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Въведение
ПАТРИАРСИТЕ е втората серия от пет урока от книгата Битие.
Тази серия може да се преподава след предишните серии или да
се използува независимо. Молете се, чрез тези уроци децата да
влязат в лична връзка с Бога на Авраам, Исаак и Яков чрез Господ
Исус Христос.
За всеки урок се предлага по една ОСНОВНА ИСТИНА, като
се дават и приложения за спасени и неспасени деца, В плана на
урока са използвани следните съкращения: ОИ – основна истина,
С – приложение за спасено дете, Н – приложение за неспасено
дете. Полезно е основната истина да е написана на лист хартия
или картичка, която се поставя върху фланелографа.
Бъдете на разположение за консултации. В резултат на уроците
някои деца могат да имат въпроси за това как да бъдат спасени
или за християнския живот.
Дайте им да разберат, че сте готови да им помогнете и да им
кажете какво да направят, за да имат максимална полза от тази
помощ. В някои уроци са включени примери как да се прави това.
Но вие можете да бъдете на разположение за консултации и по
друго време, отделно от библейския урок.
Например, можете да кажете така: „По-късно, по време на урока
аз ще ви обясня как лично можете да се доверите на Исус като
ваш Спасител. Ако накрая все още не сте сигурни как да го направите и имате нужда от моята помощ, елате и седнете на предните
места, докато другите излизат.“
Накрая на това помагало ще намерите някои полезни напътствия за консултиране на дете, което иска да дойде при Христос.
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Урок 1
Призоваването на Аврам
Библейски текстове: Битие 11:27–12:20; 15:4-6; 16:1-4, 15; 17:18, 15-17. Този урок покрива обширна част от Писанието. Текстът на урока ще ви упъти кои детайли да
включите.
Основна истина: Бог изпълнява всички Свои обещания.
Приложение:
Неспасени: Вярвайте на обещанията Му и елате при Христос.
Спасените: Опознайте обещанията Му и Му се доверете да ги
изпълни.
Стих за запаметяване: „Верен е Онзи, Който се е обещал.“ (Евреи 10:23)
Начало: Забравеното обещание.
План на урока:
– Бог говори на Авраам в Ур
– Бог дава на Авраам много обещания  ОИ
– Авраам говори със Сара и други роднини  ОИ
– Авраам повярва на думата на Бог  ОИН
– Авраам напуска Ур
– Той пристига в Ханаан ОИН
– Авраам отива в Египет
– Той заблуждава фараона
– Фараонът изпраща Авраам обратно в Ханаан  ОИС
Кулминация: Бог обещава на Авраам син
Заключение:
– Ражда се Исмаил
– Бог подновява обещанието си за син  ОИС и ОИН
Нагледни пособия: Фон „на открито“ с фигури Р1– Р18. Направете лентички с думите ЗЕМЯ, ГОЛЯМ НАРОД, БЛАГОСЛОВИЯ,
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ВЕЛИКО ИМЕ, ЩЕ БЪДЕШ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, ВСИЧКИ НАРОДИ. Направете картинка на дъга.
Подготовка за участие на учениците: Изберете пет деца, които
да прочетат по едно от обещанията, дадени на Авраам ида поставят на фланелографа съответната лентичка, (виж текста към
сцена 1.).

Урок
(Можете да изберете други примери за обещания, които са
по-подходящи за конкретните нужди на учениците ви.)
Митко, приятелят на Янко, му беше обещал да му даде да покара новото му състезателно колело. Янко изтича до къщата на
приятеля си и позвъни на вратата. Майката на Митко отвори. „В
къщи ли е Митко?“ – попита Янко. „Не“, отговори тя. „Отиде на
риба с баща си. Извинявай. Съжалявам много, но сигурно е забравил.“ – извини се тя, Янко беше много разочарован. Митко не
беше спазил обещанието си. Той беше забравил.
Неприятно е, когато някой не спази обещанието си. Има само
Един,  който винаги изпълнява обещанията си. Това е Бог. Спомняте ли си обещанието, за което ни напомня дъгата? (Покажете
картинката на дъга и накарайте децата да отговорят.)
Бог спази това обещание. От времето на Ной никога не е имало потоп по целия свят. Бог никога няма да забрави обещанията,
които ни дава. Когато Той обещава нещо, той е сериозен и Той ще
го изпълни. В Библията ще намерите всички обещания на Бога.
Добре е да ги търсите, когато я четете. Чудесно е, че можем да се
доверим на Бога като знаем, че ще изпълни обещанията си.
Но дори и след потопа много хора не се доверяваха на Господа.
Синовете и снахите на Ной имаха деца, те също имаха деца и т.
н. Минаха около 400 години. На земята отново живееха хиляди
хора. Но много от тях не служеха на Бога. Някои от тях дори смятаха луната за бог.
Едно от местата, където те живееха беше богатият и прекрасен
град Ур. Учените археолози, които изучават живота на хората, живяли преди много години, са открили дълбоко под земята останки,
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които показват, че това е бил голям град с къщи с по 10-20 стаи,
бани и кухни. Хората имали красиви украшения и други златни
и сребърни неща. В града имало училища и храмове с образи на
лунния бог.
Сцена 1 (празна дъска; поставете фиг. Р1, Авраам.)
В този хубав град Ур живееше един човек, наречен Аврам. Той
също беше богат човек. Ние не знаем дали той някога е служил на
лунния бог. Но това, което знаем за него е много вълнуващо. Един
ден в живота на Аврам се случи нещо много особено:
Бог, единственият истинен Бог му говори: „Авраме, излез от
отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа.“ Какво странно послание! Бог каза на
Аврам да напусне родния си град и родния си дом, а дори не му
каза името на мястото, където трябваше да отиде. Бог заповяда на
Аврам: „Иди“ и в същото време обеща да му даде земя. (Поставете ЗЕМЯ на дъската.)
Обещанията на Бог често са такива. Той ни казва какво да направим. Ако го направим, Той ни обещава нещо. Например Той
казва на своите деца: „Приближавайте се при Бога“ – това е, което
ние трябва да направим. После идва обещанието – „и ще се приближава и Той при вас.“ (Яков 4:8) Това е обещание.
Бог обеща на Аврам и други чудесни леща. (Кажете на децата, които сте избрали да прочетат на глас обещанията и да
закачат на дъската лентите.)
1. (Битие 12:2) Ще те направя голям народ (ГОЛЯМ НАРОД)
2. (Битие 12:2) Ще те благословя (БЛАГОСЛОВИЯ)
3. (Битие 12:2) Ще прославя името ти (ВЕЛИКО ИМЕ)
4. (Битие 12:2) Ще бъдеш за благословение (ЩЕ БЪДЕШ БЛАГОСЛОВЕНИЕ)
5. (Битие 12:3) В теб ще се благословят всички  земни  племена  
(ВСИЧКИ НАРОДИ)
Бог имаше план за живота на Аврам и затова му даде тези чудесни обещания. Най-хубаво беше, че Бог можеше да изпълни всяко
едно от тях. Ние с вас понякога обещаваме нещо и после виждаме, че не можем да спазим обещанието си. Но Бог е толкова велик
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и силен, че винаги може да изпълни обещанията си. Това не е
трудно за Него. Бог никога няма да наруши обещанието си.
Въпреки, че много от неговите роднини служеха на лунния бог,
Аврам знаеше, че Господ е Бог и че може да се разчита на Него.
Той послуша заповедта и обещанието на Бога. Той не си помисли:
„Това, което казва Господ е вярно“ и да остане в Ур. Не, той реши
да направи това, което Бог му заповяда и се довери на Бога да
изпълни обещанието си. (Махнете всички фигури, както и листовете с обещанията.)
Сцена 2 (празна дъска; поставете фиг. Р1, Аврам и фиг. Р2,
Сарайя)
Сигурно Аврам първо говори с жена си, Сарайя. „Ние трябва да
се преместим. Ще напуснем този град.“ „Но, Авраме, къде отиваме?“ „Не зная. Бог каза да излезем от тук и Той ще ни покаже
къде да отидем.“ – сигурно отговори Аврам. (Добавете бащата
на Аврам, фиг. РЗ, Лот, фиг. Р4 и брат му, фиг. Р5.)
Сигурно Аврам каза на баща си, Тара, на брат си Нахор и на племеника си Лот: „Трябва да напусна Ур, ще се местим.“ те сигурно
също попитаха: „Къде ще отидеш?“ Аврам може би им отговори
същото като на Сарайя: „Бог обеща да ми покаже земята, която ще
ми даде. Не зная къде е, но ще се доверя на Бога.“
Виждате ли, да се довериш на Бога не означава само да знаеш, че Бог е обещал да направи нещо. Трябва също да зависиш
от Него да го направи. Аврам повярва на думата на Бог, както и  
че Той ще изпълни всички обещания, които му даде. (Махнете
Аврам и Сарайя.)
Представете си как някои от роднините му поклатиха глави.
„Колко странно! Да тръгнеш и да не знаеш къде отиваш! Не разбираме.“ Те не разбираха, защото не познаваха Бога, както Го познаваше Аврам. Аврам знаеше, че Бог, който му даде тези обещания, ще ги изпълни. Затова той направи това, което му каза Бог.
Бог иска и ти да вярваш на думите Му. В Библията има много
обещания. Някои от обещанията са за тези, които никога не са се
доверявали на Исус Христос като Спасител, а други са за тези,
които вече са Му се доверили. За кого е това обещание? „Никак
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няма да те оставя и никак няма да те забравя.“ (Евреи 13:5) То е за
християните, които познават Исус Христос като Спасител.
А сега ще си спомним едно обещание за тези, които не са се
доверили на Исус Христос. Той е дал това обещание, а Той също е
Бог, така че можем да бъдем сигурни, че ще го изпълни. Той ни е
обещал: „Който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя.“ (Йоан
6:37).
Защо трябва да дойдеш при Христос? Трябва ли да дойдеш,
защото лошите неща, които си правил те отдалечават от Бога и
само Исус Христос може да отнеме твоя грях? Може би вече си
разбрал, че се нуждаеш грехът ти да бъде простен, но си мислиш:
„Аз съм много лош. Никой не знае, че аз откраднах.“ Може би някой ти е казал, че си прекалено малък, за да дойдеш при Христос.
Чуй отново обещанието. (Повторете и наблегнете на него.)
Няма значение колко лош си бил или колко си малък, който и да
си, ако дойдеш при Исус Христос, Той няма да те отхвърли. Това
е Неговото обещание. Ела при Исус като Го помолиш да ти прости греха. Повярвай на обещанието Му и още днес ела при Него.
Ако искаш, но не знаеш как, остани на мястото си, когато другите
излязат. Аз ще знам, че искаш да си поговорим за това и с радост
ще ти обясня повече от Библията. Много е важно да разбереш и
наистина да повярваш на това обещание, така както Аврам повярва на обещанието, което Бог му даде. (Махнете всички фигури.)
Сцена 3 (Открит пейзаж, поставете фиг. Р6-12, каруци с волове, камили и овце.)
Скоро Аврам беше вече на път и беше оставил зад себе си град
Ур. Но кои са другите? Някои от роднините бяха решили да отидат с Аврам и жена му. С него тръгнаха баща му и племенникът
му Лот. С тях имаше и слуги, животни, палатки и други неща, които щеха да им трябват по пътя. Библията не казва как Бог ги  водише, но по някакъв начин Той ги водеше – ден след ден и седмица
след седмица. Те пътуваха десет седмици или дори повече докато
достигнаха град Харан, който беше на около 1100 км от Ур. Там те
спряха. Може би бащата на Аврам беше прекалено стар и уморен
и не можеше да продължи, затова те останаха в Харан, докато той
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умря. Там стояха около 15 години.
След това пак тръгнаха към земята, която Бог им бе обещал. Как
ли са изглеждали? Приличаха на пътуващо селище – Аврам и семейството му яздеха камили, с тях бяха около 600 слуги с децата
си, стадата им и стоките, натоварени на магарета.
След дълго пътуване те пристигнаха в обещаната земя, наречена
Ханаан. Колко ли беше вълнуван Аврам да я види и да ходи в нея!
Да, Бог беше изпълнил обещанието си! Спомняте ли си другите
обещания, които Бог даде на Аврам? (Оставете децата да отговорят.)
Да си помислим за последното: „В теб ще се благославят всички
земни племена.“ Бог бе обещал, че заради Аврам ще бъдат благословени хората от целия свят, дори и аз, и вие. Как Бог щеше да
изпълни това обещание? Исус дойде на земята чрез семейството
на Аврам. Исус Христос, Синът на Бога се роди като евреин. Той,
Исус Христос, е голямото благословение за всичките народи. Той
дойде, за да стане наш Спасител. (Поставете кръста, фиг. Р13
на едната страна на дъската.)
Това означава, че Той дойде, за да умре и така да понесе наказанието за нашия грях. Той възкръсна от мъртвите и сега е жив на
небето. Затова Той може да отнеме всичките ти грехове. Затова
Той може да ни даде това прекрасно обещание: „Който дойде при
Мен, никак няма да го изпъдя.“ (Йоан 6:37). Повярвай на думите Му още сега. Кажи Му: „Господи Исусе, съжалявам за всичко
лошо, което съм направил. Искам да се обърна от него. Благодаря
ти, че умря за мен. Моля те, прости ми всички грехове.“ Той няма
да те отхвърли. Той ще те приеме и ще ти прости. Още днес можеш да откриеш в собствения си живот, че Той държи на обещанията си, точно както Бог удържа всички обещания, които даде на
Аврам. (Махнете всички фигури.)
Сцена 4 (празна дъска, поставете олтара, фиг. Р14, Аврам,
фиг. Р15)
Поради верността на Бог към Своето обещание, сега Аврам ходеше в земята, която щеше да бъде негова. Първото нещо, което
Аврам направи беше да прослави Бога. Той построи олтар. Биб10

