него и Той ще те направи такъв, какъвто иска да бъдеш. Ако дойдеш при Него, ти ще познаеш Исус 
Христос, единственият Божий Син.
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Втори урок

Исус Христос – човек
Филипяни 2:1-11; Лука 1:28-38; Лука 2:1-7; Матей4:1-11; 1 Петър 2:24.

Картина 2-1 – Това наистина се случи
– Чета много интересна книга – каза Иван на Петя на закуска. – Тя е за един пастир, който живеел 

в малка порутена къщурка високо в планината, за да може винаги да бъде близо до овцете си. Снощи 
четох как една от овцете започнала да се държи много странно. Тя отказвала да отиде при другите 
овце от стадото, не искала да легне през нощта. Пастирят не можел да разбере какво става с нея. Той 
си помислил: „Бих искал и аз да съм овца, тогава щях да разбера какво не е наред с нея.“ Но, разбира 
се, пастирят не може да стане овца!

– Но веднъж се случило нещо много по-невероятно от това – каза майката.
– Кога? – попита Иван учудено.
– Когато Бог стана човек – отговори майката.
– Искаш да кажеш, кога¬то Господ Исус дойде на земята? – попита Петя.
– Да, това, че беше Бог не Му попречи да стане човек. Това наистина се случи.
– Той не е ли живял винаги на Небето при Своя Отец? – на Петя и стана много интересно.
– Да, но тогава Той не беше човек. Той стана такъв, когато дойде на земята – продължи майката.
– Никога не съм мислила за това. Чудесно е, че Той поиска да стане човек като нас.

Картина 2-2 – Божият Син стана човек
Нека да помислим сега как се случи това. Бог направи така, че Той се роди като малко бебе. Каква 

промяна! От Небето на Земята! Небето е чудесно място, където няма болести, тъга и грях. Господ 
Исус Христос обаче, напусна Своя чудесен дом, за да стане човек; да живее в нашия свят, където има 
много мъка, тъга и грехове. На Небето Той имаше богатства, но когато дойде на земята беше беден. 
Дори беше роден в обор. В първата си нощ на земята Той дори си нямаше легло. Майка Му трябваше 
да използва ясла (място, от където ядяха животните) за Негова люлка.

Всичко това е чудесно и не е някаква измислица. Библията ни казва: „Господ се превъплъти в 
човешко тяло.“ Това означава, че Исус стана истинско малко бебе. Той беше слаб и безпомощен и 
имаше нужда от майчините си грижи. Това бе Могъщият Бог, който създаде света! Той продължава-
ше да бъде Бог! Бе Бог и Човек едновременно. Библията не ни обяснява как е възможно това, но ни 
казва, че е истина.

Картина 2-3 – Исус пораства
Когато Господ Исус растеше, Той трябваше да се научи да ходи и говори, също както и ти. Той иг-

раеше със своите приятели от Наза-рет, затова разбира твоите игри и смях. Той също беше на шест, 
седем или на колкото години си ти.

Когато дните са топли и слънчеви, обичате да играете навън с часове. След това идвате задъхани 
при майка си:

– Мамо, толкова съм жаден. Искам нещо студено за пиене.
А били ли сте някога наистина гладни след училище? Може би след дълъг тежък ден се сгушвате 

в леглото и си казвате: „Толкова е хубаво да съм тук!“ Господ Исус познава тези чувства, защото Той 
е бил и гладен, и жаден. Спомнете си, че по време на бурята Той спеше в лодката. Сигурно е бил 
много уморен.

Картина 2-4 – Той те разбира
Навярно понякога в училище другите те обиждат и ти крещят груби думи. Не реагираш, но дълбо-

ко в себе си оставаш наранен. Случвало ли ти се е други да говорят лъжи зад гърба ти и после да си 
имаш неприятности? Или приятелите ти да те изоставят и да се чувстваш съвсем сам? Това са неща, 
които причиняват голяма болка. Казваш на по-големия си брат или на баща си, но те не обръщат 
много внимание на проблемите ти. Но Господ Исус знае точно как се чувстваш. Неговите врагове 
говореха лоши и неверни неща за Него. Приятелите му Го напуснаха. Той знае какво е да си тъжен. 
Той те разбира.

