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Предварителна информация
Историята на Рут се развива по времето на периода на Съдиите,
който се простира от смъртта на Исус Навиев до възцаряването на
Саул. Това е бил период на политически упадък, морална деградация и духовно израждане. Въпреки отстъпничеството на народа
на Израел, все още имало хора, които останават верни на Господ
Бог. Книгата Рут ни разказва за едно такова семейство.
Бог често използва глада като наказание и средство да върне
Своя отстъпил народ обратно към Себе си. По време на един такъв глад в земята, Елимелех напуска Витлеем, [дома на хляб], заедно със семейството си и отива в Моавската земя.
Моавците са идолопоклонници и врагове на Израел, независимо от далечната им кръвна родствена връзка. Те произлизат от
потомството на Лот от по-голямата му дъщеря (Битие 19:36-37).
Когато децата на Израел пътуват от Египет за Обещаната земя,
трябва да минат през земята на моавците, но те не им позволяват.
Царят на Моав, Валак, наема Валаам, за да прокълне Израел. Децата на Израел започват да се смесват с моавците и изпадат в едни
от най-ужасните грехове (Числа 22-25). На моавците е забранено
да участват в живота и поклонението на Израел (Второза-коние
23:3-6) и след като Израел влиза в Ханаан, те стават естествени
врагове на израелтяните.
Въпреки че Елимелех и семейството му живеят в Моав, те трябва да са свидетелствали по някакъв начин за истинския и живия
Бог. И чрез това семейство моавката Рут – централната фигура в
книгата – познава Господа и става пра-родителка на Господ Исус
Христос.
Казват, че в създадената от хората литература няма нищо по-красиво от клетвата на Рут. Тя е несравнима. Рут избра Бога и Той я
включи в най-великия план на вековете, а именно – идването на
Исус Христос на земята. Когато Рут избира да следва Ноемин,
тя взема съдбоносното решение да следва Йехова и истински да
му се покланя. Това благородно момиче прави седем изявления в
своята клетва, която никога не нарушава:
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1) тя моли Ноемин да не настоява да я остави, защото е решена
да я следва; 2) тя е решена да отиде там, където отиде Ноемин; 3)
тя възнамерява да живее там, където живее Ноемин; 4) тя напуска
своя народ и завинаги избира народа на Ноемин; 5) тя взема решение да следва Бога, като завинаги изоставя идолопоклонството на
моавците и поставя упованието си в Йехова; това бе върховното
решение на Рут – основната причина и най-висшето потвърждение на седемте изявления, които направи; 6) това бе решение за
цял живот – тя щеше да бъде погребана с Ноемин; 7) Рут потвърди всичко това, като се закле.
(Размислите относно клетвата на Рут са заимствани от книгата
„Рут – красотата на изкуплението“ от Дж. Върнън Макгий. Използвани с разрешение.)

В нивите на Вооз
Жетвата е била време на голяма радост, период с определено
религиозно значение. Добрата жетва носела истинска радост на
хората и те изразявали тази радост с нещо като празник.
Ечемичната жетва обикновено настъпвала през април. Жетварите жънели класовете със сърпове или коси, след което ги събирали в ръкойки или снопи. След жътварите минавали събирачите
на останалите класове. Имало специален закон за събирането на
остатъците, което показвало колко много Бог е загрижен за бедните хора сред народа.
„Когато жънете жетвата на земята си, да не дожънеш краи-щата
на нивата си и да не събереш падналите в жетвата си класове“
(Левит 19:9).
„И когато жънете нивите на земята си, да не жънеш краи-щата
на нивата си и да не събираш падналите в жетвата ти класове, за
сиромаха и за чужденеца да ги оставиш. Аз съм ГОСПОД, вашият
Бог“ (Левит 23:22).
След като зърното е било ожънато и вързано в снопи, го занасяли
на хармана, който бил обществено място. Харманът бил разположен така, че да се използват максимално ветровете. Мястото било
изравнено, камъните преместени, земята – намокрена и отъпкана,
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за да стане твърда и гладка. Там поставяли снопите с класове.
Обикновено върху зърното пус-кали да се разхождат животни, за
да се отдели плявата.
След като зърното било отъпкано, започвало отвяването. Това
често се правило през нощта, за да се използва духането на ветровете. Зърното било вдигано с някакъв инструмент и поставяно
срещу вятъра, за да се отвее сламата.
На хармана се събирали много хора. Често идвали цели семейства. Въпреки че Вооз бил богат човек, на този щастлив празник
той се присъединявал към работниците. Те работили, докато вятърът утихне – често до късно през нощта и след това се хранели
на самия харман и заспивали там. Присъствието на работниците
през нощта гарантирало защита от крадци.