лията казва: „Бог му се яви.“ Какво ли невероятно преживяване  
беше това! Колко ли се е радваше Аврам, че се довери на Бога, за
да го доведе на това място.
Един ден Аврам беше много загрижен: „С какво ще храня говедата, овцете, камилите и магаретата? И от какво ще живеем?
Той се огледа. Нямаше много трева. В земята имаше глад – много
гладни хора и гладни животни, а нямаше храна. (Махнете фигурите.)
Ако Аврам уповаваше на Бога в това време на глад, какво щеше
да направи? (Децата да предложат какво щеше да направи.)
Нека да видим какво направи. Той реши сам да си уреди нещата.
Напусна Ханаан и отиде в Египет. Бог не му беше казал да ходи
в Египет. Това не беше земята, която Бог му беше обещал. И така
Аврам си навляче неприятности.
Сарайя, жена му беше много красива. Аврам се страхуваше, че
когато египетските мъже я видят, ще го убият и ще я вземат за
себе си. И така, като не се доверяваше на Бога, Аврам каза на
Сарайя: „Кажи, че си ми сестра, за да не ме убият заради теб.“ Но
планът на Аврам беше погрешен! Фараонът взе Сарайя в двореца
си и искаше да се ожени за нея. Но Бог изпрати болест на хората,
които живееха в двореца. Скоро фараонът разбра, че Аврам го е
излъгал. Той много се ядоса и бързо изпрати Аврам и Сарайя обратно в земята им.
Но Бог не се отказа от Аврам. Той не каза: „Авраме, ти ме разочарова и аз се отказвам от теб.“ Бог е много верен, Той не можеше
да наруши обещанията си, дори и когато децата Му са непокорни.
Може би ти си Божие дете, Исус Христос е твоя Спасител, но и
ти като Аврам си излъгал. Батко ти ти е помогнал за домашното.
Когато учителят го е прегледал, той е останал много доволен и
те е попитал: „Сам ли го писа?“ А ти си отговорил: „Да.“ Излъгал си. Сега си нещастен, защото знаеш, че си обидил Бога. Има
ли някое обещание за теб – християнин, който е направил нещо
лошо? Има, чуй го: „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и
праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“ (1 Йоан 1:9) Ако ти съжаляваш за това, което си направил и
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го кажеш на Господа, Той ще ти прости. Това е обещание. Разбира
се, трябва да се оправиш и с учителя си. Но винаги помни – когато
сгрешиш Бог иска да Му кажеш, че съжаляваш. Той е обещал да
ти прости. Щом Му кажеш, че съжаляваш, вече няма причина да
се чувствуваш виновен. Той е верен, дори и когато ние Го разочароваме. Колко ли се радваше Аврам на това.
Една нощ Бог каза на Аврам: „Ти ще имаш син. Погледни небето и преброй звездите, ако можеш. Толкова ще бъдат и твоите
потомци.“ Това беше обещание, че Аврам щеше да има син. В
Библията се казва: „Аврам повярва на Бога.“ (Битие 15:6). (Махнете всички фигури.)
Сцена 5 (открит пейзаж, поставете Аврам, Сарайя, шатра,
фиг. Р16-18.)
Но годините минаваха и не им се раждаше син. Дали Бог беше
забравил? Не, Той никога не забравя обещанията си. Дали Бог
беше променил решението си? Не, за него няма нищо прекалено
трудно. Той щеше да удържи на обещанието си, когато му дойде
времето. Но Аврам и Сарайя не можеха да разберат защо Бог не
им дава обещаното дете. Сарайя се умори да чака. Един ден тя каза
на мъжа си; „Аз съм вече прекалено стара, за да имам деца. Вземи
слугинята ми, Агар, за втора жена и тя може да ти роди син.“ Това
не беше Божия план, но Аврам я послуша. И той се беше уморил
да чака Бога да изпълни обещанието си. Той забрави, че трябва да
се довери на Бог. Бог не винаги изпълнява обещанията си веднага,
но Той никога не ги забравя.
Агар роди син и го нарекоха Исмаил. Но това не беше обещаният син. Когато Исмаил беше на 13 години Бог отново говори на
Аврам и повтори обещанието си: „Сарайя ще има син.“ Аврам се
засмя и каза на Господа: „Аз ли ще имам син, който съм на 100
години? И Сарайя ли ще има син, която е на 90 години?“ Изглеждаше невъзможно. Но Бог им обеща това, защото за Него няма
нищо невъзможно. Той дори промени името на Аврам в Авраам,
което означава „баща на много народи“. А името на Сарайя Бог
промени на Сара, което означава „княгиня“. Тези нови имена сигурно им помагаха да помнят Божиите обещания.
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Не се ли радваш, че Бог ще изпълни всяко обещание, което ни е
дал? Ако ти си християнин, можеш да подчертаваш обещанията,
които намираш в Библията. Това ще ти помогне да ги помниш. И
най-важното е да се довериш на Бога да ги изпълни.
В Римляни 8:28 има едно чудесно обещание за всеки християнин: „но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога.“ Това означава, че каквото и да се случи в твоя живот
– тъжни или щастливи случки, разочарования или други неща –
Бог има причина да ги допусне и всичко ще бъде за твое добро.
Той често използва тези неща, за да ни направи повече като Исус
Христос. Уповавайте на Бога, когато ви е тежко. Лесно е да обвиниш Бога, когато мама или татко са болни или дори умрат. Ако
обвиниш Бога и престанеш да говориш с Него, това не е доверие
в Неговото обещание. Ако обвиняваш себе си и си мислиш, че ако
си бил по-мил и нежен, това е нямало да се случи, ти не се доверяваш на обещанието на Бога. Когато ти е тежко и тъжно, кажи
на Бога, че Му се доверяваш, всичко да бъде за добро. Вярвай на
Неговото обещание!
Ако ти не си християнин и не си приел Исус Христос за личен
Спасител, помни това Негово обещание: „Който дойде при Мен,
никак няма да го изпъдя.“ Ела при Него и Той ще прости всичките
ти грехове. Той е обещал да не те отхвърли.    

Въпроси за преговор към първи урок:
1. Какво Бог каза на Аврам да направи, когато той живееше в град
Ур? (Авраме, излез от отечеството си и от бащиния си дом и
иди в земята, която ще ти покажа.)
2. Защо Аврам го послуша? (Защото Бог му обеща да му даде
земя и той Му повярва.)
3. Какво значи да се довериш на Бога? (Да зависиш от Него да
изпълни обещанието си.)
4. Можете ли да кажете едно от обещанията на Бога? (напр. „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя“ – Евреи
13:5 или „Който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя“ –
Йоан 6:37.)
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5. Кой тръгна заедно с Аврам и Сарайя? (Тара, бащата на Аврам,
племенникът му Лот и слугите им.)
6. Какво сгреши Аврам в Египет? (Не се довери на Бога и каза, че
Сарайя му е сестра.)
7. Кои са някои от обещанията, които Бог даде на Аврам? (Ще те
направя Голям народ, ще те благословя, ще прославя името
ти, ще бъдеш за благословение, в теб ще се благословят всички земни племена.)
8. Защо изглеждаше невъзможно Аврам и Сарайя да имат син?
(Те бяха прекалено стари, за да имат деца.)
9. Защо можеш да бъдеш сигурен, че Бог винаги изпълнява обещанията Си? (Защото Той е Бог и за Него няма невъзможни
неща.)
10. Къде намираме Божиите обещания? (В Божието Слово, Библията.)
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Урок 2
Бог дава син на Авраам
Забележка: По този библейски текст може да се направи специален евангелизационен урок, който да покаже как Бог даде Сина си
за нас. Както е даден тук, втори урок няма специално приложение
за неспасените деца. Затова предлагаме да използвате следните
указания за преподаване на въпроса кои са Божиите деца в друга
част от програмата. (Покажете картинка на бебе.)
Вълнуващ е денят, в който новото бебе идва в семейството.
Може би вие имате малко братче или сестричка и добре си спомняте деня, в който то се е родило.
Още по-хубаво е когато се родиш в Божието семейство и станеш
Божие дете. Как става това?
–
не когато се родиш като малко бебе;
–
не като ходиш на църква;
–
не когато умреш.
Библията ни казва кога става това. Чуйте този стих: (прочетете
Йоан 1:12.) Тези, които приемат Исус Христос за Спасител, те се
раждат в Божието семейство. Грешните неща в твоя живот те държат извън Божието семейство. Но Исус Христос може да махне
всички тези неща, понеже Той умря, за да отнеме греховете. Той
е жив и може да дойде в твоя живот. Ако ти искаш да се обърнеш
от грешните неща, които си правил и искаш да бъдеш в Божието
семейство, ти трябва да се довериш на Господ Исус да отнеме
твоя грях. Той ще го направи когато Го помолиш за това и ти ще
се родиш в Божието семейство. Бог ще те направи нов и различен
човек. Той ще бъде твоят любящ Небесен Баща. Така можеш да
станеш Божие дете.
Библейски текстове: Битие 21:1-8, 22:1-14
Основна истина: Бог изпитва своите деца, за да укрепи вярата им.
Приложение за спасени: Когато имаш трудности, довери се на
Господ да ти помогне.
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Стих за запаметяване: „И зная, Боже мой, че Ти изпитваш сърцето и че благоволението Ти е в правдата.“ (1 Летописи 29:17)
План на урока:
– Раждането на Исаак.   ОИС
– Исаак пораства.
– Авраам възпитава Исаак.
– Бог иска от Авраам да пожертва Исаак.  ОИС
– Авраам, Исаак и слугите тръгват.
– Авраам и Исаак оставят слугите и продължават сами. ОИС
– Исаак пита: „Къде е агнето?“ Авраам отговаря: „Бог ще промисли“  ОИС
– Авраам поставя Исаак на олтара. ОИС
Кулминация: – Авраам вдига ножа.
Заключение:
– Ангелът казва: „Да не направиш нищо на момчето.“ Бог изпраща агне.
– Авраам и Исаак се завръщат заедно в къщи. ОИС
Нагледни пособия: Използвайте фон с пейзаж на открито или
планински врьх. Необходими са следните фигури: Р13, огънят,
изрязан от Р14, Р16–Р36. Ако използвате урока като специален
евангелизационен урок, можете да включите и фигурата на Господ Исус Христос.
Подготовка, за участие на учениците: Ако ви е възможно, намерете касетофон и микрофон и „вземете интервю от Авраам и Исаак“
след урока. Половината от децата могат да са Авраам, а другата
половина – Исаак. Вие или ваш помощник можете да задавате на
децата въпроси като предложените в края на урока.

Урок

Не е ли трудно, когато трябва да чакаш нещо специално? Обещали са ти компютърна игра за рождения ти ден, но ти трябва
да чакаш до тогава. Ще ходиш със семейството си на интересно
пътуване през ваканцията – но трябва да чакаш със седмици. Като
че ли никога няма да дойде! Сигурно и за Авраам и Сара беше
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трудно да чакат обещания им от Бога син. Те трябваше да чакат 25
години! През това време Бог промени името на Аврам на Авраам,
а името на Сарайя на Сара. Отсега нататък ще ги наричаме така.
Сцена 1 (Открит пейзаж; поставете шатрата, фиг. Р17,
Авраам, фиг. Р16.)
Най-накрая чакането свърши! Авраам беше на 100 години, а
Сара беше на 90 години, когато се родил синът им.
(Поставете Сара, фиг. Р18, бебето Исаак, фиг. Р19.)
Едно от първите неща, които правят майките и татковците е да
дадат име на бебето си. Авраам и Сара нарекоха бебето Исаак,
защото това означаваше „смях“. И Авраам и Сара се смяха, когато
чуха, че на стари години ще им се роди син. Сара каза: „Бог ми
направи смях; всеки, който чуе, ще се смее с мен.“ Като гледаха
скъпоценното си детенце, Авраам и Сара сигурно са чувствуваха,
че чакането не беше напразно. Докато чакаха Бог да изпълни обещанието си, тяхната вяра беше станала много по-силна.
Не винаги е лесно да се чака. Може би ти си единственият християнин в семейството ти. Ти си помолил Бог да спаси твоите мама
и татко, братчета и сестричета, но те все още не са християни... Ти
продължаваш да се молиш и да чакаш. Много по-лесно би било,
ако Бог го направеше веднага. Но докато чакаш Бог да отговори
на молитвата ти, ти се научаваш да Му се доверяваш повече. Всеки ден ти зависиш от Неговата помощ, за да живееш като християнин в семейството си. Ти откриваш, че Бог наистина ти помага.
Бог ни праща тези изпитания и трудности, за да се научим да Му
се Доверяваме повече.
Сцена 2 (Махнете бебето, сложете Исаак, фиг. Р20.)
Но за Авраам чакането свърши. Това изпитание беше преминало. В Библията пише, че той направи голямо угощение и покани
приятелите си на него. Тогава Исаак беше още мъничко момченце, може би на четири или пет годинки. Колко ли горд е беше
Авраам със своя син! (Махнете Авраам и Исаак и сложете фиг.
Р21 и Р22.)
Когато Исаак порасна, животът му беше интересен и вълнуващ.
Семейството му не живееше в къща, а в палатка, несъмнено мно17