Когато се довериш на Господ Исус Христос да ти прости греховете, Той става Твой приятел. Той е 
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чуден приятел и те разбира, когато си щастлив или тъжен. Винаги е с теб.
Но има едно чувство, което Господ Исус не познава като теб. Спомняш ли си деня, когато взе па-

рите, които бяха на масата вкъщи, и си купи шоколад. После тихичко се промъкна в стаята си и си 
направи малък празник. Шоколадът беше много вкусен и никой не разбра за парите. Ти обаче не 
се чувстваше добре, а нещастен. Това е защото наруши Божията заповед: „Не кради.“ Господ Исус 
Христос никога не се е чувствал гузен, защото никога не е правил нищо лошо. За разлика от всяко 
друго бебе, Той се роди без грях. Докато растеше, през ума му никога не минаваха грешни мисли. 
Той никога не лъжеше по време на игра и никога не беше непослушен вкъщи. Той беше съвършен, 
безгрешен човек.

Често, най-големият враг на Бога, Сатана, идваше при Исус и Го изкушаваше да извърши нещо 
лошо. Беше много трудно на Господ Исус да каже „Не“, но Той винаги го правеше.

Картина 2-5 – Исус беше изкушаван
Един ден Сатана заведе Господ Исус на висока планина, откъдето се виждаха най-големите градо-

ве, най-големите богатства на света, най-могъщите армии, великите владетели и Му каза:
– Ще ти дам всичко това, ако ми се поклониш.
Какво щеше да направи Господ Исус? Всичко това можеше да бъде Негово само след минута!
– Махни се от Мен, Сатана. Божието Слово казва: „Само Господа твоя Бог да почиташ и само на 

Него да служиш“.
– Той винаги се покоряваше на Своя баща. Господ Исус никога не отстъпи пред Сатана, въпреки 

че той често се опитваше да го вкара в грях Библията казва: „Който е бил във всичко изкушавай като 
нас, но пак без грях.“ (Евреи 4:15) Господ Исус бе по-различен от всяка друга личност.

Картина 2-6 – Той може да ти помогне
Когато се довериш на Исус да ти прости греховете, Той става твой приятел. Той разбира колко е 

трудно да кажеш „не“ на греха. Когато си изкушен да преписваш на контролна работа, да отговаряш 
грубо на майка си, да си стиснат и да не даваш от бонбоните си на другите деца, Той може да ти по-
могне да кажеш „не“ на Сатана.

Картина 2-7 – Той обича грешниците
Има една много важна причина, поради която Исус стана човек: заради хора като мен и теб, които 

са съгрешили спрямо Бога и са нарушили Неговите заповеди. Ако такива грешници трябва да бъдат 
простени, то някой трябва да понесе тяхното наказание. Само някой, който е съвършен можеше да 
направи това. Но такъв човек нямаше. Всеки човек, който някога е живял на тази земя, е роден с 
грешно сърце и е непокорен на Бога. Понеже Бог обича грешниците, Той даде Своя единороден Син 
да стане заместник на човеците. Какво е заместник?

Един ден Иван беше „заместник“. Това стана в училище, докато учителят не беше в стаята. Гошо 
търкул-на три стъклени топчета за игра. Иван знаеше какво ще стане, ако учителят се върне в този 
момент, и се втурна да ги събира. Точно когато взимаше второто, учителят се появи на вратата:

– Иване, казах ти, че топчета не трябва да се носят в училище! Какво стана със задачата за реша-
ване? Ще останеш да я решиш след часовете!

Гошо тъкмо щеше да каже какво се бе случило, но Иван поклати глава и сложи пръст на устните 
си. Така той беше наказан вместо Гошо и стана негов заместник.

Картина 2-8 – Той, Безгрешният, умря за грешниците
Когато Исус умря на кръста, Той беше доброволен заместник и бе наказан за грях, който не беше 

извършвал, за грешниците. Той не би могъл да направи това, ако не бе приел човешки образ. „За-
щото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни доведе при 
Бога“ (1 Петър 3:18).

Доверявал ли си Му се като на такъв, който пое страшното наказание, което заслужаваш за своите 
грехове? Отречи се от греха си днес, и ела при Него като Му благодариш, че е станал човек и е умрял 
като твой заместник. Помоли Го да ти прости греховете. Ако наистина повярваш в Него, Той ще ти 
прости греха ти и ще стане твой Спасител и Приятел.
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Трети урок

Исус Христос – Учител
Матей 7:28-29; Йоан 7:40-52; Йоан 6:66-68; Евреи 1:1-2.

