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Въведение
Много деца не знаят нищо или имат малко познание за тази личност на Троицата.
Съществуват много погрешни концепции за личността и делото на Святия Дух. Често се срещат небиблейски идеи като например, че под влиянието на Божия Дух хората падат, онемяват или започват да
викат неконтролируемо.
Уроците са насочени предимно към по-големи деца. Възможно е да се наложи да адаптирате някои от
думите и методите към децата, с които работите.
Очевидно само някои аспекти от учението за личността и действието на Святия Дух могат да бъдат
включени в 5 урока. Не сме включили например поучение за дарбите на Духа. Ако искате да включите
нещо по този въпрос, можете да намерите материали в поредицата „Велики истини в книгата Римляни”
(също издадена от Издателсво СЕД).
Предлагаме ви да преподавате систематично цялата поредица, седмица, след седмица като спазвате
посочения ред.
Друга възможност е да изберете уроци за специални случаи Уроци 1-3 са с евангелизационна насоченост. Можете да ги използвате, за да представите благовестието на открито, по време на лагер или в Клуба
на Добрата вест. Уроци 4 и 5 са написани с цел да помогнат на децата християни да израснат духовно.
Уроците не се основават на една библейска история и затова когато преподавате, освен разказ ще
трябва да използвате и други методи. Текстовете на уроците включват въпроси и отговори, изследване
на ситуация, работа в групи, разиграване на роли и допълнителни задания. Разбира се, не всеки от тези
методи би бил подходящ за децата от вашата група или за възрастта им. Чувствайте се свободни да
адаптирате методите според нуждите си!
Надяваме се, че ще ви бъде приятно да използвате разнообразни методи, за да помогнете на децата
да разберат и да прилагат тези велики истини в живота си.
Нека Святият Дух ви благослови докато преподавате тази прекрасна доктрина на децата. Той е великият Учител (1 Коринтяни 2:13).

Преподаване на библейски истини
Ако само разказваме на децата библейски истории, ние не изпълняваме отговорността си като учители.
Изключително важно е децата да научат истините, които са причината за написването на библейските
истори. След това трябва да направим и следващата крачка като им покажем какво означава тази истина за тях в ежедневния им живот. Разбира се, в един урок не можем да покрием всичко, което дадена
история може да ни научи, затова за всеки урок сме избрали по една основна истина. Преподаването
на основната истина е вплетено в разказа. За да помогнем в подготовката ви да преподавате тази поредица, сме отбелязали местата, където тя е спомената с „ОИ”. Ще видите това съкращение и в плановете
на уроците.
Ще видите, че основните истини са отбелязани с „Н” и „С”, за да покаже за какви деца се отнася тя, т.е.
за неспасени или за спасени. Това става ясно и от текста, където са използвани фрази като: „Ако не си
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помолил Господ Исус да прости твоя грях...” или „Ако си християнин...”
Приложението на истината е отбелязано с черта встрани от текста. Може да адаптирате приложенията,
за да са по-подходящи за децата, които обучавате. Например в приложението може да е използвано име
на момче, а вашата група да е само от момичета. Възможно е даденото приложение да е подходящо за
по-големи деца, а вашите да са по-малки. Направете нужните промени. Важното е Божието Слово да
бъде приложено в техния живот.

Предоставете се на разположение за съветване
Когато представите вестта за спасение, ще има деца, които ще откликнат самостоятелно. Възможно
е да ви кажат или да не ви кажат в последствие, че са приели Господ Исус за техен Спасител. Ще има и
такива деца, които ще се нуждаят от помощ. Възможно е да имат въпроси, да се нуждаят от допълнително
разяснение или от насърчение какво да кажат.
Когато преподавате на спасени деца, е възможно те да се нуждаят от съвет в трудна ситуация; да им е
нужно пояснение за това как конкретен урок може да бъде приложен в живота им; могат да попаднат в
ситуация, в която да не знаят как трябва да постъпят според Библията; могат да искат да споделят трудност, за която да се молите, особено ако сте единственият християнин, когото познават.
Поради тези причини е важно децата да знаят, че могат да разговарят с вас. Също така е важно да знаят
кога и къде да отидат, за да говорят с вас. На последно място е изключително важно неспасените деца
да не объркат идването при Господ Исус с идването при вас.
Не се предоставяйте на разположение по същото време, когато отправяте покана децата да приемат
Исус, за да не останат с впечатление, че не могат да дойдат при Христос, освен ако не го направят чрез
вас или че спасението става като говорят с вас.
Пример, който да използвате с неспасеното дете:
„Наистина ли искаш да живееш за Господ Исус? Но не знаеш как да дойдеш при Него. С радост ще ти
обясня от Библията. Ела и ми се обади. Ще застана до това дърво в края на часа. Помни, аз не мога да
отмахна греха ти – единствено Господ Исус може да направи това. С радост ще ти помогна да разбереш
по-добре, как можеш да дойдеш при Него. Просто ела и седни с мен под това дърво.”
Пример, който да използвате със спасеното дете:
„Ако си приел Господ Исус за свой Спасител и не си ми казвал до сега, моля те, кажи ми. Аз ще седна
до пианото след като събирането свърши. Искам да разбера дали ти също си приел Господ Исус за свой
Господ и Спасител, за да се моля за теб и да ти помогна.”

Съвети, свързани с изискванията за закрила на децата
Трябва да бъдете изключително внимателни във взаимоотношенията си с децата.
Когато съветвате дете, нека това да става в обозримата видимост на другите деца и сътрудници, за да
не става причина за подозрения. Бъдете внимателни относно физическите ви контакти с децата.
Може да срещнете деца от проблемни семейства или жертви на насилие. Не се опитвайте сами да се
справите с тези проблеми.

Стихове за запаметяване
Не сме предвидили по един стих, който да преподавате на децата за всеки урок. Включили сме общо
три стиха. Препоръчваме ви да преподадете добре само два или три стиха, така че децата да ги запомнят. Ако се опитате да преподадете пет стиха (по един стих седмично), е възможно децата да не научат
нито един добре.

Упражнявайте се да използвате нагледните пособия
Упражнете се да използвате нагледните пособия, преди да преподадете урока на децата. Запознайте
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се добре с картините или със слайдовете от презентацията и кога да ги използвате в урока.

Презентация®
Ако искате да използвате презентация за този урок, можете да изберете само една от две възможности
от сд-то.
1 Първата версия съдържа само картините от урока на слайдове. Тази е, която можете да използвате.
2 Втората съдържа допълнителни неща като основната истина, приложението и стиха, но за съжаление
е само на английски език.

Допълнителни нагледни материали
Изработете основните истини и приложенията за спасени и неспасени деца, които са към всеки урок.
Добре е да ги разпечатате на картон. Ако използвате фланелна дъска, залепете на картона изрезки от
фланелната хартия, за да може да се прикрепя. (Използвайте печатни букви, за да може дори най-малките деца да прочитат думите с лекота.) Слагайте този картон в началото на часа, когато за първи път
преподавате основната истина в урока.

Допълнителни помощни материали
В полетата вляво и вдясно ще намерите помощни материали, които съдържат допълнителна информация и идеи по желание, които да направят урока ви по-интересен.
Тези идеи включват различни стилове на учене. За да учат ефективно, някои деца се нуждаят да видят или да напишат, други да слушат или да говорят, трети да докоснат или да хванат, четвърти – да се
включат активно.
Можете да използвате тези идеи по време на часовете си, в зависимост от времето, с което разполагате.

Въпроси за преговор
За всеки урок са предвидени въпроси за преговор. Те могат да бъдат използвани след урока или следващата седмица, преди да преподадете новия урок.
Времето за преговор, ако бъде организирано добре, може да предостави идеална възможност за затвърдяване на преподадения материал по забавен за децата начин. Можете да използвате това време,
за да...
1 разберете какво са разбрали и запомнили децата.
2 разберете върху какво трябва да наблегнете повече като учител, за да могат децата да запомнят подобре.
3 имате забавен елемент по време на часа. Децата обичат състезанията и очакват с нетърпение тази
част от програмата. Това обаче е повече от игра. Време за учене е.
В този учебник сме включили само въпроси върху уроците. Би било добре да добавите въпроси върху
песните, стиха и останалите неща, които преподавате. Така децата ще осъзнаят, че всяка част от програмата е важна.

Допълнителни дейности
Те са прекрасна възможност за децата да приложат истината по простичък, практичен и интересен
начин през седмицата. Уверете се, че предложената идея е приложима във вашата ситуация. Не забравяйте да предвидите време за обсъждане, награди и т.н. на следващото събиране.
По възможност дайте на децата нужните картички, хартия и т.н. Ако разполагате с повече време при
провеждането на библейския час, може заедно да изпълните допълнителните дейности.
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Исус, моят Спасител и Приятел

Преглед
Урок
Кой е Святият
Дух и какъв е
Той?
Битие 1:2
Йоан 16:7
Деяния 5:1-11
Откровение 22:17
Святият Дух ни
даде Библията
Исая 9:6
2 Петър 1:2

Основна
истина

Приложение

Неспасени: Позволи Му да
„...А когато дойде Онзи, Духът
ти
покаже
пътя
за
Святият Дух
на истината, ще ви упътва към
спасение.
е Бог, едно от
всяка истина...“ (Йоан 16:13)
лицата на Трои Спасени: Позволи Му да ти даде
Своята сила да постъпцата.
ваш правилно.
Святият Дух
е Авторът на
Библията.

Неспасени: Покорявай се на
„...святите човеци са говорили
посланието на Библията от Бога, движени от Святия Дух.”
– обърни се към Хрис- (2 Петър 1:21)
тос за спасение.

Спасени: Чети поне по един
стих от Библията всеки
ден.
Неспасени: Помоли Бог да ти
Святият Дух ни Святият Дух
дава живот
показва нашия
даде вечен живот чрез
грях и ни дава
Своя Дух.
Деяния 2:36-41
живот.
Йоан 16:8
Спасени: Благодари на Бога, че
имаш вечен живот.

Святият Дух,
Приятелят на
вярващия
Йоан 14:17
2 Коринтяни 3:18
Ефесяни 4:30
Римляни
8:4,15-16
1 Йоан 2:3
Святият Дух
дава сили на
Божиите деца
Римляни 8:26
Деяния 1:8
Йоан 14:26-27
Йоан 16:13
Ефесяни 4:30,32
Исая 63:10

Стих за запаметяване

Святият Дух
живее във
вярващия.

Неспасени: Ела при Господ
Исус, както ти говори
Святият Дух.