го красива. Когато Авраам трябваше да се премести, за да намери
прясна трева и вода за говедата, камилите, магаретата, овцете и
козите, палатката трябваше да се свие. На Исаак сигурно много
му харесваше този начин на живот. (Махнете всички фигури.)
Сцена 3 (Открит пейзаж, фиг. Р23, олтар, фиг. Р24, жертва.)
Исаак виждаше, че баща му Авраам познава и обича Господ Бог
Сигурно Авраам бе говорил на Исаак за Бога. Той го научи как да
служи на Бога и му разказа за прощението чрез жертвите. Исаак
често виждаше баща си да събира камъни, за да построи олтар.
Той го виждаше да взема агне, да връзва краката му и да го поставя върху дървата. После, с бърз удар на ножа, агнето беше убивано и кръвта му потичаше по олтара. „животното умира за нашия
грях“, обясняваше Авраам. „Бог е казал, че трябва да се пролее
кръв, за да се прости греха.“ (Виж Левит 17:11 и Евреи 9:22.)
След като беше пролята кръвта на животното, жертвата беше изгаряна. Това се наричаше „всеизгаряне“. (Добавете огъня, който
сте изрязали от фиг. Р14.)
Сцена 4 (Махнете Авраам, Исаак и Сара, поставете кръста,
фиг. Р13 над олтара.)
Днес, ние вече не служим на Бога по този начин. Агнето на олтара е било само праобраз на Господ Исус Христос, който е трябвало да умре на кръста за нашите грехове. Той се нарича „Агнецът Божий, който отнема греховете на света“. (Йоан 1:29) Той
даде Своята кръв, за да се прости не само моя и твоя грях, но
също и греховете на Авраам и Исаак. Разбира се, Господ Исус
(махнете кръста, олтара, жертвата) е дошъл много време след
като Авраам учеше Исаак за жертвите на животни.
Една сутрин, много рано, Авраам събуди сина си. „Исаак, време
е за ставане.“ Защо ли трябвало да станат толкова рано?
Бог говори тази нощ на Авраам:
„Аврааме!“ „Тук съм“, отговори той. „Вземи сега единствения
си син, когото любиш, сина си Исаак, та иди в местността Мория
и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който
ще ти кажа.“
В Библията се казва: „Бог изпита Авраам.“ Какво изпитание!
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Какво трудно нещо трябваше да направи Авраам – да жертва
собствения си син! Сигурно това беше най-трудното нещо в живота на Авраам. Сигурно той беше тъжен и объркан. Ако обичаш
Господ Исус, животът ти не винаги ще е лесен. Бог никога не ни
е обещавал да ни бъде лесно. Исус дори казва: „В света ще имате скръб.“ (Йоан 16:33) Скръбта е време на изпитание. Може би
точно сега има нещо много трудно в живота ти – баба ти е много
болна, имаш домашно, което не можеш да разбереш, родителите
ти се карат в къщи. Чудиш се как Бог допуска да ти се случват такива неща, след като си Негово дете. Но Библията ни казва, че Бог
често ни изпраща тези изпитания, за да укрепи вярата ни в Него.
Когато имаш трудности, помоли Бог за помощ. Той ще ти помогне, ти ще си го докажеш и ще станеш по-силен християнин. Затова, недей да се бориш срещу Бог, не Го обвинявай за трудностите.
Вместо това Му се довери да ти помогне да ги преодолееш. Това
трябваше да направи Авраам, когато се изправи пред голямото си
изпитание.
„Бог ни каза да отидем на един от хълмовете в местността Мория и там да Му принесем жертва“, обясни Авраам на сина си
рано тази сутрин, „имаме три дни път и затова трябва да тръгнем
рано.“
Сцена 5 (Същата сцена, прибавете Исаак, фиг. Р25, Авраам,
фиг. Р22, магаре, фиг. Р26, лърва, фиг. Р27, на гърба на магарето, слуги, фиг. Р28 и Р29 пред шатрата Р17.)
Подготвиха се за пътуването. Авраам нацепи дърва, върза ги и
ги натовари на гърба на магарето. Двама слуги също се приготвиха да отидат с тях. Трябваха им рогозки и одеяла. Може би Сара
им приготви храна за дългия път. Тя нямаше да отиде с тях.
Скоро те и казаха довиждане и тръгнаха за местността Мория.
(Махнете шатрата, поставете фигурите в положение за пътуване.) Сигурно Авраам мълча през цялото време и понякога очите
му се пълнеха със сълзи, когато си мислеше как ще жертва сина
си. Дали Бог поиска от Авраам това нещо, защото не го обичаше?
Не. Авраам знаеше, че Бог го обича. И само понеже знаеше това
той можеше да Му се довери и в това трудно изпитание. Когато
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Бог допуска трудности в живота ти, това не значи, че Той не те
обича. Бог никога не престава да те обича. Понякога Той допуска
трудностите точно, защото те обича. Той иска да те научи смело да посрещаш изпитанията. Той никога няма да допусне нещо,
което е прекалено трудно за теб. Може би баща ти няма работа,
може би не са те приели в училището, в което си искал да учиш.
Когато се случат такива неща, довери се на Бога. Ако го направиш, вярата ти в него ще укрепне. Чрез това изпитание и вярата
на Авраам беше укрепена.
Един ден. Една нощ. Два дни. Две нощи. Три дни. На третия ден
те видяха планината Мория. Може би Авраам я посочи на сина си.
„Там ще принесем жертва на Бога, сине.“ На слугите каза: „Останете тук с магарето. Ние с Исаак ще отидем на планината. Там ще
се поклоним и ще се върнем при вас.“ (Махнете всички фигури.)
Сцена 6 (Поставете Исаак, фиг. Р 30, дървата, фиг. Р27, Авраам, фиг. Р31.)
Какво каза той? „Ще се върнем при вас.“ Ако Бог искаше Исаак
като жертва, как можеше той да се върне? Библията ни казва, че
Авраам вярваше, че Бог може да възкреси Исаак от мъртвите...“
(Евреи 11:19) Ако Исаак беше пожертван, Бог може да го върне
към живот. Колко силна беше вярата на Авраам!
Чрез трудностите той се научи да се доверява на Бог. Чрез вашите разочарования, когато сте тъжни и отчаяни, ще се укрепи вярата ви, като вярвате, че Бог ще оправи всичко. Ако винаги всичко
е лесно, вярата ни щеше да е слаба. Това е както при едно дърво.
По време на суша, когато не вали дъжд, корените му растат все
по-надълбоко и по-надълбоко, за да достигнат влажна земя. И когато дойде буря, то стои изправено, защото има дълбоки корени.
Едно момче, наречено Мартин, беше като това дърво. Той беше
християнин и обичаше Господ Исус, но брат му не беше и му създаваше неприятности. Пускаше радиото, когато Мартин четеше
Библията, наричаше го с обидни имена, говореше лъжливи неща
за него. Понякога Мартин казваше на Господа: „Господи, защо е
толкова трудно? Идва ми да се откажа. Моля те, помогни ми да
живея за Теб!“ Да зависи от помощта на Господа било като дърво20

то, което забиваше корените си дълбоко в земята. Бог не правеше
така, че да му е лесно, но Той помагаше на Мартин да не отговаря
на брат си със същото. Една вечер Мартин имаше възможността
да каже на брат си какво значи да си истински християнин. Това
беше много трудно за Мартин, но той се доверяваше на Господа
повече от всякога. Да, изпитания като това са трудни, но Бог има
причини, за да ги допуска. Той си имаше причини и за да поиска
от Авраам да пожертва сина си.
Те оставиха слугите и тръгнаха заедно. Исаак носеше дървата.
Авраам взе големия нож, който използваше, за да убива жертвите.
Известно време никой не казваше нищо. Но Исаак също мислеше
и накрая вече не можеше да крие мислите си. „Татко,“ каза той.
„Да, сине.“ отговори Авраам. „Ето огъня и дървата, но къде е агнето за всеизгарянето?“
Сигурно отне доста време на Авраам, за да отгвори. Той преглътнал сълзите си. После каза: „Синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгарянето.“ И те продължиха да вървят заедно.
Бог ще промисли. Тези прекрасни думи показваха вярата на
Авраам в Бога в най-тежкото изпитание през живота му. Ако ти
си християнин, ти също можеш да разчиташ на Бога за помощ, какъвто и да е проблемът ти. Ако го направиш, ще откриеш, че Той
ти дава смелостта и помощта, която ти е нужна, за да направиш
това, което е право. (Махнете всички фигури.)
Сцена 7 (Планински връх; поставете храст, Р32 с овен в гъсталака, фиг. РЗЗ, скрит, Авраам, фиг. Р22, Исаак, фиг. Р25.)
Колкото по-нататък отиваха, толкова по-трудно ставаше изпитанието за Авраам. Най-накрая те стигнаха до върха на планината.
Авраам започна да събира камъни, за да построи олтара. Исаак
му помагаше. Накрая олтарът беше готов. (Поставете олтара,
фиг. Р23.)
После Авраам обясни на сина си какво ще прави и защо. „Бог
ми каза да направя нещо странно. Не го разбирам. Само знам, че
трябва да се подчиня.“ Сигурно сълзи са се стичаха по страните
на Авраам, когато той обясняваше: „Бог ми каза да те доведа на
тази планина и да те принеса в жертва. Не зная какво ще направи
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Бог. Но зная, че можем да Му се доверим. Сигурен съм, че Той ще
се погрижи за нас. Трябва да Му се подчиня.“
Понякога е много трудно да изберем да се подчиним на Бога. За
Нина беше много трудно, тя искаше да отиде на екскурзия с класа
си, но родителите и нямаха толкова пари. Един ден, като отиваше
на училище, Нина намери точно толкова пари на улицата. Някой
от класа и сигурно ги беше загубил. Никой не знаеше, че тя ги е
намерила. Тя можеше да си плати с тях екскурзията или да ги даде
на учителя и той да разбере на кого са. Ако трябваше да се подчини на Бога, какво трябваше да направи? (Позволете на децата
да отговорят.)
Това било тежко изпитание за Нина, но Бог и помогна да Му се
подчини и след това изпитание тя стана по-добра християнка. Ако
ти, който си християнин се сблъскаш с такива изпитания, уповавай на Бога да ти помогне да Му се подчиниш. Това направи и
Авраам.
Сцена 8 (Махнете Исаак, фиг. Р25, поставете фиг. Р34 на олтара.)
След като Авраам обясни какво ще направи, той извади въжето
и завърза ръцете на Исаак до тялото му. Исаак не се опита да му
попречи, въпреки че можеше. Той беше по-силен от баща си и
лесно можеше да избяга. Сърцето му сигурно беше пълно с въпроси, но той се подчини и остави Авраам да завърже глезените
му и да го постави на олтара. Той много пъти беше виждал как
животни умират на олтара. Сигурно Исаак затвори очи, когато
видя баща му да вдига големия нож.  (Махнете фиг. Р22, поставете Авраам, фиг. Р35.)
Внезапно един глас извика: „Аврааме!“ Исаак отвори очите си.
Той чу как баща му отговори: „Ето ме!“ Бог беше изпрати Своя
ангел. (Поставете ангела, фиг. Р36.) Той казал: „Да не вдигнеш
ръката си върху момчето, нито да му направиш нещо. Защото сега
зная, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за Мен и сина си,
единствения си син.“ Колко ли се е зарадвал Исаак на този глас!
Сцена 9 (Махнете фиг. Р34и Р35, поставете фиг. Р25 и Р22.)
Авраам се обърна. „Виж, Исаак, агне!“ Един овен се беше зап
лел с рогата си в храсталака. Това беше жертвата! Бог се погрижи
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за жертва за всеизгаряне. Авраам взе овена и го сложи на олтара.
(Извадете овена от гъсталака и поставете фиг, Р24 на олтара.)
Той запали дървата. (Поставете огъня от фиг. Р24.) жертвата
беше принесена. А Исаак стоеше до олтара и сигурно благодареше на Бога с цялото си сърце. Овенът беше умрял вместо него.
Ти също трябва да благодариш на Бог, когато Той ти помогне в
трудностите.
Баща и син се върнаха заедно в къщи. Никой от двамата нямаше
да забрави този ден, това страшно изпитание. Авраам издържа
изпитанието. Той показа, че вярата му в Бога беше истинска. Бог
допуска тези трудности, за да покажем на себе си и на другите, че
наистина Му се доверяваме. (1 Петрово 1:7) Лесно е да се доверяваш на Бога, когато всичко е наред, но само истинският християнин може да Му се доверява в трудности.
Ако ти обичаш Господ Исус Христос, помни, че Бог има Свои
собствени причини да допуска трудности в живота ти. Той ще ги
използува, за да те направи по-силен християнин. Накрая, нека
Му благодарим за това, че Той знае защо идват проблемите ни.
Нека Го помолим да ни помогне да станем повече като Господ
Исус чрез тях. (Завършете с молитва.)
Примерим въпроси за интервюто:
– Авраам, защо отиде на планината Мория тази сутрин?
– Исаак, какви въпроси имаше към баща си, докато се качвахте
заедно на планината?
– Авраам, ако обичаш момчето си, как си могъл да го принесеш
в жертва?
– Исаак, кой беше най-страшният момент за теб?
– Исаак, как се чувстваше тогава?
– Авраам, защо беше сигурен, че и двамата ще се върнете?
– Исаак, коя част от случката ще си спомняш завинаги?
– Авраам, как така вярата ти в Господа се укрепява като остаряваш?