Картина 3-1 – „Арестувайте Го!“
– Отидете и хванете този учител, – изкомандва първосвещеника на войниците. Стражите се втур-

наха да Го търсят. Но Той беше толкова плътно обграден от тълпата, че те не можеха да се доберат до 
Него. Те се спряха и заслушаха. Когато бяха вече толкова близо до Него, че да могат да Го арестуват, 
те не Го хванаха. Вместо това се върнаха с празни ръце при своите господари.

– Защо не Го доведохте? – попитаха те.
– Никой не говори като Него! – отговориха войниците. Това беше причината да не Го арестуват. 

Бяха си навлекли неприятности и изглеждаха глупаво в очите на господарите си, но Той беше чуден 
Учител и те не можеха да Го арестуват.

Картина 3-2 – Исус Христос – Учител
Кой беше този Учител? Да, Той беше Исус Христос. Той не водеше учебни часове като в училище, 

а поучаваше навън. Понякога хиляди хора Го слушаха, насядали на земята. От време на време Той 
се отделяше с дванадесетте ученици и говореше само на тях. Често хората се струпваха на брега 
на езерото, за да Го слушат. За да Го чуват по-добре, Исус проповядваше от малка лодка на няколко 
метра във водата. Понякога Той говореше и в храма, мястото където хората отдаваха слава на Бога. 
Дори когато отиваше в дома на някой приятел, бързо се разпространяваше новината, че Той е там. 
Скоро къщата се напълваше и Той поучаваше хората. Той никога не ги отпрати, казвайки: „Отидете 
си, оставете ме да си почина.“ А винаги с радост поучаваше онези, които искаха да Го слушат.

Където и да отидеше, хората се трупаха около Него да Го слушат, понякога с часове. Никога не бяха 
чували такъв чудесен Учител. Чувстваха, че Той наистина знае какво говори, и не искаха да изпуснат 
нито дума.

Картина 3-3 – Той донесе Божието послание
На какво поучаваше Господ Исус всички тези хора, трупащи се около Него? Не такива неща, кои-

то учим в училище – четене, писане, математика, биология, география. Това, което Той поучаваше, 
беше много по-важно – как да стигнат и познаят Бога. Исус каза: „Аз съм пътят и истината, и живо-
тът. Никой не дохожда при Отца освен чрез Мен“ (Йоан 14:6). Учението Му беше много ясно – един-
ственият път към Бога е Той.

Защо Той поучаваше хората как да достигнат до Бога? Защо можеше да им предаде Божието пос-
лание? Защото беше дошъл от Бога. Хората, които предават Божието послание, наричаме пророци. 
Пророк е човек, който говори от името на Бог, т.е бил е Божий пратеник. Стотици години преди това, 
Бог беше изпратил пророци да известят Неговото послание на хората, но Исус Христос бе най-вели-
кият пророк от всички. Той беше единственият Божий Син, и всички думи, които каза, бяха думи от 
Бога. Когато говореше Той, Бог говореше. Никой друг не е поучавал като Него. Нищо чудно тогава, 
че хората оставаха учудени от думите Му.

Може би ти си казваш: „Да можех да съм бил там!?“ или „Той да можеше да бъде моят учител?“ 
Но това може да стане! Защото Исус и днес говори на хората. Когато четеш Библията, Той ти гово-
ри. Господ използва 40 различни хора да напишат Библията и да ни предадат това, което Той иска. 
ние да знаем. В Библията четем даже неща, които Той каза когато беше на земята, така че ако искаш 
Исус да бъде твой Учител чети Библията и слушай, когато други ти я обясняват. Така ще следваш 
учението на Исус.

Картина 3-4 – Той е истината
Иван имаше проблем! Веднъж той гледаше една много интересна програма за рибите и тяхното 

поведение.
– Ние всички сме чували легендата за Йона, който бе погълнат от голяма риба, – каза мъжът по 

телевизията.
„Легенда!? – помисли си Иван. – Не е ли истинска историята за Йона?“ – Той беше толкова учуден, 

че попита баща си.
– Нека да видим какво казва Исус, – каза бащата.