Преговорете: Йоан 16:13 и 2
Петър 1:21

„...Този, Който е във вас, е повелик от онзи, който е в света.“
(1 Йоан 4:4)

Спасени: Всеки ден Му
благодари за Неговото
чудесно действие в
живота ти.
Святият
Спасени: Помоли Го да ти помогне и вярвай, че ще
Дух помага
на децата
го направи.
християни да
живеят угодно
на Бога.
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Преговорете 1 Йоан 4:4

Урок 1
Кой е Святият Дух и какъв е Той?
Стихове за учителите

План на урока

Битие 1:2

Въведение

Йоан 16:7

Автор на книга, която харесваш

Деяния 5:1-11

Развитие на събитията

Откровение 22:17

Основна истина

1

Святият Дух е Бог.

ОИ

2

Той е част от Троицата.

ОИ

3

Той е личност, не влияние.

4

Той е прекрасна личност, защото е вечен.

Спасени: Позволи Му да ти даде Своята сила, за
да постъпваш правилно.

5

Той е прекрасна личност, защото е
навсякъде.

ОИС

Стих за запаметяване

6

Той е най-прекрасен, защото е свят.

ОИ

„...А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви
упътва към всяка истина...“ Йоан 16:13
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Няма нищо по-велико от това да Го
познаваме и да Го обичаме, и нищо полошо от това да Го наскърбим.

Святият Дух е Бог, едно от лицата на Троицата.

Приложение
Неспасени: Позволи Му да ти покаже пътя за
спасение.

Би било по-добре децата да научат стиха след
библейския урок, тъй като обяснението на стиха
е дадено в урока.

Нагледни пособия:
 Картини: 1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6 и 1-7
 Картони: „Святият Дух е Бог, едно от лицата на
Троицата.” (Основна истина) и „Позволи Му да
ти даде Своята сила, за да постъпваш правилно.” (Приложение за спасеното дете)
 Части от Лего
 Снимка на детелина
 Глобус (по възможност)
 Библейски стихове написани на картони (виж
Картини 1-3 и 1-6)
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Заключение
Святият Дух действително е свят и разкрива
нашия грях.
Той иска да те доведе при Христос.

ОИН

Срещни се с Автора!

Урок


Въведение: Автор на книга, която харесваш

Когато четеш книга, която много харесваш, понякога чудиш ли се за автора, за
този, който е написал книгата? Ако имаш възможност да се срещнеш с него,
какви въпроси би му задал?
Дайте възможност на децата да отговорят.
Днес ще научим за един много специален автор, който е написал най-важната
книга на света. Това е книга, която се чете от милиони хора. Нарича се Библия
и нейният автор е Святият Дух. Сигурна съм, че ще ти хареса да научиш неща
за Него и да Го опознаеш.

Картина 1-1

ОИ
Презентация 1-1

Покажете основната
истина: „Святият Дух е
Бог, едно от лицата на
Троицата.”
Метод: Едно дете да
излезе и да построи къща
(или стена) с Лего. После
вземете всички кубчета и
го помолете да построи
къща, но без кубчетата.
Покажете основната
истина.

Развитие на събитията: Святият Дух е Бог.

Святият Дух е Бог.
Библията, Божието Слово, ни казва, че има само един истински и жив Бог. („...
освен Мен няма Бог” Исая 44:6б.) Той създаде вселената. Той създаде милиони
светове, които приличат на малки светлинки в нощното небе. Наричаме ги
звезди. Той направи цветята в полетo. Създаде теб и мен.
Библията ни казва, че Бог създаде този свят. „Създавам” означава „да направя
нещо от нищо”. Не е ли страхотно! Ти и аз можем да направим нещо от някакви
материали. Например можеш да направиш къща с това Лего, да направиш път
на брега с пясък и камъни или майка ти да приготви вечеря с продуктите, които
е купила от магазина.

Картина 1-2


Развитие на събитията: Той е част от Tроицата.

Този един Бог има три Личности. Наричаме ги Троица. Това е трудно за разбиране
и обяснение, но знаем, че е истина, защото го откриваме в Библията, книгата
която Бог ни даде.
Трите Личности в този един Бог са Бог Отец, Бог Син (Господ Исус Христос) и Бог
Святият Дух. Бог е толкова велик и толкова прекрасен, че не можем напълно да
Го разберем с нашите малки умове.
Този триъгълник ще ни помогне да си представим как може да има един Бог с
три Личности. Триъгълникът има три страни, но представлява само една фигура.
Ето един равностранен триъгълник. Възможно е да си чувал за него в часовете
по математика. Всичките му страни и ъгли са равни.

Презентация 1-2

ОИ
Покажете основната
истина.

Трите личности в единствения Бог са равни в Своята божественост, любов и
сила. Бог Святият Дух е също толкова съвършен както е Бог Отец. Бог Син, Господ
Исус, е също толкова добър както е Бог Святият Дух.
Преди стотици години един мъж на име Патрик отишъл на остров Ирландия,
за да учи хората за Бога. Той се опитал да им обясни идеята за триединството
с детелина.
Покажете снимка на детелина.
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Картина 1-3


Развитие на събитията: Той е личност, не влияние.

Някои хора мислят, че Святият Дух е някаква сила като силата на гравитацията
или електричеството. Това не е вярно. Той е Личност. Личността може да мисли,
да разбира и да знае, да обича. Святият Дух може да мисли, да разбира и да знае.
Той знае всичко, което може да се знае! Той може да обича – Той обича всичко
добро и справедливо. Той мрази всяко лошо нещо.

Презентация 1-3

Ще ви прочета няколко стиха от Библията, Божията книга. Докато слушате, искам да помислите над следния въпрос: какво прави Святият Дух за нас, според
тези стихове?

Метод: Въпроси, особено
за по-големите деца. Четете
стиховете от Библията си,
не от този текст.

w

Йоан 14:26 – „...Святият Дух... ще ви научи на всичко...”
Отговор: Святият Дух ще ни учи. Може ли вятърът или нещо подобно на
електричеството да те учи? Не!

w

Също така можете да разпечатате думите от стиховете
на картон, за да могат и
децата да ги прочетат.

Йоан 16:13 – „...Духът на истината, ще ви упътва...”
Отговор: Той ще ни води. Ако се изгубиш някъде, не можеш да помолиш
вятъра да те заведе у дома, нали? Святият Дух е Личност, Която може
да ни води.

Ето още два стиха, които ни казват какво можем ние да направим на Святия
Дух:
w

Деяния 5:3 – „...да излъжеш Святия Дух...”
Отговор: Можеш да Го излъжеш. Можеш да излъжеш само личност, не
някаква сила като вятъра или вълните.

w

Ефесяни 4:30 – „...не наскърбявайте Святия Божий Дух...”
Отговор: Може да Го натъжим с лошото си държание. Не можеш да натъжиш вятъра или гравитационната сила, нали?

Святият Дух е личност, която може да мисли, да води и да учи. Можем да Му
казваме истината или да Го лъжем. Можем да Го натъжаваме или да Го радваме.
Той е истинска личност.
Вярно, че не можем да Го видим, защото Той няма тяло. Ето защо е Дух. Но също
така е личност. Не е нещо като електричеството или голяма вълна, която те
носи.

Картина 1-4


Развитие на събитията: Той е прекрасна личност, защото е вечен.

Святият Дух е прекрасна личност, защото е вечен. Това означава, че Той винаги
е живял и винаги ще живее. Също като този кръг, който няма начало и край, така
и животът на Святия Дух няма начало и край.
Преди двадесет години още не си бил роден, не си бил жив. Святият Дух не се е
раждал, но е жив! Той е живял още преди земята, слънцето и звездите да бъдат
създадени. В Битие, първата книга от Библията, четем как Святият Дух работи
при създаването на света. („Божият Дух се носеше над водата...” Битие 1:2 б.)
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Презентация 1-4

Прочетете (или по-голямо
дете да прочете) стиха от
вашата Библия.

Срещни се с Автора!

Всеки човек на земята живее седемдесет, осемдесет или деветдесет години и след
това тялото му умира, но Бог Святият Дух никога няма да умре. Много след като
сградите, в които сега живеем се разрушат и колите, които караме – ръждясат
в моргите, Святият Дух ще продължава да живее. Четем за Него в Откровение,
последната книга от Библията, в която ни се разказват много неща, които ще
станат в бъдеще (Откровение 22:17). Дори когато светът, в който живеем престане
да съществува, Бог Святият Дух ще продължи да живее и да работи.
Какво разбра за Святия Дух от всяка една от тези две картини (триъгълника и
детелината)?
Дайте възможност на децата да отговорят.

Картина 1-5


Развитие на събитията: Той е прекрасна личност, защото е навсякъде.

Можете да използвате глобус, ако имате.
Презентация 1-5

Ти и аз можем да бъдем в определен момент само на едно място. Не можеш да
бъдеш на училище и у дома по едно и също време, нали? Святият Дух е прекрасна личност, защото Той е навсякъде. Тъй като е Дух и няма тяло, Святият
Дух може да бъде навсякъде по света по едно и също време. Той може да бъде
едновременно в Австралия и в Русия. Това е една от причините, поради които
Той може да помага на хората по целия свят във всеки един момент и на всяко
място. Ще говорим повече за това следващата седмица.

Прочетете (или по-голямо
дете да прочете) стиха от
вашата Библия.

Преди Господ Исус да се върне на небето, Той каза на Своите ученици: „...Ако
отида, ще ви Го изпратя” (Йоан 16:7). Кой щеше да изпрати Исус, за да бъде с
Неговите ученици? Точно така, Святия Дух. Той щеше да слезе от небето и да
бъде навсякъде по света по едно и също време.
Когато Господ Исус живееше на земята, Той прие човешки образ и можеше да
бъде в даден момент само на едно място. Святият Дух обаче, Който дойде да
заеме мястото на Господ Исус на земята, няма човешко тяло и може да бъде на
много различни места в един и същи момент.

ОИС
Покажете приложението за
спасеното дете: „Позволи
Му да ти даде Своята сила,
за да постъпваш правилно.”

Ако си приел Исус за свой Спасител от греха, знаеш ли, че прекрасният Святи Дух
живее в теб? (1 Коринтяни 6:19, Римляни 8:9.) Това не е ли чудесно? Той е силен
и могъщ. С теб е всеки ден, за да ти помага да постъпваш правилно и да казваш
„Не” на всяко зло. Той никога няма да те остави. Помни, че Го натъжаваш, когато
вършиш лоши неща. Можеш да Го зарадваш, когато Го оставиш да ти помогне да
постъпваш правилно. Ще Го зарадваш ли днес като Му позволиш да ти помогне
да постъпваш правилно?

Картина 1-6
Презентация 1-6

Едно момче на име Йордан Петров може да бъде наричано по различни начини.
Родителите му могат да му викат Йордан. Приятелите му – Данчо или Дани. По
същия начин Святият Дух има различни имена.

Метод: тренировка с мечове, особено за по-големите
деца. Отново би било добре, ако разпечатате тези
стихове на картон, за да могат децата да ги прочетат.