Въпроси за преговор към втори урок:
1. Аз бях на 90 години, когато ми се случи нещо много смешно.
23

Кой съм аз? (Сара.)
2. Аз съм синът на Авраам и Сара. Името ми означава „смях“. Кой
съм аз? (Исаак.)
3. Защо вече не принасяме жертви от животни на Бога? (Защото
Господ Исус, Божият Агнец, умря на кръста за греховете на
целия свят.)
4. Защо Бог допуска трудности в живота на своите деца? (За да
ни изпита и да укрепи вярата ни в Него.)
5. Какъв въпрос зададе Исаак на Авраам, докато се качваха да
принесат жертвата? (Къде е агнето за всеизгарянето?)
6. Какъв беше отговорът на Авраам? (Бог ще промисли жертва
за всеизгарянето.)
7. Защо Авраам каза на слугите, че двамата ще се върнат? (Авраам
вярваше, че Бог може дори да възкреси Исаак от мъртвите.)
8. Кой умря вместо Исаак? (Един овен или овца.)
9. Опишете един погрешен начин, по който един християнин
може да реагира на трудности в живота си. (Например да обвинява Бог за тях.)
10. Опишете правилния начин, по който трябва да реагира християнина на трудностите. (Да помоли Бог за помощ и да Му се
довери, за да се оправи всичко.)
Забележка: Ако искате да използвате този урок като специален
евангелизаторски урок, можете да използвате преобраза на смърт
та на Исус Христос чрез следните точки:
– Исаак е бил любимият син на Авраам – Исус е любимият син
на Бога.
– Исаак направи както му каза баща му и отиде – Послушанието
на Исус към Отца.
– Исаак носеше дървата – Исус носеше кръста
– Олтарът на планината – Хълмът Голгота
– Смъртта на Исаак беше незаслужена – Исус умря невинен за
нашите грехове
– Исаак беше спасен от смъртта – Исус беше възкресен от мърт24

вите
Не се опитвайте да преподадете всичко това заедно с основната
истина на урока.
Най-добре е да преподадете или едното, или другото.
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Урок 3
Авраам търси невяста за сина си
Този урок няма специално приложение за неспасените деца. Затова ви предлагаме за тях да използвате следното през друга част
от програмата си:
Тук имам упътване за моя (някакъв ел. уред). Когато го купих,
внимателно прочетох упътванията на производителите. Хората,
които са го направили, най-добре знаят как работи. Ако не прочета и не следвам инструкциите на производителите, ще имам
проблеми.
А тук имам едно друго, много по-важно упътване (вдигнете
Библията). Това е инструкцията за мен и за вас от Този, Който ни
е направил, от Бог. Разбира се, Той знае най-добре как трябва да
живеем. Това упътване ни казва много важни неща. То ни казва, че
ние всички сме се отклонили от Бога и сме били непокорни. Ние
четем, че Исус Христос, единственият Син на Бога (картинка 1)
умря на кръста и беше наказан за нашите грехове. Но сега Той не
е мъртъв (картина 2). Той беше възкресен и живее завинаги. Той
може да оправи нещата между теб и Бога. Той може да ти прости всичките грехове и да ти помогне да следваш инструкциите в
Библията. В Библията се казва: „Затова, покайте се и обърнете се,
за да се заличат греховете ви.“ (Деяния 3:19), (картинка 3). Обърнете се от грешния път и се доверете на Господ Исус Христос да
ви сдобри с Бога. Тогава всичките ви грехове ще бъдат заличени.
Много е важно да следвате напътствията на Този, Който ви е направил. (Можете да направите тези прости картинки и да ги
вадите от Библията си, докато говорите.)
Библейски текст: Битие 24, 15:2 (Общоприето е схващането, че
Елеазар е слугата, изпратен да търси жена за Исаак.)
Основна истина: Бог води своите деца.
Приложение за спасени: Моли се на Бог да ти показва Неговия
път при всяко решение.
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Стих за запаметяване: „Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по
който трябва да ходиш. Ще те съветвам като върху теб ще бъде
окото Ми.“ (Псалм 32:8)
Начало: Въведете идеята (мисленето) за водителството.
План на урока:
– Авраам упътва слугата си как да търси жена за Исаак ОИ
– Елеазар напуска дома на Авраам
– Елеазар пристига до кладенеца, близо до града на Нахор
– Той моли Бог за водителство ОИС
– Елеазар моли Ревека за вода и тя му дава ОИС
– Елеазар благодари на Бога ОИС
– Елеазар отива в дома на Ревека
– Той разказва всичко, което се е случило
– Роднините на Ревека казват: „От Господа стана това.“ ОИС
– На следващия ден майката и братът на Ревека се опитват да отложат заминаването
– Ревека казва: „Отивам.“
Кулминация: Исаак и Ревека се срещат
Заключение: Ревека става жена на Исаак ОИС
Нагледни пособия: Използвайте фон с открит пейзаж и Р8, 9, 11,
12, 17, 37-43. За сцена 1 можете да използвате и фон с палатка,
като пропуснете фиг. 17. Фиг. Р39 трябва да се прикачи към Р8 за
сцена 2, но да се махне за сцена 5. Направете лентички с думите:
БОГ ВОДИ ЧРЕЗ МОЛИТВА – БИБЛИЯТА – ДРУГИ ХРИСТИЯНИ.

Урок

Когато правиш моделче на самолетче как знаеш коя част къде
да я сложиш? Или ако плетеш нещо, как знаеш колко бримки да
нанижеш на иглите и как да ги плетеш? (Оставете децата да
отговорят на въпросите.)
Ти следваш указанията. Когато със семейството си отивате на
място, където никога досега не сте ходили, вие се нуждаете от
указания. Трябва някой да ви каже или да ви напише по кой път да
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вървите. Друга дума, която също означава „да следваш инструкциите“ е „водителство“. И двете означават „какво да направя“ или
„къде да ходя“. Главният слуга на Авраам, за когото мислим, че се
е казвал Елеазар, трябваше да свърши нещо много важно за господаря си. Той сигурно щеше да се нуждае от водителство.
Сцена 1 (Открит пейзаж с шатра или фон с шатра, поставете шатрата, Р17, Авраам Р37, Елеазар Р 38.)
Сара беше умряла, а Авраам остаряваше. Той мислеше за сина
си Исаак. „Исаак има нужда от жена“. И така, Авраам извика
най-стария си слуга Елеазар и му каза: „Обещай ми тържествено,
че няма да вземеш жена за Исаак от ханаанците, които служат на
идоли и вършат други лоши неща. Искам да отидеш в отечеството
ми, при рода ми и от там да вземеш жена за Исаак.“
По онова време беше обичайно родителите да решават кога и
за кого да се ожени синът или дъщерята им. Елеазар не се учуди, че Авраам искаше да намери жена за Исаак. Но той вече си
представи проблемите. „А ако никоя не иска да дойде с мен тук?“,
попита той. „Да се върна ли, за да заведа Исаак там?“ „Не, никога
не прави това.“, отговори Авраам. „Бог ни изведе от тази земя,
никога не връщай Исаак там. Бог ще изпрати ангела си пред теб и
ще вземеш жена за сина ми оттам. Но ако жената не иска да дойде
след теб, тогава ще бъдеш свободен от обещанието.“
Авраам знаеше, че Бог ще покаже на Елеазар подходящата жена
за сина му.
Бог щеше да му покаже „къде да отиде“ и „какво да направи“.
Бог води Своите деца. Ако ти си приел Исус Христос като твой
Спасител, ти си Божие дете. Бог иска да ти помогне да направиш
правилния избор и да вземеш правилните решения. В Библията Той обещава: „Ще те науча пътя, по който трябва да ходиш.“
(Псалм 32:8) Може би ти трябва да решиш дали да ходиш на тренировка вместо на неделно училище или да гледаш този филм на
ужасите, който цялото семейство ще гледа. Бог знае верния път.
Той иска да ти го покаже. Той води Своите деца. Авраам беше
сигурен в това и така каза на Елеазар. (Махнете всички фигури.)
Сцена 2 (Открит пейзаж, поставете фигурите, камили и езда28

чи, Р8, Р9, Р11, Р12. Добавете Р39 към Р8.)
Елеазар се приготви да тръгне. Десет камили бяха натоварени с
багаж за 725-те километра път до Харан, който щеше да отнеме
няколко седмици. По пътя щяха да им трябват храна, одеала и
палатки. Авраам им даде чудесни неща – може би скъпи украшения, злато, сребро и хубави дрехи, които да покажат, че той е
много богат човек. Елеазар взе със себе си и други слуги, защото
пътуването му през пустата и гореща страна щеше да бъде опасно. Докато пътуваха Елеазар сигурно си мислеше: „Как ще позная
тази, която трябва да стане жена на Исаак, когато я срещна? Какво
ще и кажа?“ Той знаеше, че трябва Бог да го води. Елеазар беше
получил напътствия от Авраам, но му бяха нужни още. Трябваше
Бог да му покаже тази жена. (Махнете всички фигури.)
Сцена 3 (Открит пейзаж. Поставете камилите, Р11 и 12, коленичилата камила, Р41, Елеазар, Р 38, извора Р42.)
Свечеряваше се, когато достигнаха близо до град Нахор, където
Авраам ги изпрати. Спряха до извора да си починат... и може би да
решат какво да направят по-нататък. Докато Елеазар гледаше към
града, той видя жени, които идваха за вода със стомните си. Той
сигурно си спомни думите на Авраам: „Бог ще върви пред теб.“
Дали щеше да види Божий ангел? Понякога Бог дава на Своите
хора да видят ангели, но най-често те не се виждат, въпреки че са
тук. Елеазар знаеше, че се нуждае от водителството на Бога. Той
се помоли: „Господи, Боже на господаря ми Авраам, дай ми, моля,
добър успех днес и покажи благост към господаря ми Авраам.
Ето, аз ще стоя при извора на водата и дъщерите на града излизат
да си наливат вода. Нека тази, на която ще река: „Я наведи подноса си да пия“ и тя рече: „Пий и ще напоя и камилите ти“ – тя нека
е онази, която си отредил за слугата си Исаак.“
Винаги е добре да молим Бог за водителство. Един от начините,
по които Бог води децата си, е чрез молитва. (Поставете на дъската лентичката БОГ ВОДИ ЧРЕЗ МОЛИТВА.)
Ако обичаш Господ Исус, не забравяй да Го питаш за Неговия
път, когато трябва да направиш избор или да вземеш решение.
Ако трябва да купиш подарък за мама, помоли го да ти помогне
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да намериш най-подходящия. После, като разглеждаш различни
неща и видиш едно от тях, изведнъж отвътре ще бъдеш сигурен,
че то е правилното. Или попитай Бога за този филм на ужасите.
Мислите ти може да са объркани. Не искаш да ти се смеят, ако не
го гледаш. Обаче и не ти се гледа. Когато си говориш с Бог за това,
през ума ти може да мине мисълта: Исус не би го гледал. Тогава
вече знаеш какво трябва да правиш. Бог те е водил в молитвата
ти. Елеазар знаеше, че трябва да се помоли и как да се помоли
правилно.
Нямаше лесно да стане така, както той беше помолил Господ,
защото в тази страна беше необичайно за мъж да говори с жена,
която не го познава. Така че повечето жени вероятно нямаше да
му обърнат внимание. Ако тази, която заговореше не само му даде
вода, но и напои камилите му, това щеше да бъде много необичайно. Това също щеше да покаже, че тя е мила и внимателна жена,
която не се страхува от работа. Да вадиш тежките ведра с вода от
кладенеца, да ги носиш по стълбите, да ги изливаш в улеите за
вода и това за 10 камили – това беше много работа. Камилите пият
МНОГО вода! (Поставете Ревека, Р43.)
Елеазар още не беше свършил молитвата си, когато видя тази,
която искаше да попита. Тя беше много красива, прекрасна млада
жена. Дали тя е избраната? Той я гледаше как слиза към кладенеца и пълни стомната си. Когато я напълни той я попита: „Моля те,
мога ли да пия от твоята стомна?“ Тя веднага свали стомната от
рамото си. „Пий“, каза тя. Това беше първият отговор! Елеазар пи.
После тя каза: „Ще дам и на камилите ти, докато се напият.“ Това
беше вторият отговор! Стана точно така, както се беше помолил
Елеазар. Бог го водеше.
Често, когато се молим за водителство, Бог прави нещо, от което
ние точно разбираме какво да направим. Ако си се помолил и си
попитал Бога: „На кого да кажа за Теб?“ и някой ден дойде при
тебе някой и ти каже: „Защо все ходиш на църква или неделно
училище?“ или „Като майка ти не те пуска да ходиш на гребане,
понеже не можеш да плуваш, защо не отидеш без да и казваш?“
Какво ще отговориш? (Обсъдете с децата.) Това може да е твоя30