9

Заедно те прочетоха този пасаж от Библията и (Матей 12:40) Иван възкликна:
– Значи Господ Исус е знаел, че историята за Йона е истинска! Исус вярваше в Стария Завет, който 

е единстаената част от Библията, която са имали по онова време. – обясни бащата.
Иван трябваше да научи, че Исус Христос е единственият, Който предава Божията вест. Ако ня-

кой друг казва нещо, което противоречи на това, което е учил Исус, то ние трябва да се доверим на 
Христос. Исус каза: „Аз съм истината.“ Той е онзи, на чието учение трябва да се покоряваме и да 
вярваме. Той е учителят, на Който трябва да се доверяваме. Ще чувате различни мнения. Как можете 
да знаете кое е вярното? Как можете да сте сигурни какво е Божието послание? Проверете какво 
казва Библията – там имате учението на най-великия Учител – Исус Христос. Ако вярвате в Него и 
Му се покорявате, може да сте сигурни, че сте намерили истината.

Картина 3-5 – Той говореше думи на вечен живот
Учениците на Исус започ-ваха също да разбират това. Ден след ден, като Го слушаха, те се убеж-

даваха, че Неговите думи бяха от Бога. Но не всеки вярваше в тях. Някои хора не желаеха да се по-
корят на думите на Господ Исус и престанаха да Го слушат. Един ден Исус зададе важен въпрос на 
учениците Си.

– Вие също ли ще си отидете?
Петър отговори:
– Учителю, при кого ще отидем? Ти имаш думи на вечен живот“ (Йоан 6:68).
Петър и другите ученици знаеха, че Исус ги учеше как да познаят Бога, как да получат вечния жи-

вот. Той беше истинският учител и те нямаше да го оставят. 

Картина 3-6 – Той е най-важният Учител
Може би в училище не винаги слушаш учителя си внимателно? Какво става после, когато не разбе-

реш добре материала? Не се справяш добре, когато те изпитват. Може би ти се карат. Важно е да се 
внимава в училище, но много поважно е да слушаш внимателно Господ Исус. Той много ще промени 
живота ти, ако Го слушаш и Му се покоряваш. Ако слушаш и се покоряваш на този велик Учител, 
животът ти ще бъде променен. Ще се отвърнеш от греха, защото Той иска да Го направиш. Ще Му 
се довериш да ти прости. Ще Му се покоряваш вкъщи, в училище, в игрите с другите деца. Ти ще 
имаш вечен живот, ще живееш вечно с Господа.

Но ако само слушаш, без да Му се покоряваш, живееш живот, неугоден на Бога. Греховете ти няма 
да бъдат простени. Няма да имаш вечен живот. Няма да живееш с Бога завинаги.

Искаш ли наистина да слушаш и да се покориш на Господ Исус? Искаш ли Той да бъде твой Учи-
тел? Много е важно да го искаш.

Картина 3-7 – Той винаги трябва да бъде ваш Учител
Понякога е хубаво да се преместите в друг клас и да имате нов учител. Колко е хубаво пък въобще 

да няма домашни и уроци! Като завършите училище няма да имате повече учители, които да ви каз-
ват какво да правите! Но ако Исус е ваш Учител вие никога няма да искате промяна, никога няма да 
спрете да научавате нови, важни и полезни неща, дори когато остареете.

Така че, ако Господ Исус е твой Учител, не забравяй всеки ден да се учиш от Него. Всеки ден чети 
по малко от Библията, прави каквото ти каже Исус. Ходи на места, където ще научиш повече за Гос-
под Исус. Това е начинът да се научиш от Него.

Картина 3-8 – Той твой Учител ли е?
Понякога хората правят една голяма грешка. Те се опитват да изпълняват ня¬кои от нещата, които 

Той учеше. Опитват се да обичат враговете си; да бъдат мили и любезни. Но те не слушат другите 
неща, на които Бог поучаваше. Той никога не каза, че правенето на тези неща ще не направи христи-
янин, но че хората първо трябва да Му се доверят и да получат вечен живот и после да живеят по 
начин, угоден на Него. Библията казва: „Който вярва в Него има вечен живот“ (Йоан 3:36а.) Библи-
ята учи, че Господ Исус трябва да бъде твой Спасител преди да можеш да живееш като Неговите 
последователи. Бъди сигурен, че Го слушаш!