Ще прочета няколко стиха от Библията, а вие открийте с какви други имена е наричан Святият Дух. Също така се опитайте да разберете защо е наречен с тях.

w Римляни 8:9a – „...ако живее във вас Божият Дух...”
Отговор: „Божият Дух”, т.е. Той е Бог.
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w Римляни 8:9 б – „...ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов (т.е. не принадлежи на Христос).”
Отговор: „Христовия Дух”, т.е. Господ Исус Христос и Святият Дух са част от
Троицата.

w Йоан 14:16 – „Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да
бъде с вас вовеки.”
Отговор: „Утешител”, т.е. идва до нас, помага ни и ни дава добри съвети.

w Йоан 14:17 – „Духа на истината...”
Отговор: „Духа на истината...”, т.е. Той винаги говори и учи истината.



Развитие на събитията: Той е най-прекрасен, защото е свят.

Името, което най-често се използва в Библията е Святият Дух.
Това име ни показва, че Той е абсолютно чист и добър. Това е най-прекрасното
нещо за Него. Той винаги постъпва правилно. Той е много различен от нас.
Ти и аз вършим много лоши неща, които не радват Бога. Може би често не се
покоряваш на родителите си, лъжеш или преписваш в училище. Тези неща не
радват Бог Святия Дух и Го натъжават. Когато слушаш поучението на Библията,
Той може да ти покаже как да получиш прошка и да бъдеш променен. Ще Му
позволиш ли да направи това в живота ти?

ОИ

Картина 1-7
 Развитие на събитията: Няма нищо по-велико от това да Го познаваме
и да Го обичаме, и нищо по-лошо от това да Го наскърбим.
Бог те обича, макар да си направил много лоши неща, които наскърбяват или
натъжават Святия Дух. Ако все още не си станал християнин, Бог иска да ти
прости и да те промени.



Презентация 1-7а

ОИН

Заключение: Святият Дух действително е свят и разкрива нашия

грях.
Тази промяна започва, когато Святият Дух ти помогне да осъзнаеш, че лошите
неща, които правиш са сериозни и не се харесват на Бога. Те изграждат голяма
„стена” между теб и Бога. Единственият начин, по който тази голяма стена може
да бъде съборена бе Господ Исус, Божият Син, да слезе от небето и да ти помогне.
Той пострада и умря на кръста за лошите неща, които си направил.



Заключение: Той иска да те води при Христос.

Чуваш ли тихия глас на Святия Дух да ти казва да дойдеш при Господ Исус, да Го
помолиш да ти прости и да премахне греха ти? Можеш да направиш това още
днес, точно там където си. Исус обещава: „...който дойде при Мен, никак няма
да го изгоня” (Йоан 6:37б). Той ще те приеме и ще ти прости.
Разбира се, при Исус не можеш да дойдеш с ходене. Можеш да дойдеш при
Него в молитва като Му кажеш в сърцето си, че осъзнаваш нуждата си от Него
и Го помолиш да ти прости и да те спаси. Единствено Той може да направи това
за теб.
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Презентация 1-7в

Срещни се с Автора!

Предоставете се на разположение за лично съветване. (Непременно се
съобразете с изискванията
на политиката за закрила
на детето – виж стр. 4.)

Ако искаш да ти обясня по-подробно как можеш да „дойдеш” при Исус, остани
на мястото си, след като завърши часът. С радост ще седна до теб и ще си поговорим за това.

Въпроси за преговор
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
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Кои са трите личности на Бога в Троицата? (Бог Отец, Бог Син [Господ Исус]
и Бог Святият Дух.)
Какво прочетохме в Библията, което доказва, че Святият Дух е личност? (Той
може да учи, да води, да бъде лъган и да бъде натъжаван.)
Каква е разликата между изреченията: „Бог сътвори света” и „Бог създаде
света”? („Създаде” означава „направи от нищото”.)
Какво имаме предвид, когато казваме, че Бог Святият Дух е вечен? (Той
винаги е живял и ще живее завинаги.)
Обясни образа на триъгълника в кръга. (Триъгълникът има три страни,
но е една фигура. Триединството има три личности в един Бог. Подобно
на кръга Бог няма начало и край.)
Какво използва Патрик, за да обясни триединството? (Детелина.)
Нарича се Святият Дух. Какво ти показва името Му? (Той е чист и съвършен.)
В Библията Святият Дух има и други имена. Посочи ми две от тях. (Божият
Дух, Христовият Дух, Утешител, Духът на истината.)

Урок 2
Святият Дух ни даде Библията
Стихове за учителите

План на урока

Исая 9:6

Въведение

2 Петър 1:21
Освен стиховете в урока, би било хубаво да
намерите части от Библията на други езици и
да запишете как мъж чете Исая 9:6. (Можете да
използвате следния сайт: www.BibleGateway.
com.)

Камен не знаеше какво да напише.

Развитие на събитията
1

Исая, воден от Святия Дух, пророкува за
идването на Господ Исус.

2

Святият Дух вдъхна истина в умовете на
човешките писатели.
ОИ

Приложение

3

Демонстрация от учителя.

Неспасени: Покорявай се на посланието на
Библията – обърни се към Христос за
спасение.

4

Святият Дух води писателите хора.

5

Спасени: Чети поне по един стих от Библията
всеки ден.

Святият Дух употреби много мъже да
напишат книгите в Библията без грешки.
ОИ

6

Той ни помага да разбираме Библията. ОИС

Стих за запаметяване

7

Библията дадена ни от Святия Дух е като
писмо, което ни говори за своя Автор.

Основна истина
Святият Дух е Авторът на Библията.

„...святите човеци са говорили от Бога, движени
от Святия Дух.” 2 Петър 1:21
Нека децата научат стиха след урока. По време на
урока е дадено обяснение на стиха.

Нагледни пособия:
 Картини: 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-6 и 2-7.

ОИ

Кулминация
Библията също така ни говори за самите нас.
ОИС, ОИН

Заключение

 Картони: „Святият Дух е Авторът на Библията.”
(Основна истина) и „Чети поне по един стих от
Библията всеки ден.” (Приложение за спасеното
дете).

 MP3 плеър (или CD плеър и CD) със запис на
Исая 9:6.

 Лодка направена от хартия (или малка пластмасова играчка лодка) и леген с вода

 Писмо в плик
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Нужно е да се покоряваш на посланието на
Библията и да призовеш Господ да те спаси.
ОИН

Срещни се с Автора!

Урок


Въведение: Камен не знаеше какво да напише.

Камен седеше и гризеше върха на химикала. Беше петък. Трябваше да предаде
едно есе понеделник сутрин. Изобщо не можеше да започне. Просто не знаеше
какво да пише! Някога сблъсквал ли си се с подобен проблем? Уверена съм, че
си. Това обаче не се отнася за мъжете, за които ще ви разкажа днес. Те знаеха
какво точно да пишат. Ако слушаш внимателно, ще разбереш защо.

Картина 2-1


Развитие на събитията: Исая, воден от Святия Дух, пророкува за
идването на Господ Исус.

Презентация 2-1
Би било по-драматично,
ако запишете предварително тези думи, четени
изразително от мъж.

Мъж на име Исая живя седемстотин години преди раждането на Господ Исус. Той
често ходеше в царския палат и вероятно беше благородник и пророк (човек,
който проповядва Божието Слово на хората). Нека да чуем какво проповядва
той при един случай.
Прочетете Исая 9:6 (целия стих или само част от него).
„Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му;
и името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на
мира” (Исая 9:6).

Включете записа.

За кого говори Исая? Той ни говори за Господ Исус Христос, Който щеше да се
роди на земята седемстотин години по-късно. Той щеше да дойде като малко
бебе, но същевременно с това щеше да бъде „Бог могъщ”, „Княз на мира”. Ако
Исая живя седемстотин години преди Исус да се роди на земята, откъде знаеше
всички тези неща? Той ги знаеше, защото Бог Святият Дух му ги разкри.

Картина 2-2


Развитие на събитията: Святият Дух вдъхна истина в умовете на
човешките писатели.
Презентация 2-2
Покажете основната истина: „Святият Дух е Авторът
на Библията”.

Бог искаше да знаем, че Той е велик Бог, че е силен и любящ. Затова реши да
напише всичко това в една книга – Библията, която имаме днес. Бог Святият Дух
не взе химикал или компютър и не написа сам думите, но преди много години
избра някои мъже, които да ги напишат. Исая бе един от тези писатели. Бог му
бе казал да запише това, което чухме на записа преди малко.
Можеш ли да си спомниш случай, при който роднина или гост у вас ти е задал
въпрос, чийто отговор е предполагал, че знаеш? Ти обаче не си знаел как да
отговориш и си се притеснил, докато майка ти не е прошепнала отговора и след
това си успял да отговориш правилно.

ОИ

По много по-прекрасен начин Святият Дух е прошепнал думите на Бога в ума
на Исая и на много други мъже, които са написали книгите от Библията. Те са
писали на свитъци, с перо, както виждате на картината.



Развитие на събитията: Демонстрация от учителя.

Можете да изиграете тази кратка сценка с едно дете.
Да си представим, че Андрей е пророк Исая.
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Дайте на детето една тръстика, с която да пише и лист хартия. Прошепнете
нещо в ухото му. Той спира, мисли и след това имитира, че пише това, което сте
му казали. Отново прошепвате в ухото му. Детето спира, мисли и записва.
Непременно обяснете, че Святият Дух не е диктувал на Исая точните думи,
които да запише. Исая е подбирал думите и как да изрази Божиите мисли, но Бог
Святият Дух не е позволил той да допусне никакви грешки. Ето защо в сценката
видяхме, че „Исая” мисли преди да пише.
По този начин Исая и другите мъже са записали това, което Бог им е казал. Те
не са били като компютри, на които Бог записва посланието. Не! Исая и другите
писатели са използвали свои думи и са изразили посланието по свой начин. Бог
обаче не е позволил те да допуснат грешки или да пропуснат нещо. Когато днес
четем от книгата Исая (покажете книгата на децата), знаем, че тя е Божието
Слово, а не просто думи на Исая. Това важи за всички книги на Библията.

Картина 2-3


Развитие на събитията: Святият Дух води писателите хора.

Презентация 2-3

Ако е възможно, направете малка лодка от хартия или намерете малка лодка
играчка. Поставете лодката в леген с вода. Внимателно духайте, така че лодката да се придвижи от единия край на легена до другия.
Видяхте, как с духане прекарах лодката от единия до другия край. Виждали ли
сте нещо такова да става в морето, когато има състезание с яхти? Вятърът издува
платната и носи лодките по вълните.
Това е друг преобраз за това как Святият Дух е помогнал на писателите да напишат книгите от Библията. Чуйте тези думи от Библията.
„...святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух” (2 Петър 1:21).
Понякога, след като са писали известно време, са се изморявали, но Святият Дух
им е давал сила и им е помагал да продължават своята важна задача. Понякога
и умовете им са се изморявали и Святият Дух им е давал идеи, думи и сила да
продължат да пишат тази прекрасна Книга. Бог Святият Дух ни я е дал. Има много
добри книги, но в целия свят няма друга книга, която да прилича на Библията. Тя
е единствената книга, която ни е дадена от самия Бог. Информацията в другите
книги може да остарее, но Божието Слово е вечно. Винаги е истинно, винаги е
правилно и винаги е актуално. То никога няма да премине.