та възможност да кажеш на някого за Господа. Бог е отговорил на
молитвата ти за водителство, като ти е изпратил някого с въпроси.
Тъй като Елеазар получи и двата отговора на молитвата си за
водителство, сигурно му беше трудно да не покаже радостта си
и веднага да не каже за какво е дошъл. Но той не каза. Първо той
трябваше да разбере някои други неща. Докато си мислеше да попита младата жена от кое семейство е, той започна да разопакова
някои от скъпоценните неща, които беше донесъл. Златните украшения, халката и гривните щяха да покажат нещо за човека, който
ги изпращаше. След като младата жена напои камилите, Елеазар
и даде хубавите украшения. Той разбра, че името и е Ревека.
„Чия дъщеря си?“, попита той. Когато тя му каза, той се развълнува още повече. Тя беше роднина на Авраам. „Дали ще има у вас
една стая, в която да пренощуваме тази нощ?“, попита той. „Имаме много място“, отговори девойката. „И за вас и за камилите ви.“
Елеазар наведе глава и благодари на Бога за Неговото водителство. „Благословен да бъде Богът на моя господар Авраам. Той
ме доведе на правилното място.“ – каза той. Бог е същият и днес.
Той иска да ти покаже Своя път. Ако си Негово дете, Той иска да
ти помогне да вземеш правилното решение. Спомни си какво ни
казва Той в Псалм 32:8. (Прочетете стиха.)
Той ще те води, когато се молиш. Понякога Бог ни води и когато четем Библията. (Поставете лентичката с думата БИБЛИЯ
на дъската под МОЛИТВА.) Колкото повече четете и запомняте какво пише в Библията, толкова по-добре ще разбирате какво
радва Бога и какво иска Той от Своите деца. Това е съвсем реална
помощ, когато трябва да вземете решения. Например, ако трябва да избираш между тренировките и неделното училище, ще ти
помогне, когато прочетеш в Библията, че трябва да се срещаме с
други християни. Много е важно да се чете Библията, за да се разберат Господните пътища и да се постъпва така, както Той иска,
защото Бог никога не ни води по начин, който противоречи на написаното в Библията. Това е един от начините, по които Бог води
децата си. Но Той водил Елеазар по друг начин. Какъвто и начин
да избере, Бог винаги ни води. Ние трябва да сме благодарни за
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това, както беше и Елеазар.
Когато Ревека изтича вкъщи, тя също беше много развълнувана.
Този човек беше слуга на Авраам! Тя често беше чувала в семейството си да се говори за Авраам. (Махнете Ревека.)
Братът на Ревека видя скъпите украшения и чу разказа и. Той
веднага изтича до кладенеца и покани Елеазар у дома. (Махнете
всички фигури.)
Сцена 4 (Празна дъска. Поставете Елеазар, фиг. Р38 и добавете лентичките с думите БОГ ВОДИ ЧРЕЗ МОЛИТВА, БИБЛИЯТА.)
Елеазар, слугите и камилите отидоха у дома на Ревека и там
им приготвиха вечеря. „Няма да ям, докато не ви кажа защо съм
тук.“ – каза Елеазар. Бог го беше довел на правилното място, при
правилния човек. Сега, той се довери на Бога да му помогне да
каже правилните думи. Той разказа историята си като започна от
Авраам.
„Господ е благословил господаря ми премного.“ – каза той. „Той
е велик човек и много богат. Бог му даде стада овце и говеда,
камили и магарета, сребро и злато, слуги и слугини. Авраам и
Сара имаха син когато бяха вече стари и Авраам даде всичките си
богатства на него.“
Той продължи да им разказва какво господарят му каза: „Не искам синът ми да се ожени за жена от злите ханаанци. Иди и вземи
жена за сина ми от моя народ.“
Накрая Елеазар им разказа за молитвата при кладенеца. „Помолих се, когато и кажа: „Мога ли да пия от стомната ти?“, тя да
каже: „Пий и ще напоя и камилите ти.“ Преди още да бях свършил
да се моля, дойде Ревека. Когато я заговорих, тя каза точно това,
за което се бях помолил.“ Можете ли да си представите как се е
чувства Ревека, когато чу това?
Елеазар продължи да обяснява: „Наведох глава и прославих
Господа, Бога на моя господар Авраам, Който ме беше довел до
правилния път. Бог ме доведе във вашата къща и при вашата дъщеря. Кажете ми сега, искате ли да постъпите любезно спрямо
господаря ми или не? Кажете ми да или не е вашият отговор, за да
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знам какво да направя.“
Ревека не отговори. Но баща и и брат и отговориха вместо нея.
„От Господа стана това“, казаха те. „Вземи Ревека и си иди и нека
тя бъде жена на сина на господаря ти.“
Бог използва Елеазар да покаже на Ревека, на брат и и на семейството и, че това е Божият път. Той употреби слугата, за да ги
води. Бог често употребява други християни, за да ни покаже кой
е Неговия път – особено, когато сме деца. (Поставете лентичката с думите – ДРУГИ ХРИСТИЯНИ на дъската.)
Може би имате въпроси като „Какво да направя, когато ме бият
в училище?“ или: „Да излъжа ли и да кажа ли, че татко не е в
къщи, ако той е в къщи?“ Ти не знаеш Божия път. Познаваш ли
някого, който обича Господ Исус, човек, на когото имаш доверие?
Защо не си поговориш с този човек и той или тя ще ти помогне
да разбереш какъв е Божия път. Имайте предвид, че аз ще се радвам да поговоря с вас, ако искате. Като свършим урока просто
останете на мястото си и аз ще знам, че искате да си поговорим.
Бог често използва други хора, за да ни ръководи, както използва
Елеазар, за да покаже на Ревека правилния път.
Когато Елеазар чу, че Ревека ще дойде с него, той се поклони до
земята и прослави Бога, като Му благодари за Неговото водителство.
После той извади още от скъпоценните неща, които беше донесъл. Даде на Ревека още красиви украшения. След като вечеряха,
те си легнаха. (Махнете Елеазар.)
Мислите ли, че Ревека можеше да заспи тази нощ? Тази вечер
промени целия и живот. Бог ясно беше показал, че Исаак трябва
да бъде нейния съпруг. Ако ти обичаш Господ Исус, някой ден,
като пораснеш, ще трябва да взимаш много важни решения. Какъв ще станеш – фермер, машинист, медицинска сестра или мисионер? Помоли Бог да те ръководи. Ако ти наистина искаш да
следваш Неговия път, той ще ти го покаже. Той ни е обещал да ни
ръководи и ще го направи, както за дребните, така и за важните
решения в живота ни.
Той водеше и Елеазар. Сега вече слугата на Авраам знаеше коя
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трябва да бъде жената на Исаак. Затова още на следващата сутрин
той поиска да поеме по обратния път към дома на Авраам. Разбира се, поиска да вземе и Ревека със себе си. Но майката и братът
на Ревека казаха: „О, не отивай още! Нека Ревека да остане с нас
поне още 10 дни и после да отиде!“ Но Елеазар искаше да тръгне
незабавно. „Нека извикаме Ревека и чуем какво ще каже тя.“ –
предложиха те. „Ще отидеш ли с този човек?“ – попитаха те. Сега
Ревека трябваше сама да вземе решение. „Ще отида“, отговори тя.
В сърцето си Ревека знаеше, че това беше Божия план за нея. Тя
нямаше търпение да отиде и да види човека, който щеше да бъде
неин съпруг. (Махнете всички фигури.)
Сцена 5 (Открит пейзаж, поставете камилите, фиг. Р8, 9, 11,
12.)
Колко ли вълнуваща беше срещата на Исаак и Ревека! В Библията пише, че Елеазар разказа на Исаак всичко, което се случи. Като
го чу, Исаак разбра, че Господ изпрати Ревека точно за него. Той
я въведе в шатрата на майка си и тя стана негова жена. И двамата
бяха много щастливи, че Бог ги води. Те бяха израстнали далече
един от друг, но Бог ги беше събрал заедно. Любовта им растеше
всеки ден.
Деца, Бог иска да ви покаже Своя път. Той иска да ви води. Така,
че говорете с Него за решенията, които трябва да вземате. Може
би точно сега има нещо, за което искате да Го попитате. Ние ще
утихнем за момент, така че да можете да го направите....не на глас,
но в сърцето си. Помнете обещанието Му: „Аз ще те вразумя и ще
те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам като
върху теб ще бъде окото Ми.“ (Псалм 32:8)
(След известно време тишина, завършете с молитва.)

Въпроси за преговор към трети урок:
1. Защо Авраам не искаше Исаак да се ожени за жена от ханаанките? (Защото ханаанките служеха на идоли и вършеха други
зли неща.)
2. Къде изпрати той слугата си, за да намери жена за Исаак? (В
земята, където живееха роднините му, в Нахоровия град.)
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3. Защо Елеазар се помолил при кладенеца? (Защото се нуждаеше от Божието водителство, за да намери подходящата
жена за Исаак.)
4. Как Бог води децата си? (Чрез молитва, чрез Библията и чрез
други християни.)
5. Откъде знаем, че Бог ще води децата си? (Защото Той го е обещал в Библията, например Псалм 32:8.)
6. Как се казвала жената, за която Бог искаше да се ожени Исаак?
(Ревека.)
7. Какво важно нещо направил Елеазар преди да отиде в дома на
Ревека? (Той благодарил на Бог.)
8. Как Елеазар показа на Ревека и семейството и, че Авраам и
Исаак са велики хора? (Той даде на Ревека скъпите украшения, които беше донесъл със себе си и им разказа за огромните
стада, които притежава Авраам.)
9. Какво казаха бащата и братът на Ревека, когато чуха историята
на Елеазар? (Това стана от Господа. Вземи Ревека и си иди и
нека тя стане жена на сина на господаря ти.)
10. Назовете едно от важните неща, за които ще ви е необходимо
Божието водителство, когато пораснете. (Например професия,
женитба и т. н.)
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Урок 4
Първородството и благословията
Библейски текст: Битие 25:21-34, 26:34,35 (Сватбата на Исав),
27:1
Основна истина: Не бъди измамник, както беше Яков.
Приложение:
Неспасени: Довери се на Бога да промени лукавото ти сърце.
Спасени: Остави се на Божията сила, за да живееш като нов човек.
Стих за запаметяване: „Сърцето е измамливо повече от всичко и
е страшно болно.“ Еремия 17:9
Начало: Филип печели състезание.
План на урока:
– Раждането на Исав и Яков.
– Исав е ловец, а Яков – домошар.
– Исав се връща гладен у дома.
– Исав продава първородството си.    ОИН
– Исаак казва на Исав да отиде на лов и да му донесе месо.
– Ревека намисли да измами Исаак.
– Яков се съгласява.   ОИН
– Яков отива при баща си. ОИС
– Исаак благославя Яков.
Кулминация: Исав се връща при Исаак и разбира, че е бил измамен
Заключение:
– Исав решава да убие Яков.
– Яков напуска дома си ОИС и ОИН
Нагледни пособия: За всички сцени може да се използва фона с
открит пейзаж. Но за разнообразие го използувайте само в сцени
1 и 3, а за другите – фона с шатра. Ако използвате фона с шатра,
изпуснете фиг. Р17. Използвайте фиг. Р17, Р43-52.
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Подготовка за участие на учениците: Една седмица по-рано
дайте на 2 от по-големите деца подробностите от историята в началото на урока и ги накарайте да я изиграят пред другите.