Може до сега Господ Исус да не е бил твой Спасител и Учител, но сега ти наистина желаеш това. 
Искаш ли да се отвърнеш от греха и да Му се довериш като на Спасител? Искаш ли да Му се под-
чиниш? Ако отговорът ти е „да“, то можеш да Му кажеш това точно сега. Библията казва: „...сега е 
спасителен ден“ (2 Кор. 6:2).
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Четвърти урок

Исус Христос – Първосвещеник
Евреи 2:17-18; Евреи 4:14-16; Евреи 7:23-28; Евреи 10:11; Лука 22:31-34, 54-62.

Картина 4-1 – Неприятност!
Иван влезе в стаята с много нещастен вид. Петя и той бяха на гости при своите братовчеди Мария 

и Георги.
– Какво е станало? – попита Петя.
– Счупих два прозореца на гаража – отвърна Иван.
– О, не! – възкликна Георги – Татко не ти ли каза да не риташ там топката?
– Да, каза ми – измърмори Иван. – Наистина ще си имам неприятности. Какво да правя? Мария, ще 

кажеш ли на баща ти какво се случи?
Последва дълго мълчание. Мария съжаляваше Иван. Наистина щеше да си има неприятности. 

Може би щеше да помогне, ако тя съобщи новината на баща си. Тя можеше да бъде един вид посред-
ник, от какъвто се нуждаеше Иван.

– Добре, ще му кажа. – съгласи се тя.

Картина 4-2 – Ти се нуждаеш от посредник
Знаеш ли, че и ти се нуждаеш от посредник? Точно както нещата не бяха наред между Иван и не-

говия чичо, така те не са наред между теб и Бога. Господ заповядва в Библията, че ти трябва да Го 
обичаш винаги с цялото си сърце. Но ти не го правиш. Понякога въобще не мислиш за Него. 

Правиш неща, които Го огорчават. Твоите приятели, твоето колело, твоите играчки са винаги по-ва-
жни за теб, отколкото Той. Бог ти е заповядал да обичаш другите както себе си. Но въпреки това, 
веднъж, в училище ти надраска тетрадката на едно момче само защото то не ти хареса. Така наруша-
ваш Неговите заповеди и това непокорство те отделя от Него. Господ казва в Библията: „Но вашите 
беззакония са ви отлъчили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето му от вас, та не ще да чува“ 
(Исая 59:2). Нещо не е наред между теб и Бога и ти си виновен за това. Ти се нуждаеш от посредник, 
който да разреши този голям проблем.

Преди много, много време Божият народ, юдеите, имаха същия проблем. Те също не се бяха поко-
рили на Бога и грехът им ги отдели от Него. Господ им каза какво да направят. Той нареди някой от 
тях да бъдат посредници.

Картина 4-3 – Много отдавна имаше много свещеници
Когато хората искаха греховете им да бъдат простени, те трябваше да занесат животно на един от 

тези посредници. Той убиваше животното и то умираше на мястото на този, който не бе покорен на 
Бога. Трябваше да се пролее кръв, защото Господ каза: „И без проливане на кръв няма прошение“ 
(Евреи 9:22). Разбира се кръвта на животното не можеше да омие човешките грехове. Това било само 
картина на нещо много по-чудесно, което Бог бе планирал. 

Убиването на животни бе наречено „жертвоприношение“, а хората, които го извършваха – свеще-
ници. Те стояха между хората и Бога.

Картина 4-4 – Исус е първосвещеник завинаги
По времето, когато Господ Исус Христос дойде на Земята имаше около 20 000 свещеници. По цял 

ден те бяха заети да правят жерт-воприношения за опрощава-не на греховете. Те не знаеха това, но 
Господ Исус Христос дойде, за да заеме място-то на всеки един от тях. Той каза: „Никой не дохожда 
при Отца освен чрез Мен“ (Йоан 14:6). Той е единственият, който може да свърже Бога и човека, 
Който може да разреши проблема на твоя грях, отделящ те от Бога.

За да бъде завинаги единственият истински свещеник, Исус Христос трябваше да направи жертва 
за нашите грехове. Той принесе последната жертва за грях. Сигурно е била много голяма жертва. 
Каква ли беше тя? Животно? Не! Тя не би била достатъчна. Още преди да дойде на Земята Господ 
Исус знаеше каква ще бъде тази жертва. Това бе самият Той! Той щеше да даде собственият живот. 
Щеше да умре, за да бъдат простени греховете ни.