ОИ
Покажете основната
истина.

Картина 2-4
 Развитие на събитията: Святият Дух употреби много мъже да напишат
книгите в Библията без грешки.

Презентация 2-4

Бог Святият Дух употреби и други мъже като Исая да напишат Библията. Те са
общо 40. Писали са в различни страни, на различни езици и по различно време.
Те са имали различни професии – Давид е бил цар, Лука е бил лекар, Матей е
бил данъчен инспектор, Исая е бил благородник, Петър е бил рибар, а Амос –
земеделец.
Когато Исая и другите писатели са записвали Божието послание, Святият Дух ги
е водил, за да не допуснат никакви грешки. Нищо не е добавено случайно, нищо
не е пропуснато нарочно. Можем да вярваме на всяка страница от Библията,
защото тя е чистото Божие Слово.
Покажете на децата заглавието на тази поредица – „Срещни се с Автора!”
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ОИС
Покажете приложението за
спасеното дете: „Всеки ден
чети поне по един стих от
Библията”.

Книжките от поредицата
за тихо време „Открития с
Библията” са издадени от
Издателство СЕД. Можете
да си ги поръчате от нацио
налния офис на СЕД.

Развитие на събитията: Той ни помага да разбираме Библията.

Святият Дух не само е Авторът на Библията, но Той има и една друга специална
задача. Тя е да поучава Божието Слово и да помага на Божиите деца да го разбират. Ако си Божие дете, Святият Дух ти помага да разбираш Библията, когато я
четеш всеки ден. „Святият Дух ще ви учи” (Лука 12:12). Това е Божието обещание
за теб. Когато започнеш да четеш Библията или когато слушаш библейски урок,
помоли Бог Святия Дух да ти помогне наистина да разбереш и да се покоряваш
на Словото. Той е най-добрият Учител.
Ако не сте го направили, това е подходящ момент да дадете на децата книжка
от поредицата за тихо време „Открития с Библията”. Покажете им как да
четат по една страница всеки ден и ги насърчете да го правят.

Картина 2-5


Развитие на събитията: Библията дадена ни от Святия Дух е като
писмо, което ни говори за своя Автор.
Покажете писмо в плик. Извадете го и прочетете няколко думи.
Ако получиш писмо или мейл от баба си или от друг човек, какво ще намериш
в писмото? Най-често ще прочетеш новини за човека написал писмото и също
ще има нещо написано и за теб. Баба ти пише, че се радва на добрия ти успех в
училище. Може да се радва, че имаш добри приятели.

Презентация 2-5

Именно това представлява и Библията. В нея откриваме информация за Бога,
нейния Автор. Библията ни казва, че Бог е добър и любящ. Той е съвършен. Той
никога не съгрешава.

Картина 2-6

Презентация 2-6

ОИС, ОИН

Развитие на събитията: Библията също така ни говори за самите нас.

Библията също така съдържа информация и за теб. Ти си много ценен за Бога.
Той те обича изключително много. Причината, поради която Той обича теб и мен
не е, защото сме добри. Никой човек не е достатъчно добър, за да дойде при
съвършения и чист Бог. Той вижда в сърцата ни и знае лошите неща, които правим, казваме и мислим. За Бога няма нищо скрито. Той вижда грубите и грозни
мисли, които останалите хора не знаят. Бог Святият Дух ни показва от Библията,
че тези лоши неща са сериозни и ни отделят от Бога.
Когато слушаш Библията Святият Дух ти помага да осъзнаеш сериозността на
греха. Той ти показва, че това което си направил натъжава Бога. Когато умря на
кръста, Господ Исус понесе ужасното наказание, което заслужаваш за лошите
неща, които си направил срещу Бога. Ето защо Бог може да ти прости и да бъдеш
спасен от твоя грях.

Картина 2-7


Заключение: Нужно е да се покоряваш на посланието на Библията и да
призовеш Господ да те спаси.

Презентация 2-7

ОИН

Днес чу как Святият Дух ни даде Библията, прекрасното послание на Бога. Слуша
ли внимателно, докато обяснявах? Той показа ли ти, че се нуждаеш от прощение
на греховете? Ако не си помолил Исус да стане твой Спасител, готов ли си да
направиш това, което Бог казва в Библията? Готов ли си да загърбиш тези лоши
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неща, които правиш и да Го помолиш да ти прости и да те промени? Можеш да
направиш това днес, още сега! Ако го направиш, Бог обещава, че който призове
Господ Исус за спасение, ще бъде спасен. „...всеки, който призове Господнето
име, ще се спаси” (Римляни 10:13).

Прочетете (или по-голямо
дете да прочете) стиха от
вашата Библия.

Нека да се молим.
Помолете Бог да помогне на децата, които още не са призовали Господ Исус,
да се помолят искрено да ги спаси от техните грехове.
Чу ли Святият Дух да ти говори днес? Той ти показва чрез Библията, че се нуждаеш да помолиш Господ Исус да стане твой Спасител. Направи го днес! Това ще
бъде най-важното решение, което някога ще вземеш в живота си. Той обещава,
че ако Го „призовеш”, Той ще те спаси!
Ако искаш да си поговориш с мен за това много важно решение, ела след края
на часа и ми кажи. Аз ще бъде тук до прозореца. С радост ще говоря с теб и ще
ти помогна с каквото мога. Разбира се, аз не мога да те спася, единствено Господ
Исус може да направи това. Мога обаче да ти обясня малко повече от Божието
Слово как можеш да призовеш Господ Исус, за да те спаси днес.

Предоставете се на разположение за лично съветване. (Непременно се
съобразете с изискванията
на политиката за закрила
на детето – виж стр. 4.)

Въпроси за преговор

Игра за преговор

1

Игра с писмо

За кой пророк от Стария Завет научихме днес, който е писал за неща, които
ще се случат стотици години по-късно? (Исая.)

2

За кого говори Исая, когато пише за Сина, Който ще се роди и ще бъде Княз
на мира? (Господ Исус.)

3

Как Исая и другите пророци са знаели какво да пишат? (Святият Дух ги е
водил.)

4

По какъв начин Библията се различава от всички други книги, които имаме?
(Единствено тя ни е дадена от Бога; съдържа само истината.)

5

Кажете имената на двама други мъже, които са писали част от Библията. (Примерите дадени в текста включват Давид, Лука, Матей, Петър,
Амос.)

6

7

8

Какво ни казва Святият Дух за самите нас в Библията? (Че сме съгрешили;
че се нуждаем Господ Исус да ни спаси; че Бог ни обича, въпреки че не сме
добри.)
Как можем да показваме уважение към Божието Слово по време на нашия
час? (Като слушаме внимателно, като се отнасяме внимателно към Библията и др.)
Как можеш да показваш у вас, че истински вярваш, че Библията е Божията
книга? (Като отделяш време да четеш от нея и като се молиш Бог да ти
помага да и́ се покоряваш.)

Допълнителна дейност

Подгответе няколко плика.
На гърба на всеки напишете число (50, 75, 100, и т.н.).
Това са точките, които ще
получи отборът, ако отговори правилно на въпроса.
На гърба на всеки плик
залепете и парче фланелна
хартия.
Поставете ги на маса с числата отдолу.
При всеки верен отговор
едно дете може да избере
плик и да го сложи на фланелната дъска.
Разделете дъската на две,
за да има място за двата
отбора.
В края на викторината виж
те точките. Печели отборът
с повече събрани точки.
(Желанието ни е онагледената игра да помогне на
децата да запомнят, че Библията е писмо от Бога.)
Можете да включите също
така въпроси върху стиха
и други неща, които сте
казали за молитвата, мисии,
песните и др.

Библията никога не остарява
Копирайте работния лист (страница 36) за всяко дете от вашата група.
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Урок 3
Святият Дух ни дава живот
Стихове за учителите

План на урока

Деяния 2:36-41

Въведение

Йоан 16:8

Основна истина
Святият Дух показва нашия грях и ни дава живот.

Хората слушаха Петър много внимателно.

Развитие на събитията
ОИН

Приложение

1

Святият Дух изобличава за грях.

Неспасени: Помоли Бог да ти даде вечен живот
чрез Своя Дух.

2

Юдеите в Ерусалим се обръщат към Бога
ОИС, ОИН
чрез Исус.

Спасени: Благодари на Бога, че имаш вечен живот.

3

„Притчата” за Георги.

4

Святият Дух помага на грешника да се
обърне към Бога. (Обяснение на „притчата”
за Георги.)

5

Святият Дух дава живот.

Бележки за учителя:
Този урок съдържа много поучение. За по-малки деца или за деца с по-кратка способност за
концентрация можете да разделите урока на две
части. Първата е до края на Картина 3-5.

ОИН

ОИС, ОИН

Заключение

Картини 3-6 и 3-7 поучават за делото на обновяване и освещаване на Святия Дух. (Допълнително
поучение за освещението ще намерите под различни форми в уроци 4 и 5.)

Святият Дух иска да те променя, за да приличаш
все повече на твоя Небесен Баща.
ОИС

Стих за запаметяване:
Преговорете Йоан 16:13 и 2 Петър 1:21.

Нагледни пособия:
 Картини: 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6 и 3-7
 Картони: „Святият Дух показва нашия грях и ни
дава живот.” (Основна истина) и „Благодари на
Бога, че имаш вечен живот.” (Приложение за
спасеното дете.)
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Урок
Картина 3-1


Въведение: Хората слушаха Петър много внимателно.
Презентация 3-1

Хората слушаха много внимателно как Петър им проповядваше в Ерусалим. Все
още беше рано сутринта и те искаха да разберат какво е това събиране.
Докато слушаха проповедта, много хора в множеството започнаха да се ядосват.
Петър им каза, че са отказали да приемат, че Господ Исус е Божият Син. Те дори
настояваха Той да бъде убит на кръст. Сега те осъзнаха, че са постъпили лошо
и че са съгрешили спрямо Бога. Много се натъжиха. Те истински съжаляваха за
всички злини, които бяха направили и за непокорството си към Бога.
Те извикаха: „Какво да сторим?” (Деяния 2:37.)