Урок

(Това може да се изиграе от двама по-големи ученици.)
„В работата на баща ми имаше детски спортен празник“, каза
Филип. „И как беше?“, попита Тони. „Супер! Спечелих състезанието за под 12 годишни деца! Получих тази награда. Не е ли
страхотно“ „Наистина! Браво, Филип!“, поздрави го Тони. „Но,
почакай малко...ти не навърши ли 12 години миналия месец?“ „Да,
разбира се, но там никой не знае на колко съм години. Спечелих
състезанието, получих си наградата и никой не разбра, че съм над
12 години.“ „Не мисля, че това е толкова хубаво“, каза Тони. „Ти
си излъгал.“ „Какво значение има, нали не ме хванаха!“
Добре ли е да се лъже, ако не те хванат? Защо това не е добро?
(Нека децата кажат мнението си. Докажете, че лъжата не е
угодна на Бога (Псалм 5:6) и че някой друг страда, когато лъжем. Някой друг щеше да спечели наградата на Филип.)
Днес ще се срещнем с един човек, който лъжеше. Това беше синът на Исаак и Ревека.
Сцена 1 (Открит пейзаж, поставете Исаак, Ревека и шатра,
фиг. Р44, Р45 и Р17.)
Миналата седмица ние научихме как те се ожениха. Сигурно с
нетърпение очакваха деня, когато ще могат да разкажат на децата
си как Бог нареди всичко. Но годините минаваха, а Исаак и Ревека нямаха деца. В Библията се казва, че Исаак се помоли Ревека
да роди дете. Дали Бог чу молитвата му? Да, чу я и отговори по
Своя начин. Той им даде близнаци! Нарекоха ги Исав и Яков. Те
се родиха след като Исаак и Ревека бяха женени вече 20 години.
Исаак и Ревека сигурно много са зарадваха на двете близначета.
Дядо Авраам също. Той беше сигурен, че Исаак и Ревека ще имат
поне един син. Знаете ли защо? (Ако имате по-големи ученици,
накарайте ги да помислят вместо да им казвате.)
Да, Бог беше обещал на Авраам, че от децата и внуците му ще
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произлезе голям народ. (Махнете всички фигури.)
Сцена 2 (Открит пейзаж с палатка или вътрешност на шатра; поставете Исав и Яков, фиг. Р45 и Р46.)
Въпреки, че Исав и Яков бяха близнаци, те никак не си приличаха. Исав, близнакът, който се роди пръв имаше червена коса
и много космата кожа. А Яков имаше нежна и гладка кожа. Те
много се различаваха и в нещата, които обичаха да правят. Исав
обичаше да скита. Той беше силен мъж, който прекарваше много
време в горите и полетата с лъка и стрелите си. Той ходеше на лов
и носеше вкъщи дивеч за ядене. Яков беше друг. Той не обичаше
да ходи на лов. Беше тих човек, обичаше да стои при шатрите.
Майка му, Ревека, го научи да готви и той прекарваше много време с нея. Освен това, той обичаше да мисли...и да прави планове.
Яков беше хитър. В Библията пише, че той беше любимецът на
Ревека, а Исав беше любимецът на Исаак. Такова предпочитане
на синовете може да донесе много неприятности.
Един ден Исав беше зает с любимото си занимание – лова.
Може би той не успя да улови нищо този ден, понеже се върна в
къщи гладен и отчаян. И колко беше гладен! А какво мирише така
хубаво? О! Яков готви. Неговото ядене миришеше така вкусно!
(Махнете всички фигури.)
Сцена 3 (Открит пейзаж; поставете Яков и Исав, фиг. Р47 и
Р48.)
„Якове, дай ми малко от това вариво. Почти умирам от глад.“ –
каза Исав. Яков помислил за това. Той виждаше, че Исав твърдо
е решил да яде от яденето му. Е, добре, той също взе решение.
„Ще ти дам, ако ми отстъпиш първородството си“, започна да се
пазари Яков.
Какво значи „първородство“? Това е едно специално право, което обикновено принадлежало на най-големия син. При смъртта
на бащата първородният син ставал глава на семейството и получавал двойно по-голям дял от наследството на баща си. Също
така, първородният син имал специална благословия от Бога.
Исав бил по-големият от близнаците и затова той имал правото на
първородство. Но още преди близнаците да се родят Бог казал на
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Ревека: „По-малкият ще бъде по-велик от по-големия.“ Бог беше
планирал Яков да получи първородството. Но Яков не искаше да
чака Бог да направи това. Той искаше да измами брат си да му го
продаде. Затова каза: „Ще ти дам ядене, ако ми продадеш първородството си.“
Исав не го беше грижа за първородството му и не държеше да
стане глава на семейството, което Бог обеща да благослови. „Казах ти, че умирам от глад“, каза той на Яков. „За какво ми е първородството ми. Вземи го.“
„Обещай ми“, каза Яков. „Дай ми тържествено обещание!“ Исав
обеща. Яков получи първородството, а Исав – яденето си. Хитрият Яков знаеше, че това е началото на много особени събития в
неговия живот. Но той по нечестен начин измами Исав да му продаде първородството си за паница леща. Той го измами. Може би
ти си мислиш: „Колко подло!“ Но Библията ни казва, че въпреки,
че не лъжем като Яков и нашите сърца са измамни. „Сърцето е
измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го
познае?“ (Еремия 17:9)
Това означава, че истинската ти същност не е открита, честна
и истинна. Истинската ти същност е грешна, лоша и фалшива.
От гледна точка на Бога твоето сърце е измамливо. Това значи,
че си много лош. Може би отстрани не изглеждаш така. Може би
майка ти и баща ти и учителите ти си мислят, че ти си едно добро
и възпитано момче или момиче. Но Бог познава истинската ти
същност. Той знае всичките ти лоши мисли. Той знае, че ти обичаш себе си повече от всеки друг. Той знае всеки път, когато ти
мамиш или лъжеш. Той знае, че ти не си толкова добър, колкото
изглеждаш. Това, което Библията говори, че сърцето е измамливо
и зло е вярно за теб, както беше вярно и за Яков. Ти не можеш
сам да се промениш и да станеш угоден на Бога. Но Бог може да
те промени и да те направи друг човек. Ако ти никога не си Му
се доверявал, трябва да го направиш на всяка цена. Ако ти искаш
да принадлежиш на Бога и Той да промени живота ти, но не си
сигурен как може да стане това, остани да си поговорим, когато
другите си отидат. Ела и седни тук отпред и аз ще знам, че искаш
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да си поприказваме за това как може да се промени живота ти.
Яков също имаше нужда Бог да го промени. Но той не си мислеше за Бога. Ако той само се беше помолил Бог да се погрижи
за него, Бог щеше да направи така, че той да си получи първородството.
Но Яков беше глупав и се опита сам да си уреди нещата. (Махнете всички фигури.)
Сцена 4 (Открит пейзаж с шатра или вътрешност на шатра,
поставете Исаак и Исав, фиг, Р49 и Р45.)
След известно време Исаак извика Исав. „Яде ми се добър дивеч. Вземи лъка и стрелите си, застреляй някое животно и ми приготви вкусно ядене.“ Исаак беше вече стар и сляп. „Може скоро
да умра“, каза той. „Имам благословия специално за теб. Донеси
ми месото и ще те благословя.“ Въпреки, че Исаак знаеше, че Бог  
каза, че по-старият брат ще служи на по-младия, той смяташе да
благослови първородния си син Исав. Вероятно той знаеше също
и че Исав е продал първородството си на Яков. (Махнете всички
фигури.)
Сцена 5 (Поставете Ревека и Яков, фиг. Р50 и Р46.)
Ревека чу какво каза Исаак на любимия си син. Веднага след
като Исав отиде на лов с лъка и стрелите си, тя извика Яков, своя
любимец. „Чух баща ти да казва на Исав да му донесе лов и да му  
сготви  вкусно  ястие, за да го благослови пред Господа преди да
умре. Чуй ме сега и направи, каквото ти казвам. Иди в стадото и
ми донеси две добри ярета. Аз ще сготвя на баща ти вкусно ядене,
така както той го обича. Ти ще му го занесеш. Той ще помисли, че
ти си Исав и ще те благослови.“
Ревека знаеше, че любимият и син вече има първородството и
беше решена да му осигури и благословията, която вървеше с
него. Но и тя беше измамница.
Първо Яков не се съгласи с това, което му каза майка му. „Баща
ми ще познае, че аз не съм Исав“, каза той. „Исав е космат, а моята
кожа е гладка. Баща ми ще ме попипа и ще си навлека проклятие.“
„Послушай ме, синко“, каза Ревека. „Нека проклятието ти падне
върху мен. Ти само иди и ми донеси яретата.“ Тогава Яков се съ40

гласи. Разбира се, това беше много погрешно. И майката, и синът
бяха много лукави. Тъй като сърцата ни са измамливи и лъжливи
и нещата, които правим са такива.
Може би си имал неприятности, защото си закъснял. И си се
оправдал: „Старата г-жа Бонева ме спря, за да си приказва с мен
и затова закъснях.“ Това е било лъжа. Всъщност си бил в парка с
приятели. Или някой ден нарочно си ударил брат си с бухалка за
крикет. А после си обяснил на майка си: „Не исках да го ударя.
Бухалката ми се изплъзна.“ Друга лъжа. Ти правиш тези неща,
защото истинското ти Аз е измамно и лъжливо. Само Бог може да
те промени. Той може да те направи друг човек, не само външно,
но Той може да промени истинското ти Аз. Бог може да те направи човек, който не е измамен и лъжлив. Той може да те направи
човек, който иска да слуша Бога.
Ако ти наистина искаш да се промениш, ела при Исус Христос
и Го помоли да ти прости всички лоши неща, които си направил.
Той може да ти прости, защото Той умря за твоите грехове. Когато
дойдеш при Исус и Му се довериш да ти прости, ти си променен.
В Библията пише: „Ако някой е в Христос, той е ново създание.“
(2 Коринтяни 5:17). Не искаш ли да бъдеш ново създание, вместо
да си лъжец и измамник като Яков? Ако Яков се беше доверил на
Бога, Той щеше да направи така, че Яков да получи благословията. Нямаше нужда да се опитват да измамят баща му.
Ревека също би трябвало да знае как да постъпи. Какво мислите,
че трябваше да направи, след като знаеше, че Исаак се кани да
благослови Исав? (Опитайте се да разберете какво мислят учениците ви. На тази основа им помогнете да стигнат до извод,
подобен на следния):
Първо тя трябваше да се помоли, Бог да и покаже начина, по
който да говори с Исаак и той да я послуша. Тя е можеше да каже
на Исаак, че е чула, че той смята да даде благословията си на Исав
и да му напомни какво е казал Бог преди да се родят близнаците.
Тя е можеше да му каже, че първородството сега принадлежи на
Яков и това не може да се промени. И после да го попита дали не
иска да даде благословията си на Яков. Никога не е правилно да
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се лъже. Бог винаги се огорчава, когато ние лъжем и заблуждаваме другите хора. (Махнете всички фигури.)
Но Ревека направи всичко по нейния начин, а не по Божия. Тя
сготви месото, точно както Исаак го обичаше. После тя донесе
дрехите на Исав и накара Яков да ги облече. Взе косматите кожи
на яретата и уви с тях ръцете и шията на Яков. Яков взе яденето и
го занесе на баща си.
Сцена 6 (Поставете Исаак и Яков, фиг, Р49 и Р51.)
„Татко“, каза Яков. „Ето ме, сине“, отвърна Исаак. „Кой си ти?“
Спомнете си, че Исаак беше сляп. „Аз съм първородния ти син
Исав.“ – отговори Яков. „Сторих, както ми поръча. Стани, моля
те, седни и яж от лова ми, за да ме благослови душата ти.“ „Как
стана, синко, че го намери толкова бързо?“ – попита Исаак. Яков
съобрази бързо: „Защото Господ, твоят Бог ми даде добър успех“
Исаак каза: „Ела, синко, да те попипам, дали си същият ми син
Исав или не.“
Как мислите, че се чувстваше Яков в този момент? Ревека сигурно стоеше наблизо и слушаше. А как ли се чувстваше тя? Сигурно много се страхуваха, че планът им ще се провали.
Бавно Яков се доближи до баща си. Исаак протегна ръце и ги
прекара по косматата ярешка кожа, която покриваше ръцете и шията на Яков. „Гласът е на Яков“, каза той, „Но ръцете са на Исав.
Ти ли си наистина моят син Исав?“ Исаак помоли за истината.
Отново Яков излъга. „Аз съм“, отговори той. „Тогава донеси
ми яденето“, каза Исаак. После Исаак отново каза на Яков да се
доближи до него. Той целуна баща си и той помириса дрехите на
Исав, с които беше облечен Яков. Те миришеха на полето, където
Исав прекарваше повече време. Така Исаак се убеди, че говори
със сина си Исав. И благослови Яков.
„Нека Бог ти даде много богатства. Бъди господар на братята си.
Да бъдат благословени всички, които те благославят.“ Това бяха
някои от нещата, които Исаак каза на Яков.
После Яков бързо си отиде от баща си. Измамата им беше успяла! Но дори и да не те хванат, винаги е лошо да се лъже, да се
хитрува и да се мамят другите. Когато момчетата и момичетата,
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които са християни, вършат тези неща, това позори Господ Исус
Христос. Ако ти Го обичаш, помни, че си нов човек. Святият Дух
на Бога живее в теб, за да ти помага да бъдеш честен и да вършиш това, което е право. Уповай на Неговата помощ, когато ти
се иска да нарушиш правилата на играта, за да спечелиш. Когато
виждаш, че можеш да получиш по-добри оценки в училище, ако
преписваш, помоли Бог да ти помогне да направиш това, което
е право и да не преписваш. Бог винаги ще ти помогне. Той ще
ти помогне да бъдеш честен и да си дупчиш билет в рейса, дори
и когато приятелите ти не си дупчат и никога не ги хващат. По
такъв начин ти можеш да покажеш, че си християнин и че Бог те
е променил. Едно дете християнин не трябва да лъже като Яков.
(Махнете Яков, фиг. Р51; поставете Исав, фиг. Р52.)
Яков тъкмо си отиде, когато пристигна Исав. „Стани, татко“,
каза той. „Ето, ловът ми. Яж от него и ме благослови.“ Исаак не
можеше да повярва на ушите си! „Кой си ти?“, попита той. „Аз
съм първородният ти син Исав.“ Сигурно Исав се е зачуди какво
става с баща му. Как така Исаак не знае кой е той? После Исав
забеляза, че баща му трепери. Той се тресеше целият, като че ли
нещо ужасно се бе случило.
„Кой?!“, извика Исаак. „А кой е онзи, който ми донесе месо? Аз
ядох преди да дойдеш ти и го благослових. И той ще бъде благословен.“
И бащата, и синът разбраха, че Исаак е измамен. Въпреки, че
Исав бе продал първородството си, сега той беше не само разочарован, но и много разгневен. „Брат ми ме измами два пъти“, каза
той. „Първо ми отне първородството. А сега открадна и благословията ми.“ Исав се помоли на баща си да благослови и него, но
Исаак не можеше да му даде важната благословия, която беше дал
на Яков. (Махнете всички фигури.)
В Библията пише: „И Исав мразеше Яков поради благословението, с което баща му го благослови.“ (Битие 27:41)
„Баща ми скоро ще умре“, каза си той. „И тогава ще убия брат
си Яков.“
Сцена 7 (Поставете Ревека и Яков, фиг. Р50 и Р46.)
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Ревека разбра какви планове прави Исав. Тя извика Яков и му
каза: „Исав се кани да те убие. Напусни дома за известно време.
Иди при брат ми в Харан. Остани там докато мине гневът на брат
ти. После ще пратя да те повикат оттам.“
Ревека не каза на мъжа си истинската причина да отпрати Яков
от къщи. „Не искам Яков да се ожени за някое от тукашните момичета“, каза тя. Исав вече беше направил това и родителите му
много съжаляваха. Така Исаак се съгласи да изпрати Яков в Харан. След като Яков замина Ревека никога повече не видя любимия си син. (Махнете всички фигури.)
Колко проблеми им създаде тяхната измама! Лъжите винаги
огорчават Бога и носят мъка и на други хора. Може би ти си християнин и Господ Исус е твой Спасител, но понякога ти се иска да
излъжеш или да измамиш за нещо. Това е така понеже старият,
грешен човек е още тук, въпреки че Бог те е направил ново създание. Старият човек иска да лъже, мами и заблуждава. А новият
човек, когото Бог е направил, иска да върши това, което е право.
Помни, че Святия Дух на Бога живее в теб! Ти не си длъжен да се
подчиняваш на стария човек. Уповай на Святия Дух да ти помогне да бъдеш честен и истинен, какъвто Той иска да бъдеш.
Но някои от вас никога не са били променяни от Бога. Може
би ти знаеш, че истинската ти същност е лоша и огорчава Бога.
Помоли Го днес да те промени. Може би си мислиш: „Но вие не
знаете, колко лош съм бил.“ Бог знае, но Той пак иска да дойдеш
при Исус Христос и всичко да ти бъде простено. Тогава ще станеш нов човек и Бог ще ти помогне да не лъжеш и.да не вършиш
лоши неща. Той ще ти помогне да живееш за Него.