Картина 4-5 – Той пожертва Себе Си
Ето какво точно се случи. Исус Христос, безгрешният Божий Син, бе прикован на кръст. Умря 
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вместо грешни-ците и пое страшното Божие наказание, което те заслужаваха. Той даде Своята ценна 
кръв, Своя живот, за да бъдем ние простени. Това бе последната принесена жертва за грях, тя никога 
не ще бъде повторена. Сам Господ Исус Христос извика преди да умре: „Свърши се!“ (Йоан 19:30). 
Библията казва, че Той „принесе жертва за греховете“ (Евреи 10:12). Той е единственият, който може 
да оправи нещата между теб и Бога. Ако отидеш при Него и Го помолиш да ти прости, Той ще Го 
направи, защото Той умря за твоя грях. Какъв чудесен свещеник е Той! Той е посредникът, който 
може да удовлетвори твоите нужди.

Преди Господ Исус да принесе последната жертва, свещениците бяха претрупани с работа. Не 
само, че принасяха жертви, но се и застъпваха пред Бога за хората. Веднъж в годината най-важният 
свещеник от всички, първосвещеникът, влизаше в специално място зад една завеса, където Бог се 
срещаше с него. Там първосвещеникът се молеше за хората. Когато Господ Исус умря, тези свеще-
ници не бяха повече потребни, нито за да принасят жертви, нито да се застъпват пред Бога за хората. 
Исус Христос, Великият Първосвещник, щеше да се моли на Бога за хората.

Господ възкреси Своя Син от мъртвите и показа, че Неговата жертва на кръста е това, Което омива 
греховете. След смъртта си Господ Исус остана 40 дни на земята. После Той се издигна нагоре, на-
горе „в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас“ (Евреи 9:24).

Картина 4-6 – Той е пред Божието лице
На Небето Този Чудесен Свещеник се моли за Своя народ. Той винаги е при Бога и през цялото 

време се моли за тези, които са Негови деца. В Библията четем: „Всякога живее да ходатайства за 
тях“ (Евреи 7:25б).

Чудесно е да знаем, че при Бога има Един, Който ни разбира. Вече научихме, че Той стана човек. 
На Небето Той все още е Бог и човек. Той знае какво е да бъдеш уморен, жаден, гладен. Разбира на-
шите проблеми, разочарования и знае колко ни е трудно да не съгрешим. Той знае точно как трябва 
да се моли за Своите си. Можем да сме сигурни, че Бог ще чуе и отговори на молитвите Му, защото 
Той е Божият единствен Син. Той направи съвършена жертва за греховете ни.

Ние се нуждаем от Него-вите молитви, защото имаме голям враг. Божият и човешкият враг – Сата-
на, иска да попречи на хората да следват Христос. Той се опита да спре последователите на Христос. 
Той се опита да спре Петър. Накара го да каже на Господ Исус, че Той няма да умре. Той бе този, 
който го подтикна да се отрече от Исус и да каже, че не Го познава.

Картина 4-7 – Той се моли за Своите Си
По-късно обаче, Петър осъзна какво е направил. Той стана голям проповедник и каза на много, 

много хора за Исус Христос. Един ден той бе убит, защото следваше Исус. Защо плановете на Сатана 
не успяха? Един ден Господ Исус каза тайната на Петър:

– Петре, Сатана иска да те изкуши, но аз се молих за теб да не  отслабва вярата ти.
Петър принадлежеше на Господ Исус и Той се моли за него.
Ето защо момчетата и момичетата не се отказват от Господ Исус, когато срещнат трудности, ако 

наистина Му принадлежат. Техният свещеник Господ Исус се моли за тях по всяко време. Ето защо 
тези, които са истински христини, отиват при Бога и Го молят за прошка, когато са Го натъжили с 
нещо. Заради това всеки, който наистина уповава на Бога да отнеме греховете му, може да е сигурен, 
че ще отиде на Небето. Той винаги се моли за Своите Си. И Неговите молитви не остават без отговор.