Картина 3-2


Развитие на събитията: Святият Дух изобличава за грях.
Презентация 3-2

Кой накара тези мъже и жени да осъзнаят, че са съгрешили срещу Бога? Кой ги
накара да съжаляват искрено за лошите неща, които са направили? Петър ли?
Другите апостоли ли? Не!
Петър със сигурност проповядва Божието Слово на хората, но личността, която
ги накара да осъзнаят, че са грешни, бе Святият Дух. Докато Петър и останалите
проповядваха, Святият Дух работеше тихо в сърцата на хората, за да им покаже
техния грях и да им даде вечен живот. Святият Дух продължава да прави това и
днес. В Йоан 16:8 четем: „И когато дойде, Той [Святият Дух] ще обвини света за
грях, за правда и за съд.”„Обвини” означава „покаже” или „помогне да осъзнаеш”.
Святият Дух ни помага да разберем и да осъзнаем, че сме грешни в Божиите
очи. Той ни кара да пожелаем да загърбим греха, за да може Той да ни даде
вечен живот.
Усещал ли си Святият Дух да работи в сърцето ти, когато си идвал на детски час?
Чувал ли си, когато съм казвала, че Бог е толкова съвършен и чист, че мрази лошите неща, които си направил? Струвало ли ти се е, че един тих глас те кара да
осъзнаеш, че всичко това е истина, че си грешен и все още не си Божие дете? Кой
ти говори тихо? Това е гласът на Святия Дух, Който използва думите на Библията,
които самият Той е записал за нас. Ето защо е толкова важно да загърбиш греха
си и да повярваш в Исус. Не само твоят учител ти казва да направиш това. Бог
Святият Дух ти го казва. Чуй, когато ти говори чрез Своето Слово.

ОИН

Покажете основната истина:„Святият Дух показва нашия грях и ни дава живот”.

Картина 3-3


Развитие на събитията: Юдеите в Ерусалим се обръщат към Бога чрез
Исус.
Хората в Ерусалим определено слушаха Божия глас. Ето защо попитаха: „Какво
да направим?”
Петър им каза да загърбят греховете си и да повярват в Господ Исус, за да бъдат
заличени техните грехове (Деяния 2:38).
Този ден много хора – над 3000 души – се обърнаха към Бога от греховете си
и приеха Исус за свой Спасител! Колко ли радостен е бил този ден в Ерусалим!
Със сигурност е имало голяма радост на небето! (Лука 15:10.)
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ОИС Ако си приел Исус за свой Спасител, можеш да имаш същата тази радост в
Покажете приложението
за спасеното дете: „Благодари на Бога, че имаш
вечен живот”.

сърцето си. Понякога ще се сблъскваш и с проблеми – ще се разболяваш, твой
приятел може да се премести в друга част на страната или да имаш лош ден в
училище. Въпреки това можеш да се радваш заради най-важното нещо, а именно,
че греховете ти са простени и че един ден ще отидеш на небето. Непрестанно
благодари на Бога за това!
Кой помогна на хората да загърбят греховете си и да повярват в Исус? Това не
беше Петър или някой друг от апостолите, а Святият Дух!

ОИН Аз, твоят учител, не мога да те накарам да загърбиш греховете си и да те доведа
Предоставете се на разположение за лично съветване. (Непременно се
съобразете с изискванията
на политиката за закрила
на детето – виж стр. 4.)
Покажете основната истина.

при Исус, но ако се нуждаеш от помощ днес, с радост ще ти обясня по-подробно
от Библията как да направиш това след часа. Ела напред, за да поговорим, след
като завършим днес. Аз не мога да ти дам вечен живот – това е работа на Святия
Дух. Той ти разкрива нуждата да получиш прощение на греховете си, дава ти
сила да загърбиш греха и да повярваш в Исус.
Нека ти обясня по друг начин. Ще ти разкажа една измислена история. Това е
история за някой, който прилича на теб и за друг, който ни напомня за Святия
Дух. Да видим дали можеш да познаеш кой на кого прилича.

Картина 3-4


Развитие на събитията: „Притчата” за Георги.

Текста към Картина 3-4, разказва кратка притча, след
която следват поредица
въпроси в 3-5.

Георги прекарваше ваканцията си в малко провинциално градче. Един следобед си играеше навън. Не веднъж го предупреждаваха да не се отдалечава от
къщата, но той не се подчини и се отправи сам на разходка извън града. Тръгна
нагоре по хълма, към гората. Беше му много приятно да тича по пътеката сред
дърветата и да наблюдава природата.

Презентация 3-4

След като игра няколко часа, изведнъж осъзна, че слънцето залязва и в гората
започва да се смрачава.

Това ще предостави на децата възможност да мислят
и да участват активно в
откриване на истината.

„По-добре е да се връщам обратно,” си помисли той и се затича в посоката, в
която си мислеше, че е градчето.

Ако групата ви е прекалено голяма или ако поради
друга причина не можете
да използвате въпросите,
направо изведете приложението на Картина 3-5.

Докато тичаше се спъна в един клон и падна на земята. Бързо скочи на крака, но
усети ужасна болка в единия си крак и отново падна. Беше си изкълчил глезена.
Забеляза, че той започва да се отича. Отново се изправи на крака и започна да
куца доколкото може в мрака.
Точно тогава видя към него да се приближава един мъж. По униформата се досети, че това е горски пазач. Мъжът се усмихна любезно на Георги. В едната си
ръка носеше фенер, а в другата държеше една книга.
– Отдавна те търся, синко – каза горският. – Цял следобед скиташ из гората. Знаеш
ли, че вървиш в обратна посока? Тази пътека не води към градчето. Свършва при
една голяма скала. Щеше да се нараниш много лошо, ако беше паднал от нея.
Затова бързах да те открия и да те предупредя за опасността, която те грози.
Той отвори книгата, в която имаше различни карти и показа на Георги правилния
път. Горският хвана момчето за раменете, вдигна го, внимателно го обърна, и го
поведе в правилната посока.
Колко благодарен беше Георги, когато вечерта си легна в топлото легло, че горският го беше намерил, че му беше показал, че се е изгубил, че го бе предупредил
за опасността и му бе помогнал безопасно да се прибере у дома.
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Картина 3-5


Презентация 3-5

Развитие на събитията: Святият Дух помага на грешника да се обърне
към Бога. (Обяснение на „притчата” за Георги.)
1

Кого символизира Георги от историята? (Теб.)

2

Защо се изгуби Георги? (Той не се покори.)

ОИН

Обяснете, че и ние се отдалечаваме от Бога, когато не сме Му покорни.
3

Кого символизира горският? (Святият Дух.)

4

Избройте няколко неща, които горският направи за Георги. (Той го намери;
предупреди го за опасността; показа му правилния път от книгата; вдигна
го, обърна го; помогна му да стигне до градчето.)

Накратко обяснете, че именно това иска да направи и Святият Дух за всяко
едно от децата, които още не са спасени.
5

Покажете основната
истина.

Коя книга използва Святият Дух, за да ни покаже правилния път?
(Библията.)

Използвайте следната игра, за да покажете как Святият Дух ни води.
Завържете очите на едно дете. Сложете различни препятствия (столове, кофа и
др.) около него. Друго дете трябва да го насочва, така че то безопасно да стигне
от единия до другия край на стаята. Водачът може да използва само една от
следните пет думи: „Спри”, „Надясно”, „Наляво”, „Назад”или „Напред”. Останалите
деца не могат да помагат. Играта може да бъде повторена с още две деца.
1

Деца, това напомня ли ви за прекрасната личност, която иска да ни води?
Кой е Той? (Святият Дух.)

2

От коя опасна пътека иска да те избави Той? (От това да се отдалечаваш
все повече от Бога и един ден завинаги да бъдеш отделен от Неговото
присъствие.)

3

По коя безопасна пътека иска да те води Той? (Той иска да те води да
приемеш Господ Исус за свой личен Спасител и да тръгнеш по пътя към
небето.)

Ако искате да разделите
този урок на две части,
можете да използвате следващата игра и въпросите за
преговор като въведение
към втората част.

Картина 3-6


Развитие на събитията: Святият Дух дава живот.

Святият Дух не само ни показва нашия грях и ни помага да приемем Господ
Исус. Той също така дава вечен живот на онези, които повярват в Исус. „Вечен
живот” означава прекрасен нов живот, който започва сега и продължава вечно.
Всеки от вас принадлежи към човешко семейство. Когато загърбиш греха и
приемеш Господ Исус за свой Спасител, Святият Дух те въвежда в едно ново
семейство – в Божието семейство. Святият Дух ти дава вечен живот. Бог има
този вид живот, както и всички Негови деца. Прекрасно е Бог да ти е Баща. Той
е съвършен Баща. Той е любящ и търпелив. Има време за теб. Той е всесилен,
много, много мъдър. Той е свят.
Между другото ние нямаме „небесна майка”. Бог нашият Отец е едновременно
като съвършен баща (силен и мъдър) и като съвършена майка (много нежен,
любящ и търпелив).
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ОИН
Покажете основната
истина.

Срещни се с Автора!

Също така е прекрасно да имаш много братя и сестри, които заедно с теб са част

ОИС от Божието семейство. Ако си приел Исус, всеки друг, който също е приел Исус

за свой Спасител, е твой брат или сестра. Всички сте част от Божието голямо
семейство. Всеки ден благодари на Бога, че си Негово дете и че Той е твой любящ
Баща.

Картина 3-7
 Заключение: Святият Дух иска да те променя, за да приличаш все повече
на твоя Небесен Баща.
Презентация 3-7

Може би някой ти е казвал, че приличаш на баща си. Святият Дух не само те
прави част от Божието семейство, когато приемеш Исус, но Той започва да те
ОИС променя, за да приличаш все повече на твоя Небесен Баща (1 Петър 1:14-15).
Няма да заприличаш на Него по външен вид, а по начина, по който се държиш.
Преди да беше спасен, когато дяволът те изкушаваше да излъжеш, може би си се
поддавал лесно. Когато стана християнин, дяволът ще продължи да те изкушава
да лъжеш, но Святият Дух ще ти помага да казваш „Не” на дявола. Ще казваш
истината и така ще приличаш повече на твоя Небесен Баща, Който винаги казва
истината.
Преди да беше спасен, когато дяволът те изкушаваше да не се покоряваш на
родителите си, може би си го правил. Когато стана християнин, дяволът ще продължи да те изкушава да не се покоряваш. Сигурно ще те изкушава ежедневно
с това. В християните обаче живее Святият Дух, Който може да ти помага да се
покоряваш. Ще ставаш все повече като твоя Небесен Баща, Който винаги постъпва правилно.
Няма изведнъж да станеш като Него. Понякога децата и големите хора християни вършат лоши неща. Казваме неща, които нараняват друг човек, проявяваме
гордост или егоизъм. Това много натъжава Бога.

Ако един християнин се покорява на Бога, тогава е покорен син и радва Бога,
своя Отец. Ако един християнин не се покорява на Бога, тогава е непокорен
син, който натъжава Бога, неговия Отец. Святият Дух не оставя Божиите деца. В
Прочетете стиха от вашата Библията откриваме обещанието: „Никак няма да те оставя и никак няма да те
Библия.
забравя” (Евреи 13:5).
Какво би направил, ако съгрешиш, след като си приел Исус за свой Спасител?
Трябва да кажеш на Господа, че много съжаляваш за това, което си направил
и да Го помолиш да ти прости, че си бил непокорен син или дъщеря. Бог дава
Прочетете стиха от вашата едно прекрасно обещание на Своите деца. Чуйте го: „Ако изповядваме грехоБиблия.
вете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка
неправда” (1 Йоан 1:9).
Покажете основната
истина.