Въпроси към четвърти урок:
1. Как Исаак и Ревека нарекоха близнаците си? (Исав и Яков.)
2. По какво се различаваха Исав и Яков? (Исав имаше много
космата кожа, а Яков имаше гладка и нежна кожа. Исав обичаше да скита из полето с лъка и стрелите си, а Яков много
мислеше и правеше планове.)
3. Какво е първородство? (Това е нещо много специално. Когато
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бащата умре, първородният син става глава на семейството
и получава двойно по-голямо наследство от другите синове.
Той също така е особено благословен от Бога.)
4. Как Бог описва истинската ти същност? (Измамлива повече от
всичко и страшно болна.)
5. Как Яков получи първородството? (Той измамил Исав като го
принудил да му го продаде за паница ядене, когато Исав бил
много гладен.)
6. Защо Яков щеше да го получи и без да лъже? (Защото Бог го
обеща още преди Яков да се роди.)
7. Как Ревека и Яков накараха Исаак да повярва, че благославя
Исав? (Като обвиха ръцете и шията му с ярешка кожа и облекоха дрехите му. Освен това каза, че е Исав.)
8. Как християните могат да живеят честно и да не лъжат? (Защото те са нови хора, Святият Дух на Бога живее в тях и им
помага да бъдат честни и истинни.)
9. Какво намисли да направи Исав, когато разбра, че е бил излъган? (Той реши да убие Яков след като баща му умре.)
10.Кой стих от Библията ни казва, че сърцата ни са измамливи?
(Еремия 17:9)
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Урок 5
Яков далеч от дома
Библейски текст: Битие 28:10 - 29:30; 31:2-7, 11, 13-18; 32:1-4;
35:1-15, 27 Този урок обхваща голяма част от Писанието. Не се опитвайте да включите всички подробности.
Текстът на урока разказва основните случки. Раждането на синовете е пропуснато, тъй като следващата
серия уроци, която се занимава със живота на Йосиф,
ще включи този разказ.
Основна истина: Бог променя живота на тези, които са Негови.
Приложение за неспасени: Приеми Господ Исус като твой Спасител и ще видиш, че Той променя живота ти.
Приложение за спасени: Приеми с радост промените, които Бог
върши в живота ти.
Стих за запаметяване: „Онзи, Който е започнал добро дело у
вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“ (Филипяни
1:6)
Начало: Яков казва: „Довиждане“
Плана на урока:
– Яков спи на камък вместо на възглавница
– Той сънува
– Бог му говори ОИН
– Яков издига стълп
– Яков казва: „Господ ще бъде мой Бог.“  ОИН
– Яков среща Рахил на кладенеца
– Яков работи за Рахил седем години
– Лаван измамва Яков и му дава Лия ОИС
– Яков се жени за Рахил
– Яков продължава да работи за Лаван ОИС
– Яков решава да напусне ОИС
– Яков напуска
– Яков Чува, че идва Исав
– Яков се моли ОИС
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– Яков изпраща семейството си през реката
Кулминация: – Яков се бори с Бога ОИС
Заключение: – Яков среща Исав и двамата плачат заедно   ОИС
и ОИН
Нагледни пособия: Използвайте фон с открит пейзаж и фиг. Р5-т,
9-15, 42, Р46, 53-60
Подготовка за участие на учениците: Направете копия на играта за преговор в края на урока. Дайте по едно копие на всяко дете.
Те могат да я решават след урока, когато обсъждате отговорите
или вкъщи.