Картина 4-8 – Исус твой свещеник ли е?
Започнахме урока с голе-мия проблем на нашия грях и нуждата ни от посредник. Единствен Гос-

под Исус може да ни примири с Бога. Той твой свещеник ли е? Повярвал ли си, че Той даде Себе си 
в жертва за твоите грехове? Ако наистина не искаш повече да живееш за себе си, но за Бога, довери 
Му се днес. Благодари Му за голямата жертва, която Той принесе, за да отнеме твоя грях. Библията 
казва: „Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него“ (Евреи 7:25). 
Ако Му се довериш, можеш да си сигурен, че греховете ти ще ти се простят изцяло. Можеш да си 
сигурен, че Той ще те свърже с Бога. Можеш да си сигурен, че Той е твоят поръчител и ходатайства 
за теб пред Бога.
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Пети урок
Исус Христос – Цар

Лука 1:32-33; Филипяни 2:1-11; Колосяни 1:13; Йоан 18:36; Откровение 7:14-17; Евреи 1:8-14.

Картина 5-1 – „Какъв цар.“
– Той скоро ще унищожи римляните, завладели страната ни, и няма да трябва да им плащаме по-

вече данъци.
– Той ще бъде велик цар и ще властва в Ерусалим. Никоя армия не ще е по-силна от Него.
– Когато стане цар Той със сигурност ще ни даде много важни постове. Ще бъде много хубаво!
Може би така си мислеха някои от хората, срещнали Господ Исус Христос.
Това бе тяхната мечта, но не и Божия план. Исус Христос е Цар, но Той не беше дошъл да управля-

ва държавата. Не беше дошъл, за да живее в палат и да има армия. Той дойде да управлява живота 
на хората – момчета и момичета, жени и мъже. По целия свят има хора, които повярваха, че Той ще 
омие греховете им. Те съставляват Неговото царство. Той управлява сърцата им.

Картина 5-2 – Има две царства
Има също и много хора, които не са в Христовото царство – онези, които не са Му се доверили 

като Спасител. Те са в друго царство, на Сатана, големия Божий враг. Ето защо им е много лесно да 
мислят лоши неща за другите; да лъжат, за да избегнат неприятностите. Ако си в това царство, не 
можеш да се измъкнеш само от него. Трябва някой по-силен от Сатана да те избави. И единственият, 
Който може да направи това е Исус. Той е много по-мощен от Сатана. Той умря, за да освободи хо-
рата от царството на Сатана. Днес Той е жив и може да те спаси. В момента, в който Му се довериш, 
Той ще те спаси, ще прости греховете ти и ти ще влезеш в царството Му. Той ще започне да управля-
ва живота ти. Какво означава това ли? Иван започна да го проумява.

Картина 5-3 – Господ Исус управлява живота ни
В класа на Иван имаше момче на име Пламен. Той винаги се държеше лошо с Иван. Когато учите-

лят се обърнеше с гръб, той го щипеше, скубеше или му правеше физиономии. Един ден Иван беше 
нарисувал хубава картина с кораб. Но когато след междучасието той се върна, картината беше изчез-
нала. Иван не можеше да я намери никъде, но по погледа на Пламен позна, че това е негова работа.

Следващата събота Иван и Петя се разхождаха покрай реката.
– Ей, виж там! Това не е ли колелото на Пламен?
Да, наистина беше то, защото Пламен ловеше риба долу при реката. През главата на Иван минаха 

разни мисли: „Сега ми се е паднало! Ще скрия колелото, ще открадна звънеца и ще хвърля камък, за 
да разгоня рибата!“ Но почакай! Ако Исус Христос е Цар, а не Иван, трябва да ръководи отношение-
то му към другите хора. Иван знаеше, че в Библията пише: „Не отвръщай на злото със зло.“ Затова 
той продължи с разходката и се покори на своя Цар.

Картина 5-4 – Той променя живота
Петя вярваше в Исус Христос. Беше Го приела за свой Спасител и принадлежеше на царството на 

Господ Исус. Но от нея не можеше да се измъкне и дума. Беше сърдита, защото майка и не и позво-
ляваше да остава до късно с приятелите си. Тя вечеряше без да продума, забила поглед в чинията 
си. След това отиде в стаята си, защото бе решила, че няма да помага в кухнята. Ако Исус Христос 
беше Цар на живота и трябваше да се случи друго, защото Той трябва да ръководи и държанието и 
вкъщи. Каква промяна щеше да настъпи, ако тя Му се бе покорила? (Нека децата да отговорят.) 
Да, тя щеше да послуша майка си, щеше да помогне в кухнята. Когато Господ Исус е твой Цар, Той 
ръководи твоето поведение; приятелства; местата, където ходиш; мислите, които минават през ума 
ти. Когато четеш Библията, разбираш как Бог иска да живееш. Петя трябваше да признае греха си и 
да помоли Господ Исус да и прости, като и покаже как да Му бъде послушна.