Святият Дух показал ли ти е, че съгрешаваш срещу Бога, че вървиш по опасен
път, който те отдалечава все повече от Него? Днес ще загърбиш ли греха си и
ще помолиш ли Господ Исус да те спаси?

Прочетете стиха от вашата
Библия.

Библията казва: „Ето, сега е спасителен ден” (2 Коринтяни 6:2).
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Въпроси за преговор
Няма предвидени въпроси за преговор, тъй като в урока бяха включени много
въпроси.

Допълнителна дейност
Лабиринт

Копирайте картината с лабиринта (страница 37) за всяко дете в групата.
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Урок 4
Святият Дух, Приятелят на вярващия
Стихове за учителите

План на урока

Йоан 14:17

Въведение

2 Коринтяни 3:18

Някога искало ли ти се е...?

Ефесяни 4:30

Развитие на събитията:

Римляни 8:4,15-16

1

Святият Дух живее във всеки вярващ.ОИС

2

Той е Приятел и спътник на християнина.		
ОИС

3

Неспасени: Ела при Господ Исус, както ти говори
Святият Дух.

Той иска да те променя по подобие на
Исус.
ОИС

4

Спасени: Всеки ден Му благодари за Неговото
чудесно действие в живота ти.

Той е като грънчар – оформя всеки христия
нин.
ОИС

5

Той ни дава увереност, че сме Божии
деца.
ОИС

6

Святият Дух поддържа „огъня” на любовта
и покорството в сърцата на Божиите деца.
ОИС

1 Йоан 2:3

Основна истина
Святият Дух живее във вярващия.

Приложение

Стих за запаметяване:
„...Този, Който е във вас, е по-велик от онзи, който
е в света. “ 1 Йоан 4:4

Нагледни пособия:
 Картини: 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 4-5; 4-6 и 4-7

Заключение

 Картони: „Святият Дух живее във вярващия.”

Благодари на Небесния си Баща за действието
на Святия Дух в живота ти.
ОИС, ОИН

(Основна истина) и „Всеки ден Му благодари
за Неговото чудесно действие в живота ти.”
(Приложение за спасеното дете)
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Урок


Въведение: Някога искало ли ти се е...?

Някога искало ли ти се е най-добрият ти приятел винаги да е с теб? На училище, на почивка, у вас – навсякъде! Ако си приел Господ Исус за свой Спасител,
наистина имаш Приятел, Който винаги е с теб. Това е Святият Дух.
В нашите събирания днес и следващата седмица ще говорим за това, което
Святият Дух прави в живота на момчетата и момичетата, които са Божии деца.

Картина 4-1


Развитие на събитията: Святият Дух живее във всеки вярващ.

След като Господ Исус умря на кръста, Той възкръсна и се върна на небето. Преди да напусне земята Той каза нещо прекрасно на Своите приятели, учениците.
Нека да прочетем.
Прочетете (или по-голямо
дете да прочете) стиха от
вашата Библия.

Прочетете Йоан 14:17.
„...Той пребъдва с вас и във вас ще бъде.”
Господ Исус говори за Святия Дух. Казва ни две неща за него. Кои са те?
Дайте възможност на децата да отговорят.

Презентация 4-1

w Той живее с теб.
w Той ще бъде в теб.
Ако си Божие дете, тези две обещания се отнасят и за теб! Святият Дух живее с
теб и Той живее в теб!
Кога започна да живее в теб? В момента, когато прие Исус за свой Спасител,
макар да е възможно да не си почувствал нищо специално. Святият Дух няма
тяло. Той може да живее в теб, защото е Дух.

ОИС
Покажете основната истина: „Святият Дух живее във
вярващия”.

Защо Святият Дух живее във всеки християнин? Какво прави Той в твоя живот?

Картина 4-2


Развитие на събитията: Той е Приятел и Спътник на християнина.

Първата причина, поради която Той живее във всеки, който е приел Исус, е да
бъде негов Приятел и Спътник.

Презентация 4-2

Ако си Божие дете, Святият Дух е винаги с теб – когато играеш в училище, когато
си сам у вас, когато се страхуваш, когато си болен.

ОИС

Той никога няма да те остави. Винаги можеш да разчиташ, че този добър Приятел
(Който е всемогъщият Бог) ще бъде винаги с теб. Нещо повече – Той живее в теб.
Той не прилича на другите ти приятели, които понякога нямат добро настроение
или не искат да ти помогнат, ако не им е удобно. Той е винаги до теб.

Покажете основната
истина.

Когато се почувстваш изплашен или сам, помни, че Святият Дух е неизменно
до теб, че Той е прекрасен, съвършен, непроменим Приятел. Благодари Му за
това.
Момчета и момичета, помислете за трудни ситуации, в които наистина бихте
искали да знаете, че Святият Дух е до вас.
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Метод: участие на класа

Позволете на децата да споделят. Помогнете им да отговорят като
предложите ситуации – например: когато си в болницата и ти предстои
операция, когато имаш труден изпит в училище, когато баща ти остане без
работа, когато се изгубиш в голям магазин или има гръмотевична буря, когато
по-големи деца те тормозят в училище.

Картина 4-3


Презентация 4-3

Развитие на събитията: Той иска да те променя по подобие на Исус.

Друга причина, поради която Святият Дух идва да живее във всеки вярващ е
да го променя.

Метод: Прочетете Ефесяни
4:30-31. Децата да отговорят на въпросите. Накратко
обяснете значението на
думите.

Неговото име ни показва каква личност е. Той е свят. Това означава, че Той е
съвършен, безгрешен и чист. Той не може да направи нищо грешно. Той обича
всяко добро и прекрасно нещо. Също така Той мрази всяко мръсно, лошо и
грешно нещо.
Почетете Ефесяни 4:30 от вашата Библия.
Тук Бог казва: „Не наскърбявайте Святия Божий Дух”.
Следващият стих ни показва някои от нещата, които Го наскърбяват. Докато чета
стиха, запомнете някои от тях. Вдигнете ръка, ако искате да отговорите.
Прочетете Ефесяни 4:31 от вашата Библия.

ОИС
Покажете основната
истина.

w

Огорчение (лоши мисли, желание да си отмъстиш на някого).

w

Ярост и гняв.

w

Злоба (да нараняваш другите хора, да настояваш да стане на твоето).

w

Хула (да лъжеш за други хора с цел да ги нараниш).

Когато Святият Дух заживя в теб след като прие Христос за свой Спасител, Той
започна да работи в теб и да те променя така, че да приличаш на Господ Исус.
Той ще продължи да те променя малко по малко през целия ти живот (2 Коринтяни 3:18).
Понякога животът ни може да прилича на мръсен затвор за Святия Дух. Как ли
се чувства Той, когато допуснеш лъжи, грешни мисли и непокорство в живота
си? Сигурно е много тъжен и не се чувства добре заобиколен от този грях.
Библията ни казва да не Го наскърбяваме с тези лоши неща (Ефесяни 4:30).
Святият Дух може да ти дава сила да казваш „Не” на изкушенията. Той може да
ти помага да не съгрешаваш. Може малко по малко да те променя в прекрасна
личност (Римляни 8:4). Ако все още не виждаш голяма промяна, не се обезсърчавай!
Бог Святият Дух работи в живота ти. Благодари Му за търпението Му към теб!

Картина 4-4

Презентация 4-4

Развитие на събитията: Той е като Грънчар – оформя всеки христия-

нин.
Някога виждал ли си как работи грънчарят? Той използва глина, за да прави
чаши, вази или купи.
Може би си виждал грънчар по телевизията. Той взема буца глина, слага я на
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едно гладко въртящо се колело. Държи глината с ръце и постепенно я оформя
в красив съд, който предварително е намислил.
Именно това прави и Святият Дух в твоя живот. Той е великият Грънчар. Оформя
те малко по малко. Образът, според който те променя е този на самия Господ
Исус. Ти и аз все още не приличаме много на Господ Исус. Понякога ти и аз се
натъжаваме и обезкуражаваме, когато се замислим за лошите неща, които продължаваме да вършим, но Святият Дух може да ни напомни, че Той ни прави
по-добри и по-любезни, отколкото сме били до сега.

ОИС

Това важи ли за твоя живот? Обичаш ли Господ Исус повече сега, отколкото
миналата година? Исус каза: „Ако Ме обичате, ще пазите Моите заповеди” (Йоан
14:15). Стремиш ли се да бъдеш по-послушен на родителите си? Стараеш ли се
винаги да казваш истината?

Прочетете (или по-голямо
дете да прочете) стиха от
вашата Библия.

Ако отговорът е „Да”, тогава можеш да си помислиш: „Наистина е вярно! Святият
Дух, Който живее в мен, ме променя малко по малко. Далеч не съм съвършен, но
зная, че Той ще продължава да ми помага да ставам все по-подобен на Господ
Исус.”

Покажете приложението
за спасеното дете: Всеки
ден Му благодари за Неговото чудесно действие в
живота ти.

Един ден, когато отидем на небето, наистина ще бъдем съвършени като Господ
Исус. Това не е ли прекрасно?

Картина 4-5

Презентация 4-5

Защо Святият Дух дойде да живее в теб, когато прие Исус? Можеш ли да се сетиш
за двете причини, които вече споменахме?
Дайте възможност на децата да отговорят.
w

За да бъде винаги с теб.

w
За да те променя малко по малко, така че да приличаш все повече на
Господ Исус.



Развитие на събитията: Той ни дава увереност, че сме Божии деца.

Друга причина е да ти дава увереност, че действително си Божие дете (Римляни 8:15, 16).
Дяволът често ще те напада и ще те кара да се съмняваш, че си спасен. Той иска
да се чудиш: „Наистина ли съм Божие дете?” , „Наистина ли ще отида на небето?”,
или „Наистина ли греховете ми са простени?”
Част от работата на Святия Дух е да ти помага да се защитиш от дявола, когато
той те напада. Святият Дух ти помага да разбереш, че наистина си Божие дете.
Той го прави по два начина.
Първо, Той ти припомня стихове като Римляни 10:13: „...всеки, който призове
Господнето име, ще се спаси”. Можеш да си помислиш: „Призовах ли Господ
да ме спаси от моите грехове и да ме направи Свое дете?” Ако си го направил,
можеш да си уверен, че Той е спазил обещанието Си да те спаси. Святият Дух е
включил този стих и много други подобни на него в Библията. Той ти помага от
тези обещания да се увериш, че наистина си Божие дете.
Вторият начин, по който Святият Дух ти помага да имаш увереност, че си спасен
и че си Божие дете, е като ти показва малките промени, които Той прави в живота
ти, дори когато си сам и никой не следи дали постъпваш правилно или не.
Нека прочетем част от един друг прекрасен стих от Божието Слово: „...Духа на
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Прочетете (или по-голямо
дете да прочете) стиха от
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Покажете приложението за
спасеното дете.