Урок

Сцена 1 (Празна дъска; поставете Яков, фиг. Р53.)
Яков каза „Довиждане“ и напусна дома си. Беше тъжен ден. Той
измами своя стария и сляп баща. Така разгневи брат си, че той искаше да го убие. Може би си мислеше: „Дали някога пак ще видя
майка си и баща си?“ Предстоеше му дълго пътуване. До града
на вуйчо му имаше около 725 километра. Той ходеше пеш или
яздеше камила, така че пътуването щеше да трае дълго. До този
момент Яков изглежда не беше мислил много за Бога. В Библията
няма нищо, казано за това, че той се доверяваше или се подчиняваше на Бога. Напротив, нещата, които правеше показваха, че не
обичаше Бога. (Махнете фигурата.)
Сцена 2 (Нощна сцена или празна дъска с тъмно покритие; поставете фиг. Р54.)
Една нощ, малко след като беше тръгнал от къщи, Яков остана
да спи на голото поле. Той използва един камък за възглавница.
Колко ли е била корава тази възглавница! Но Яков беше много
изморен и скоро заспа. Като заспа, започна да сънува. (Поставете ангела и стълбата, фиг. Р54.) Това беше чуден сън. Една
стълба, изправена на земята, стигаше до небето и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. Най-чудното от всичко беше, че
сам Господ Бог стоеше на върха и каза на Яков: „Аз съм Господ,
Бог на Авраам и Бог на Исаак.“ А сега Бог говореше и на него...
на Яков. Той слушаше внимателно. „Земята, на която лежиш, ще
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дам на теб и семейството ти, на децата и внуците ти и на техните
внуци и на цялото ти потомство. Твоето потомство ще бъде като
земния пясък.“
Божието слово към Авраам и Исаак беше, че тяхното потомство
ще бъде като звездите на небето. И звезди, и пясък означава милиони. Това беше същото обещание, което Бог беше дал и на Авраам. Но Бог имаше и друго обещание за Яков... „Ето, Аз съм с теб
и ще те пазя, където и да отидеш. И ще те върна пак в тази земя.
И няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих.“
Какво чудесно обещание! Дали Яков заслужаваше Бог да направи
всичко това за него? Разбира се, че не! А защо Бог му обещал тези
неща? Защото Той обичал Яков, въпреки че той въобще не заслужаваше Неговата любов.
Никой от нас не заслужава Бог да го обича. Всички ние не сме
Му се подчинявали. Всички ние искаме да ходим по собствените
си пътища, а не по Неговите. Но Бог въпреки всичко обича грешниците като мен и теб. За нас Той изпрати на света Исус Христос,
единствения си Син. Исус живя един съвършен живот, който беше
угоден на Бога. Но Той беше прикован на един дървен кръст и
умря, като че ли беше грешник. Бог наказа собствения си любим
Син за нашите грехове и по този начин ни даде възможност да
получим прошка и да станем Негови. Ако ти се довериш на Исус
Христос като на Един, Който умря за теб, ти ще станеш Божие
дете. Бог иска това. Чудесно е, че Бог обича хора, които въобще
не заслужават Неговата любов, хора като мен и теб, и Яков. (Махнете всички фигури.)
Когато Яков се събуди, беше смаян от съня си.  Той  се уплаши.
Чувството, че беше толкова близо до Господ Бог, го изпълни със
страх. Той знаеше какъв човек е, а сега разбра, че и Бог знае всичко за него. Сигурно това го е уплаши. „Наистина Бог е на това
място, а аз не съм знаел!“, възкликна той. „Това е Божият дом,
вратата към Небето!“
Сцена 3 (Открит пейзаж, поставете Яков и стълпа, фиг. Р53
и Р56.)
Рано на другата сутрин, Яков взе камъка, който му послужи за
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възглавница, изправи го като стълп и изля масло на върха му. Така
искаше да отбележи мястото, където му се случи това много особено нещо.
„Това място ще се нарече Ветил“, каза той. „Ветил“ означава
„Божий дом“. На това място Яков беше срещнал Бога. И там той
даде това обещание; „Ако Бог бъде с мен и ме опази в това пътуване и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така че да се
завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог!“
Преди това Яков изобщо не живееше за Бога. Но сега той каза:
„Господ ще бъде мой Бог!“ Това беше началото на живота на Яков
за Бога, Ти не искаш ли да живееш за Бога, да бъдеш Негов? Днес
и ти можеш искрено да кажеш: „Господ ще бъде мой Бог!“ Ти
трябва да помолиш Господ Исус да ти прости за това, че си бил
лош. И да повярваш, че Той е умрял за твоите грехове. Тогава ти
ще бъдеш Негов. В Библията се казва: „А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в
Неговото име.“ (Йоан 1:12)
След като си приел Христос, Бог ще започне да те променя. Това
няма да се случи изведнъж. Бавно, но сигурно ти ще започнеш да
мислиш така, както Бог иска от теб. Сега ще видим как Бог промени Яков. След като Бог му говори във Ветил, той никога вече
нямаше да бъде същият човек.
Сцена 4 (Поставете кладенеца, Р42, овце, Р10, овчар, Р5, Яков,
Р46, Рахил, Р57, овцете на Рахил, Р58.)
Вероятно около две седмици по-късно Яков пристигна в околностите на Харан. Той видя кладенец на полето и няколко овчари
до него. Той се приближи и ги заговори: „Откъде сте?“ „От Харан“, отговориха те. „Познавате ли Лаван?“, попита Яков. Лаван
беше вуйчо му, братът на майка му. „Познаваме го.“ „Добре ли е
той?“, отново попита Яков. „Добре е. Виж там. Идва дъщеря му
Рахил със стадото.“
Когато Рахил дойде до кладенеца, Яков се представи. „Аз съм
синът на Ревека“, каза той. Рахил много се развълнува и изтича
в къщи да каже на баща си. (Махнете Рахил.) Когато Лаван чу
за Яков, той бързо отиде на полето да го посрещне. (Сложете
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Лаван, фиг. Р59.) Той заведел Яков у дома си. (Махнете всички
фигури.)
Много въпроси и отговори си размениха тази нощ. Яков се почувства у дома в семейството на Лаван. Лаван имаше няколко
сина и две дъщери – Лия и Рахил. (Битие 31:1) В Библията пише,
че Рахил беше много красива. И скоро Яков се влюби (обикна) в
нея. Той беше сигурен, че иска да се ожени за нея, но вероятно си
мислеше, че е по-добре да говори за това по-късно.
Сцена 5 (Външен пейзаж или в шатра; поставете Яков и Лаван, фиг. Р46, Р 59, Лия, Р60 и Рахил, Р57.)
След като Яков живя един месец при вуйчо си, Лаван му каза:
„Само защото си ми роднина няма да ми работиш безплатно.
Кажи ми каква да ти бъде заплатата.“ Яков въобще нямаше нужда
да обмисля отговора си. „Ще ти работя седем години за по-малката ти дъщеря Рахил“, бързо отговори той.
Лаван изглеждаше зарадван. „По-добре да я дам на теб, отколкото да я дам на друг мъж“, каза той. „Остани и живей при мен.“
(Махнете Лия и Лаван, фиг. Р59 и Р60.)
През цялото време Яков си мислеше за Рахил. За нея седем години работа не му се виждаха много. Той толкова много я обичаше. Когато това време мина, той отново каза на Лаван: „Дай ми
сега Рахил. Седемте години минаха.“
Тогава Лаван направи голям празник и покани приятелите си.
Вечерта той заведе дъщеря си при Яков. Тя носеше дълъг воал,
както всички булки в тази страна и стана жена на Яков. Но на
сутринта Яков беше ужасен, когато разбра, че невястата му не е
красивата Рахил, а сестра и Лия! (Махнете Рахил, поставете Лаван и Лия, фиг. Р59 и Р60.)
Лаван беше измамил Яков! Какъв подъл номер! Защо Бог допусна това да се случи на Яков? (Оставете децата да отговорят.)
Сигурно, за да му покаже колко тежко и болезнено е да те измамят. Никой не беше по-голям измамник от Яков и Бог искаше да
го научи на този урок, за да се отвърне от лъжите. Понякога Бог
допуска децата Му да страдат по такъв начин, че да разберат колко е лош определен грях.
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Едно момиче, Жени, била много добра певица. Тя непрекъснато се хвалела с пеенето си и със състезанията, които била спечелила. Тя забравила, че Бог и е дал хубавия глас. Вместо да се
хвали с него, тя би трябвало да благодари на Бога. Когато Жени
участвувала в един фестивал, тя отново тайно се похвалила пред
приятелите си: „Аз ще бъда първа! Знам си го!“ Но вечерта на
състезанието, когато излязла на сцената, и се случило нещо, което
никога досега не и се било случвало – тя забравила част от текста.
Разбира се, не спечелила. Когато се върнала в къщи, тя плачела
от разочарование. Майка и тихо казала: „Жени, може би Бог е допуснал това да ти се случи, за да ти покаже, че не трябва толкова
много да се фукаш с пеенето си.“ Жени запомнила това. Много
мъдро тя се помолила Бог да и помогне да научи този урок и да
престане да се фука. Ако ти обичащ Господ Исус и за тебе е много
важно да учиш добре уроците, които Той ти преподава, недей да
се бориш с Него, а Го остави да те променя.
Дали Яков щеше да се промени и да престане да лъже? Той беше
много сърдит. „Какво ми направи ти?“, попита той Лаван. „Нали
за Рахил ти работих седем години? Тогава защо ме излъга?“
„В нашия край няма обичай да се дава по-малката преди по-голямата“, отговори Лаван. „Можеш да се ожениш за Рахил, ако ми
работиш още седем години.“ Яков се съгласи. (Махнете Лаван,
сложете Рахил, фиг. Р57.)
Скоро Яков се ожени и за Рахил и продължи да работи за Лаван.
Може би си мислиш: „Две жени....Правилно ли е това? “ Не, Бог
никога не е искал един мъж да има две жени. Яков имаше много
неприятности в семейството си, защото имаше две жени. (Сложете Лаван, Р59.)
Един ден, години по-късно, Яков каза на Лаван: „Искам да си
отида у дома. Дай ми жените и децата ми. Знаеш, колко добре ти
работих.“
Лаван го помоли да остане. „Ще ти дам, каквото искаш“, обеща му той. Яков отново каза какво иска. Този път се споразумяха
Яков да вземе някои от стадата на Лаван. С времето Яков стана
богат човек с много овце, кози, магарета и камили.
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Яков живя при Лаван около 20 години. През това време Лаван
много пъти го беше мамил. Бавно, но сигурно Бог учеше Яков
колко е лошо да си мошеник. Ако ти си истински християнин,
Бог ще учи и теб. Той ще те промени. Със седмици и месеци Той
ще те учи да Го разбираш по-добре и да Го слушаш. Той иска ти с
радост да приемеш това, на което те учи, за да станеш повече като
Господ Исус Христос. Бог употреби много години, за да промени
Яков и Той е готов да направи това и за теб. Той е много, много
търпелив със Своите деца.
Когато ти Го разочароваш, Той не казва „Край!“ Цели 20 години,
Той беше много търпелив с Яков. (Махнете Лаван.)
Бог отново говори на Яков и му каза: „Върни се в отечеството си
и в рода си и Аз ще бъда с теб!“
Тогава Яков говори с Рахил и Лия: „Баща ви вече не е добре
настроен към мен“, каза той. „Но Бог е с мен.“ Той им обясни, че
Бог му каза да напусне тази земя и да вземе със себе си всичкия си
имот. Рахил и Лия веднага се съгласиха да отидат с него. Яков още
беше далеч от това, което Бог искаше той да бъде, но вече виждаме, че в живота му имаше промени. Той слушаше Бога, подчиняваше Му се и казваше и на другите какво Бог му е казал. А ти, като
си християнин, виждаш ли промени в живота си? Може би сам
виждаш, че вече не се ядосваш така бързо както преди. Или може
би преди стаята ти е била винаги в хаос, но сега Бог ти помага да
я държиш подредена. Или може би преди не си се молил на Бога, а
сега се молиш. Да, виждаш ли промените, които Бог върши с теб.
(Махнете всички фигури.)
Сцена 6 (Открит пейзаж; поставете камилите, Р9, Р12, колите, Р7, овце, Р10.)
Когато Яков реши да напусне вуйчо си, събра цял голям керван
за път. Камили носеха жените и децата на Яков, имуществото им
беше натоварено на много каруци, големи стада животни и много
слуги вървяха с тях. Беше невъзможно да тръгнат незабелязано.
Яков избра за тръгването ден, в който Лаван не беше у дома си.
Можете ли да познаете за какво си мислеше Яков, когато тръгваше? Да, сигурно си е мислеше за Исав. Дали брат му още му
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беше сърдит? Какво ли щеше да каже и направи, когато Яков се
върнеше? Яков беше много притеснен и се страхуваше. Затова изпрати пратеници пред себе си, за да разберат нещо за Исав. Те се
върнаха със страшно съобщение: „Исав идва насреща ни с 400
мъже!“ (Махнете всички фигури.)
Какво можеше да направи Яков? Да се върне в Харан? Или да
се приготви за бой? Или да се опита отново да измами брат си?
Бог беше променил Яков и в този труден момент, той направи
най-мъдрото нещо – помоли се.
Сцена 7 (Открит пейзаж, поставете Яков в молитва, Р15.)
„Боже на бащите ми Авраам и Исаак, Господи, Който си ми казал: „Върни се в отечеството си и при рода си и Аз ще бъда с теб“,
не съм достоен за милостта ти и за верността ти към мен. Когато
тръгнах от къщи нямах нищо освен тоягата си, а сега имам две
дружини. Страхувам се за себе си, за майките и за децата.“ После
Яков напомни на Бог обещанието, което Той му даде: „Ти си обещал да направиш потомството ми като морския пясък – неизброимо.“ Яков знаеше, че ако Бог допусне Исав да избие семейството
му, това обещание нямаше да се сбъдне. Така той се довери на
Бога да ги опази. Яков се беше научил да се моли и да се доверява
на Бога. Бог иска всички деца да научат тези уроци. Когато ти за
първи път си се доверил на Господ Исус, ти може би не си знаел
много за молитвата. Но когато си научил повече неща за Бога, ти
си започнал да си говориш с Него, като учиш това, което е писано
в Библията и с помощта на Святия Дух, който живее в теб, ти все
по-добре ще разбираш как да се молиш. Може би никога досега
не си се молил на глас. Следващата седмица ще отделим време за
молитви, на което ще имаш възможността да благодариш на Бога
за нещо, което Той е направил за теб. Защо не се подготвите да
се помолите на глас и да благодарите на Бог за нещо, което Той е
направил за вас? (В края на урока отново напомнете на децата
другата седмица да дойдат подготвени да благодарят на Бог за
нещо, което Той е направил за тях.)
Хубаво е да чуем тази молитва на Яков, нали? (Махнете Яков.)
После Яков изпрати малко животни на Исав със специално пос53

лание: „Това е подарък от слугата ти Яков.“
Вечерта Яков изпрати стадата, жените и децата си отвъд близката река. А той остана сам. (Поставете Яков Р46.) Тази нощ се
случи нещо много странно. Някой дойде и се бори с Яков, Той изкълчи бедрената става на Яков, така че той започна да куца. Това
не беше обикновен човек, а небесен посетител, Яков се бореше
с Бога. И Бог му каза: „Твоето име вече няма да бъде Яков, което
означава измамник, а Израел, което означава „Борец с Бога“. Ново
име – нов човек! Кой си е мислил, че Яков някога ще бъде нещо
друго освен просто един лъжец! Но Бог не се отказа от него. Той
промени Яков и го направи по-добър човек. Това продължи дълго
време, но Бог е търпелив. Когато ти грешиш, когато разочароваш
Бог, Той не престава да работи в теб. В Библията пише: „Онзи,
Който е започнал добро дело у вас, ще го усъвършенства до деня
на Исус Христос.“ (Филипяни 1:6) Той ще ви направи повече като
Господ Исус Христос, дори и за това да трябва много време, както
за Яков.
Яков никога нямаше да забрави тази нощ! На следващия ден,
когато отиде да посрещне брат си, той още куцаше. Той беше осигурил семейството си срещу евентуално нападение. А сам той
тръгна напред. Исав се приближи, какво ли щеше да се случи?
Дали Исав щеше да убие брат си? Яков само се поклони пред
него. Исав изтича да го посрещне. Той прегърна брат си и го целуна. Те плакаха заедно. Бог беше наредил всичко за Яков!
Яков беше много по-добър човек, отколкото когато замина преди 20 години. Той не заслужаваше нищо добро от Бога, но Бог го
обичаше и го промени в много отношения. Ако ти още не си приел Господ Исус като твой Спасител, ти не знаеш какво е Бог да те
променя. Но ако Го приемеш днес като Го помолиш да ти прости и
да бъде твой Спасител, тогава Бог ще започне да променя живота
ти.
Ако ти си вече Божие дете, благодари Му за това, което Той върши в живота ти. Учи с радост Неговите уроци и така ставай повече като Господ Исус. Когато Бог те вземе на Небето ти ще бъдеш
съвършен. Както е казано в Библията: „Онзи, Който е започнал
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добро дело у вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“
Някой ден ти ще бъдеш като Исус. Не е ли прекрасно това?

Въпроси към пети урок

Довършете изреченията:
1. Когато Яков спеше една нощ на полето, под нощното небе, той
сънуваше... (Стълба, по която ангелите слизаха и се качваха.)
2. Ти ставаш Божие дете, когато... (Приемеш Исус Христос за
Спасител.)
3. Когато Яков пристигна до кладенеца, близо до Харан, той попита овчарите за Лаван и срещна... (Рахил.)
4. „Каква заплата искащ като ми работиш?“, попита Лаван, след
като Яков беше един месец при него. Яков отговори... (Ще ти
работя седем години за Рахил.)
5. Когато 7-те години свършиха, Лаван вдигна сватба и даде на
Яков... (Лия.)
6. Бог работи в децата си, за да ги направи като... (Господ Исус.)
7. Бог не се отказва от децата си, защото Той е... (Търпелив.)
8. Когато Яков тръгна да се връща в родината си със семейството
и имота си, той се безпокоеше... (Как ще срещне Исав.)
9. Когато разбра, че Исав идва нареща му с 400 мъже, той... (Се
помоли.)
10. Яков получи ново име. Бог му каза: „Ти ще се казваш....“ (Израел.)
11. Когато се видяха, Исав... (Изтича към Яков, прегърна го и го
целуна.)
12. Християните ще бъдат съвършени, когато... (Отидат на небето.)
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Обобщение на стъпките за съветване на детето, което иска да
дойде при Христос

Бъдете сигурни, че детето разбира за:
БОГ
Кой е Бог?
Бог ни е сътворил. Той ни говори чрез Библията.
Бог е свят и чист. Той ни обича.
ГРЕХЪТ
Що е грях?
Грехът е непокорство спрямо Божиите заповеди. Той е против Бога.
Говорете и споменете специфични грехове.
Детето е грешник.
Грехът заслужава наказание.
СПАСИТЕЛЯТ
Кой единствено може да отнеме твоя грях?
Защо може Той да отнеме твоя грях?
Божият Син умря на кръста за грешниците.
Господ Исус възкръсна от мъртвите. Той е Господ над всичко.

Обяснете как детето може да получи спасение
Обяснете какво Бог изисква от нас да направим и какво Той ще направи.
Употребете стихове от Библията: (Йоан 1:12; 3:16; 6:37; Деяния 16:31; Римляни 6:23 или 10:1)
Какво Бог изисква от теб да направиш?
Какво ще направи Господ?
Предупредете за трудности
Запитайте: „Би ли желал да повериш живота си на Христос или желаеш да
почакаш още?“ Насърчи детето да се моли гласно (ако е готово)
Говорете за увереността за спасението
Върнете се отново на Библейския стих, който употребявате.
Говорете да променения живот.
Кажете какво може и трябва да знае човек, който е повярвал в Христос.
Дайте (по-късно) някои съвети относно християнския живот
Чети и се покорявай на това, което Библията учи.
Говори с Бога, твоя Небесен Баща.
Кажи на другите какво Господ е направил за теб.
Търси прощение от Бога, когато извършиш грях.
Събирай се с други християни.
Помни, че Господ обещава: „Никак няма да те оставя, никак няма да те забравя!“
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