Картина 5-5 – Като Цар Той се грижи за Своите си
Преди много време хората смятаха, че е много важно да имат добър цар. Той трябваше да ги пази 

от вражески нападения; да се грижи да имат достатъчно храна. Но Исус Христос е най-чудесният 
Цар. Той се грижи за всеки един, който е в Неговото царство, предпазва го от беди. Нищо не може да 
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му се случи, освен ако Той не го позволи. Понякога Той позволява в живота ни да се случат трудни 
неща, но ни обещава: „Всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога“ (Римл. 8:28). Понякога 
не можем да разберем защо ни е толкова трудно и тъжно. Трябва обаче да бъдем сигурни, че Той знае 
защо е така и всичко ще съдейства за добро. Той никога не ни оставя без онова, от което се нуждаем. 
Ако Господ Исус ръководи твоя живот, то ти имаш велик и чуден Цар. Който се грижи за теб, докато 
играеш, работиш или спиш.

Картина 5-6 – Той властва над всичко
Исус Христос не е само Цар на сърцата и живота ни, Той е Царят на царете. Той е Царят над 

всички правителства и управници в света. Можем ли да изброим някои от големите народи в света? 
(Оставете децата да отговорят.) Мислим си, че президентите на тези страни са много силни и 
имат голяма власт. Когато обаче ги сравним с Господ Исус, те са съвсем малки, слаби и властта им е 
нищожна. Властват само, докато им позволи Царят на царете. Той е онзи, който решава. Само онова, 
което Той позволи, ще се случи. Той е Цар на всички, макар че много хора не знаят това, или не искат 
да го повярват. Той работи по Свой специален, чуден план и никой не може да Го спре.

Много хора не вярват, че Исус Христос е Царят на царете. Царе и правителства си мислят, че те 
управляват света, те не знаят, че Той е Цар над всичко. Даже има момичета и момчета, които смятат, 
че това няма голямо значение. Един ден обаче, всички ще знат, че Той Царят на царете.

Картина 5-7 – Той е Цар завинаги
Един ден, не знаем точно кога, Исус Христос отново ще дойде за да властва на земята. Всеки чо-

век, който някога е живял, ще види Господ Исус Христос. Всеки ще разбере, че Той е Цар над всич-
ки. Някои горди владетели са казвали:

– Аз съм най-силен.;
– Аз съм най-велик. Хората са казвали:
– Библията не е вярна.
Момичета и момчета са казвали:
– Аз не искам Исус в моя живот.
Но в онзи ден всички ще се преклонят пред Царя. Библията казва: „В Исусовото име ще се поклони 

всяко коляно... и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца“ (Фил. 
2:10-11). Тогава Исус ще покаже, че има власт над всичките си врагове. Всички в царството на Сата-
на и самият Сатана ще бъдат наказани завинаги.

Картина 5-8 – Той твой цар ли е?
Всеки човек, в чийто живот е властвал Господ Исус Христос, ще живее с Него завинаги. Не е ли 

чудесно да бъдеш с хората от целия свят от всички времена, които са обичали Исус. Но най-хубавото 
нещо ще бъде да видиш твоя Цар, Господ Исус Христос и да живееш с Него. Ние ще можем да пеем 
хваления и да Му благодарим за всичко, което е направил. Няма да има гре-хове, тъга, болка или 
смърт. Всичко ще бъде съвършено и красиво.

Може би ти не си сигурен дали Господ Исус е твой Цар. Много, много важно е Господ Исус да ста-
не твой Цар сега. Ще Му се довериш ли днес, за да те измъкне от царството на Сатана и да те доведе 
в Своето? Библията обещава: „Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на 
Своя възлюбен Син“ (Колос. 1:13). Как може да стане това? В сърцето си можеш да кажеш на Гос-
под Исус: „Не искам повече да бъда в царството на Сатана. Моля те, избави ме от него и ми прости 
греховете. Искам ТИ да ръководиш живота ми“. Тогава Той ще стане твой Цар завинаги.
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