ОИС
Предоставете се на разположение за лично съветване. (Непременно се
съобразете с изискванията
на политиката за закрила
на детето – виж стр. 4.)

Сина Си, Който вика: Авва, Отче!” (Галатяни 4:6). Думата „Авва” означава „татко”
или „татенце”. Когато се страхуваш, че не си Божие дете, Святият Дух те уверява,
че наистина си част от Божието семейство и тихичко в сърцето си казваш: „Да,
зная, че Ти си моят Небесен Баща. Мога да Ти имам доверие. Аз съм Твой син
(или дъщеря).”
Много млади християни имат съмнения дали наистина са Божии деца. Ако имаш
такива съмнения, се надявам урокът днес да ти е помогнал. Ако искаш лично да
поговорим, моля те, ела да се видим след часа. С радост ще ти обясня по-добре
и ще ти помогна според възможностите си.

Картина 4-6

Презентация 4-6а

Презентация 4-6b

ОИС

Развитие на събитията: Святият Дух поддържа „огъня” на любовта и
покорството в сърцата на Божиите деца.
Има една прекрасна книга, която е озаглавена „Пътешественикът”. В нея се
разказва за един мъж на име Християн. Той се отправя на дълго пътуване и
един ден достига до голяма къща, в която влиза. В една от стаите гори огън в
камината и един много сърдит мъж хвърля в огъня кофи с вода, за да го изгаси.
За изненада на Християн огънят не угасва. Християн се чуди как е възможно
това, докато един приятел не го завежда в стаята зад камината, където друг мъж
излива масло в камината през малка дупчица в стената. Маслото гори много
лесно и подхранва огъня.
Гневният мъж, който излива вода в камината, ни напомня за нашия враг, дявола,
който винаги се опитва да ни обезсърчи, да ни накара по-малко да обичаме
Господ Исус и по-малко да Му се доверяваме.
Има обаче Един, Който е по-силен от дявола. Той работи тихо в сърцата на Божиите деца. Той ни напомня Божиите обещания в Библията. Дава ни силата да
постъпваме правилно и да бъдем добър пример за другите. Вече знаеш кой е
Той, нали? Това е Святият Дух. Той помага на любовта ни към Исус да гори посилно. Помага ни да сме силни, да постъпваме правилно, да се покоряваме на
родителите и учителите си, и да се държим приятелски към околните. Работата
на Святия Дух не е ли прекрасна?

Картина 4-7

Презентация 4-7


ОИС
Покажете приложението
за спасеното дете.

ОИН
Прочетете стиха от вашата
Библия.

Заключение: Благодари на Небесния си Баща за действието на Святия
Дух в живота ти.
Святият Дух твой Приятел и Спътник ли е? Такъв е, ако си приел Христос и си Го
помолил да те спаси от наказанието, което заслужаваш за греховете си. Благодари
на Небесния си Баща за Святия Дух и за Неговата любов и търпение, за това че
е винаги с теб, че те променя да приличаш повече на Господ Исус и прави така,
че твоята любов и вяра в Него да горят все по-ярко.
Ако не си приел Исус за свой Спасител, Святият Дух иска да ти покаже, че си
грешен. Той иска да приемеш Господ Исус в живота си. Той умря на кръста, за
да могат греховете ти да бъдат простени и да станеш Божие дете. Бог обещава:
„А на онези, които Го (Господ Исус) приеха, даде право да станат Божии чеда”
(Йоан 1:12). Ще Го приемеш ли днес?
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Въпроси за преговор
1.

Кога Святият Дух заживява в сърцето на Божието дете? (Когато то приеме
Исус за свой Спасител.)

2.

Дай ми два примера за трудни ситуации, в които можеш да попаднеш като
християнин, но за които знаеш, че Бог Святият Дух е с теб. (Отговорите
могат да бъдат различни – например: когато си в болницата за операция,
при труден изпит, когато баща ти остане без работа, когато се изгубиш
в голям магазин, когато има гръмотевична буря или деца от училище ти
се подиграват.)

3.

Какво наскърбява Святия Дух? (Нашият грях.)

4.

По какъв начин можем да сравним Святия Дух с грънчар? (Грънчарят прави
от глината съд; Святият Дух променя вярващия по подобие на Исус.)

5.

Святият Дух използва два начина да увери християнина, че е Божие дете. Кои
са те? (Чрез обещанията в Библията; чрез живота на християнина, който
се променя и става все по-угоден на Бога.)

6.

Какво видя „Християн” (пътешественикът) в голямата къща? (Запалена камина и един разгневен мъж, който изливаше вода в огъня, за да го изгаси, но
огънят не угасваше.)

7.

Кой се опитва да ни обезкуражи, да „угаси” любовта ни към Господ Исус и
желанието ни да Му бъдем угодни? (Дяволът / Сатана.)

8.

Святият Дух поддържа огъня в живота на християнина. Можеш ли да обясниш
какво означава това? (Той ни насърчава и ни помага да обичаме и да служим
на Бога.)

Допълнителна дейност
Святият Дух помага, когато дяволът ни напада (допълнително
занимание към четвърти урок)
Копирайте лабиринта (страница 38) за всяко дете от вашата група.
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Урок 5
Святият Дух дава сила на Божиите деца
Стихове за учителите

План на урока

Римляни 8:26

Въведение

Деяния 1:8
Йоан 14:26-27
Йоан 16:13

Чувствал ли си се много изморен?

Развитие на събитията

Ефесяни 4:30,32
Исая 63:10

Основна истина
Святият Дух помага на децата християни да живеят
угодно на Бога.

1

Святият Дух се моли за вярващия.

2

Святият Дух иска да казваме на другите
хора за Исус.
ОИС

3

Изследване на случай – Мария се учи да
свидетелства.
ОИС

4

Святият Дух ти помага да разбираш Библията.
ОИС

5

Изследване на случай – Сами се учи да
прощава.

Приложение
Спасени: Помоли Го да ти помогне и вярвай, че
ще го направи.

Стих за запаметяване
Преговорете 1 Йоан 4:4.

ОИС

ОИС

Заключение
Преговор на основните точки от урока. ОИС

С по-големите деца преговорете трите стиха,
които са научили.

Нагледни пособия:
 Картини 5-1; 5-2; 5-3; 5-4; 5-5 и 5-6
 Картони: „Святият Дух помага на децата християните да живеят угодно на Бога.” (Основна
истина) и „Помоли Го да ти помогне и вярвай,
че ще го направи.” (Приложение за спасеното
дете)
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Урок


Въведение: Чувствал ли си се много изморен?

Чувствал ли си се много изморен след като си карал колело, играл си футбол
или си плувал в басейна? Чувствал ли си се така, сякаш нямаш сила да направиш
нищо?
Понякога християните се чувстват така не само физически, но също умствено
и емоционално. Чувстват се изтощени от много опити да постъпват правилно.
Изморяват се да казват Благата вест за спасение на своите приятели, които не
познават Господ Исус. Понякога изглежда прекалено трудно да се молят или да
четат Библията. Чувстваш ли се понякога по този начин? Святият Дух живее във
всеки вярващ и всеки ден му дава сила да постъпва правилно.

ОИС

Картина 5-1


Развитие на събитията: Святият Дух се моли за вярващия.

Нека прочетем Римляни 8:26. Открий двете неща, които този стих ни казва, че
прави Святият Дух.

Метод: Въпроси и
отговори

„Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим
както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.”

Презентация 5-1

Забеляза ли ги, докато четох?
w Той помага.
w Той ходатайства в стенанията.
(„Ходатайствам” означава, че Той се моли за Божиите деца.) Кога стене човек?
Да, когато нещо го боли. Святият Дух стене с нас, защото усеща нашата болка.
Той знае кога сме болни, наранени или самотни и затова стене с нас. Не можем
да чуем Неговите стенания, но Той прави и още нещо – Той ни помага и се моли
за нас. Ние не знаем как да се молим. Често молитвите ни са несъвършени, но
Святият Дух се моли на Бога за нас, за да бъдем силни да постъпваме правилно и
да продължаваме да го правим. Когато се молиш тихо на Бога, не е ли прекрасно
да знаеш, че Святият Дух се моли заедно с теб и за теб?

ОИС

Картина 5-2


Развитие на събитията: Святият Дух иска да казваме на другите хора
за Исус.

Презентация 5-2

След като Господ Исус умря и възкръсна Той прекара още четиридесет дена
на земята, след което се върна на небето. Преди да напусне земята Той събра
учениците Си и им каза, че няма да ги остави, а ще изпрати Святия Дух да бъде
с тях. Още преди да умре на кръста Исус обеща да не ги остави сираци.
Това се случи десет дена по-късно, когато учениците бяха заедно в Ерусалим.
Тогава Святият Дух слезе върху тях със звук на силен вятър и под формата на
малки огнени езици. Сигурно е било много вълнуващо и дори малко плашещо.
Защо Святият Дух слезе от небето? Ако си чул обещанието, което Господ Исус бе
дал по-рано, ще знаеш отговора. Исус каза: „Но ще приемете сила, когато дойде
върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен...” (Деяния 1:8).
Да, Святият Дух дойде, за да даде на учениците сила да разказват на другите за
Господ Исус. Изведнъж Петър и останалите ученици престанаха да се страхуват
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стиха от вашата Библия.
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и започнаха да проповядват за Господ Исус. Този ден едно голямо множество
чу благата вест и около 3 000 души приеха Исус за свой Спасител.

ОИС
Покажете основната истина: „Святият Дух помага на
децата християни да живеят угодно на Бога”.

Святият Дух може да дава сила също на теб и на мен, за да казваме на приятелите
си за Исус, Който може да ги спаси от техния грях. Понякога това не е лесно, но
ако си приел Исус за свой Спасител, Святият Дух е с теб да ти дава сила и смелост
да казваш на околните за Исус.

Картина 5-3


Развитие на събитията: Изследване на случай – Мария се учи да
свидетелства.
Презентация 5-3

Да си представим момиче в училище. Да я наречем Мария. Тя е на девет и учи
в голямо училище в града. Тя прие Исус за свой Спасител предишната година
в клуба на Добрата вест. От тогава Святият Дух започна да я променя. Тя не е
толкова егоистична, както беше преди да бъде спасена. Много по-учтива е. Не
казва някои от лошите думи, които казваше преди. В час се държи по-добре.

Метод: Изследване на
случай.

Един ден Христина, едно от момичетата, с които Мария не се разбираше толкова
добре преди, дойде при нея и ѝ каза:

Направете копие на петте
въпроса в урока. Ще ви е
нужно по едно копие на
всеки пет или шест деца в
групата.
Разкажете историята на
Мария пред групата.
Разделете деца в групи от
по 5-6 души, за да отговорят
на въпросите.
Обяснете, че не трябва да
отговарят на пети въпрос
на глас.
Дайте на децата 2-3 минути,
за да обсъдят въпросите.
Съберете ги заедно и чуйте
отговорите им.
Добавете своя коментар
към отговорите им.

ОИС
Поръчайте си от “Издателство СЕД” брошури за деца.
Вижте адресът в началото
на книгата.

– Мария, много си се променила от миналата година. Като нов човек си. Какво
стана с теб?
Мария имаше чудесна възможност да каже на Христина, как Господ Исус бе
дошъл в живота ѝ и как Неговият Дух ѝ помага всеки ден. Тя също така даде
една брошура с благовестието на Христина. Мария започна да се надява и да
се моли Христина също да помоли Господ да прости греховете ѝ и да Го приеме
за свой Спасител.
1

Кой помогна на Мария да свидетелства на Христина? (Святият Дух.)
Преди малко прочетохме стиха от Деяния 1:8, в който ни се казва, че
Святият Дух дава сила на Божиите деца да казват на другите за Исус.

2

Мария свидетелства на Христина и на другите ученици от училище по
два начина. Кои са те? (С поведение и с думи.)

3

Какви промени бе направил Святият Дух в живота на Мария? (Повече не
се държеше егоистично, бе по-любезна, не използваше лоши думи и се
държеше много по-добре в час.)

4

Сещаш ли се за други хора, освен приятелите ѝ в училище, на които Мария може да има възможност да свидетелства? (Например на нейното
семейство.)

5

Ако сменим имената в историята, къде бихме сложили твоето име – на
мястото на Мария или на мястото на Христина? На кого приличаш – на
Мария (християнка, която се учи да свидетелства на другите) или на
Христина (все още неспасена, нуждае се от прощение на греховете
си)?

На масата до стената ще намериш брошури. Ако си вярващ, искаш ли да вземеш
една след часа, да я дадеш на свой приятел през седмицата и да го поканиш
да дойде в Клуба на Добрата вест, за да чуе благовестието? Святият Дух ще ти
помогне да бъдеш добър свидетел. Той може да работи в сърцата на твоите
приятели и да им покаже, че те също се нуждаят Исус да стане техен Спасител.
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Срещни се с Автора!

Следващия път, когато се съберем в Клуба на Добрата вест може да ми разкажеш
дали си говорил с някого за Исус или да ме представиш на приятел, който си
довел със себе си, за да чуе за Исус!

Картина 5-4
Святият Дух се моли за Божиите деца, за да могат да имат смелостта и силата да
постъпват правилно, и да бъдат добри свидетели за Господ Исус.

Презентация 5-4

 Развитие на събитията: Святият Дух ти помага да разбираш Библията.
Святият Дух също така дава сила на Божиите деца и по друг начин – Той им
помага да разбират Библията.
Спомняш ли си, преди няколко седмици, когато научихме за това как Святият
Дух ни даде Библията и как Той ни помага да я разбираме? (Йоан 14:26.)
Представи си, че четеш една много интересна книга, но не си сигурен дали разбираш добре някои от нещата в нея. Един ден у вас идва гост и ти разбираш, че
това е авторът на книгата. Няма ли да е прекрасно да се обърнеш към него и да
му кажеш: „Вашата книга много ми харесва, но можете ли да ми обясните какво
имате предвид на страница 124?”
Можеш да направиш същото това нещо, когато четеш Библията. Ако си Божие
дете, Авторът на Библията живее в теб. Той не е само гостенин. Когато четеш по
малко от Божието Слово всеки ден, можеш да се молиш на Бога и да поискаш
Святият Дух, Авторът на Библията, да ти помага да разбираш и да се покоряваш
на това, което е написал за теб.

ОИС
Покажете приложението за
спасеното дете: „Помоли Го
да ти помогне и вярвай, че
ще го направи”.

Картина 5-5


Развитие на събитията: Изследване на случай – Самуил се учи да
прощава.
Нека ти разкажа още една измислена история за момче на име Сами (Самуил).

Презентация 5-5

Сами четеше своята Библия една сутрин. Преди да започне, той помоли Бог
да му помогне да разбира това което ще прочете. Той зачете от Ефесяни 4:32
– „Бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както
и Бог в Христос е простил на вас”.

Ако на децата им беше приятно и полезно да работят
върху изследването на случая за Мария, разгледайте
историята и за Сами.

„Точно така,” си помисли Сами. „Бог прости греха ми. Аз също трябва да прощавам на другите.”

Следвайте същите стъпки
като преди.

След това Той се помоли Бог да му помага и бързо отиде на училище. На обяд,
започна да рита топка с Тошко, един от неговите приятели. Докато играеха, той
го ритна много силно.

Ако предпочитате, разкажете историята и задайте въпросите на цялата
група.

Сами тъкмо се бе засилил да си го върне, когато се сети за думите от стиха: „...
прощавайте си един на друг, както и Бог... е простил на вас”. Той продължи да
играе и не си го върна на Тошко.

Картина 5-6
Вечерта той довършваше една кула със строител, когато Ани, по-малката му
сестра, влезе в стаята и събори всичко на пода. Сами тъкмо щеше да се развика
ядосано, когато си спомни думите от Библията: „...прощавайте си един на друг,
както и Бог в Христос е простил на вас”. Така той можа да се наведе и без да каже
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Презентация 5-6

Срещни се с Автора!

нито дума да събере кубчетата от пода.
Позволете на децата да отговорят на тези въпроси.
1

Сами започна деня си чудесно като млад християнин. Как? (Той чете от
Библията и се моли.)

2

Защо се моли, преди да чете от Библията? (Той помоли Бог да му помогне
да разбере това, което ще прочете.)

3

Кой му помогна да разбере стиха от Библията? (Святият Дух.)

4

Как показа в училище, че действително е разбрал това, което е прочел
сутринта? (Когато Тошко го ритна, докато играеха футбол, Сами не си го
върна.)

5

Как показа у дома си, че е разбрал? (Когато Ани събори кулата му на пода,
той не се развика, а се наведе и тихо прибра кубчетата от пода.)


ОИС
Покажете приложението за
спасеното дете.

Заключение: Преговор на основните точки от урока.

Научихме много неща за Святия Дух. Ако си приел Господ Исус за свой Спасител,
Бог Святият Дух е с теб, когато си изплашен или самотен. Той е с теб и когато
някой те заплашва или те дразни.
w

Той е с теб, когато четеш Библията, за да ти помага да я разбираш и да се
покоряваш.

w

Той е с теб, когато искаш да кажеш на другите, че принадлежиш на Господ
Исус.

w

Той е с теб и ти помага да се молиш.

Той завинаги е твой Приятел. Не прави нищо, с което да Го нараниш. Слушай
Го! Незабавно Му се покорявай! Позволявай Му да те променя! Тогава ще имаш
Господната радост в сърцето си.

Въпроси за преговор
За този урок не сме включили въпроси за преговор.

Допълнително занимание
Драматизация
На децата много ще им хареса да направят една драматизация, която да утвърди
това, което преподадохте на Картина 5-5.
Изберете екстроверт (по-общително дете) за главната роля, за да се наслади на
заниманието. Дайте на по-срамежливите деца второстепенни роли.
Нужни са ви шест „актьора”.
w

Сами

w

Двама приятели, с които да играе футбол.

w

Някой, който да прочете Ефесяни 4:32 в сцени 2 и 3.

w

Ани (сестрата на Сами)

w

Някой, който да покаже три листа с надписи: „Първа сцена: спалнята на
Сами”; „Втора сцена: по обед в училище” и „Трета сцена: всекидневната”.
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Първа сцена
Сами (сам) чете Библията си на глас до леглото сутринта. „Бъдете един към друг
благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил
на вас” (Ефесяни 4:32).

Втора сцена
Сами и двама негови приятели играят на футбол по време на обедната почивка
в училище. Едното момче го спъва. Сами се ядосва и тъкмо да удари приятеля
си, когато... (Действието спира.) Един глас извън сцената прочита: „Прощавайте
си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас”. Сами не си отмъщава и
продължава да играе спокойно.

Трета сцена
Същата вечер Сами и Ани са във всекидневната в своя дом. Сами стои нещо с
конструктора. Ани събаря всичко на пода. Сами тъкмо ще ѝ се развика, когато... (Действието спира.) Чува се Ефесяни 4:32 извън сцената. Сами тихо събира
всичко от пода.
Можете да зададете още няколко въпроса след драматизацията, за да помогнете на децата да запомнят наученото.
1

Бог няма да ти говори със силен глас, както стана в драматизацията в
момента на изкушението. Как ще ти говори Той? (Може да ти напомни
нещо, което си чел в Библията тази сутрин или друго, което си чул в Клуба
на Добрата вест.)

2

Ще отделяш ли време да четеш Божието Слово всяка сутрин? Къде ще го
правиш? Кога? Как ще запомняш прочетеното?
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Meet the Срещни
Author! се с Автора!

The Bible никога
never grows
old
Библията
не остарява
Carry-over activity
- lessonкъм
2 втори урок
Допълнително
занимание
Можеш
да добавиш
друга картина
на нещо
You could
add another
picture of
старо
или счупено.
искаш,Ifоцвети
something
old orАко
broken.
you wish,
colour the
of the
old things
картините
съсpictures
стари неща
с тъмен
цвят, а
in a dark
colour
and colour the Bible
Библията
с ярък
цвят.
in a bright colour.

Всеки
когато
видиш
нещо старо,
Everyпът,
time
you see
something
счупено
или ръждясало,
на
old, broken
or rusted,благодари
thank God
Бога,
Библията
никога
не остарява.
that че
the
Bible never
grows
old.
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A
maze
Лабиринт

Carry-over
activity
- lessonкъм
3 трети урок
Допълнително
занимание
Помогни на това дете да открие пътя към дома си.
Help this child to find his way home.

Ти се нуждаеш Святият Дух да те заведе при Исус и
You, too, need the Holy Spirit to guide
на небето.
you to Jesus and the home in Heaven.

Край
Home!

Начало
Start
40
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When
devilтеattacks,
the Lord
that
Когато the
дяволът
нападне,thank
благодари
на Исус,
the Holy Spirit
is there
keepиyou
bright
and strong!
че Святият
Дух to
те пази
ти дава
сила!

„Този,
вас, еisпо-велик
онзи,
“HeКойто
who еisвъв
in you
greater от
than
heкойто
who е в
is in the
world”
(1 John
света.
” (1 Йоан
4:4) 4:4).

Срещни се с Автора!
Meet the Author!

Святият
Дух помага,
когато
дяволът
The Holy Spirit
helps when
the devil
attacks
Carry-over
activity - lesson 4
ни
напада

Допълнително занимание към четвърти урок
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Място за вашите бележки и идеи:

Копирайте, изрежете и поставете в Библията си



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).