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Рут избира Бога на Израел
Основна истина: Направи избора, който направи Рут – истинският и живият Бог да бъде твой Бог.
Приложение:
За неспасени деца: Приеми Господ Исус Христос за свой личен
Спасител.
За спасени деца: Търси Божията помощ и следвай Неговата воля
във всяко едно отношение.
Библейски текст
Урок 1 разглежда Рут 1:1-18. Левит 1 и по-точно стихове 2-4 се
отнасят за жертвите за умилостивеше. В Левит 4:32, 34 се споменава агнето. Левит 16 говори за жертването на кръв и умилостивението, изискващо заместителна жертва. Прочетете Евреи 9.
Също така обърнете внимание на стиховете в предварителната
информация.
Информация за учителя
По време на един период на глад в земята Елимелех отвежда семейството си от Витлеем (дом на хляб) в моавската земя. Там той
умира; двамата му сина Маалон и Хилон се женят за моавки и
по-късно също умират.
Остаряла и наскърбена, вдовицата на Елимелех, Ноемин, копнее
да се завърне във Витлеем и когато чува, че гладът там е преминал, решава да се върне у дома. Двете и снахи, Рут и Орфа, също
решават да отидат с нея. Ноемин хвали момичетата за тяхната
вярност, но ги съветва да се върнат при собствения си народ, където да си намерят други съпрузи и домове.
Орфа се връща, но Рут не може да бъде разубедена. Нейната
клетва, произнесена в съдбоносен момент от живота и е наречена
„един от най-великите бисери в литературата“; в действителност
означава, че тя избира Господа, Бога на Израел и избира да се
покланя на Него. Когато Ноемин вижда, че не може да разубеди
Рут, тя и позволява да се върне с нея във Витлеем. В следващите
уроци ще видите как Бог изкупва Рут и я прави част от Своя план
да изпрати Сина Си, Господ Исус Христос, на земята.
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Стих за запаметяване
„Но аз към Бога ще извикам; и Господ ще ме избави.“ (Псалом
55:16)
За учителя: Бог – Елохим, което означава Силният, е в множествено число, което на иврит обозначава трима или повече души.
Това намеква за триединния Бог (Отец, Син и Святия Дух); Господ
– Йехова; Този, който съществува от само себе си; Този, който е;
Този, който ще се открие, е Спасителят. Нашето спасение изисква
божествена жертва. Като Изкупител Йехова открива Своята святост и показва, че мрази и ще накаже греха, но обича грешниците.
Преподаване на стиха:
Следват кратки предложения за преподаването на стиха за запаметяване. Ще се наложи да ги приспособите към съответната
възрастова група. За по-малките деца може би е достатъчно да кажете, че Господ е друго име за Бога. Понякога Го наричаме Господ
Бог, понякога Бог или Господ.
НО АЗ – това означава, че правим избор; ти трябва да направиш
избор за себе си и аз трябва да направя избор за себе си. Следователно, НО АЗ означава, че независимо какво правят другите, това
е моят избор.
ЩЕ – решил съм и ще го направя. Никой не може да направи
избора вместо мен.
КЪМ БОГА ЩЕ ИЗВИКАМ – независимо от какво имам нужда, аз ще извикам към Бога, към Силния, за когото всичко е възможно.
ГОСПОД ЩЕ МЕ ИЗБАВИ – Господ е друго име за Бога. Ние
Го наричаме Господ Бог, а понякога Бог или Господ. Господ също
така означава Онзи, който е. Той винаги е бил и винаги ще бъде.
Господ е създал всичко в света, но никой не е създал Него. И Господ ще ме избави!
Ако никога не си приемал Господ Исус Христос за свой Спасител, първо трябва да извикаш към Бога да те спаси от греховете
ти. Ако вече си приел Господ Исус, ти си Божие дете и когато не
знаеш какво да правиш, попитай Бога и Той ще ти каже. Ако искаш да направиш нещо погрешно, помоли Бога да ти помогне да
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не го правиш и Той ще ти помогне. От каквото и да се нуждаеш,
извикай към Бога, защото Той е Онзи, който ще ти помогне. Когато извикаш към Бога, това показва, че ти вярваш в Него и искаш
да правиш това, което Го радва.
,,Но аз към Бога ще извикам; и Господ ще ме избави.“
Нагледни материали
Фигури: Всички фигури, необходими за урока, се намират на
цветните фланелографни листове, готови за изрязване.
Фон: В този урок ще имате нужда само от външен фон – за сцени 3, 4 и 5. Сцени 1, 2 и 6 може да са на празна дъска или можете
да използвате какъвто и да е едноцветен фон.
Преговор
Предлагаме при подготовката за Урок 1 учителят да разгледа въпросите за преговор в началото на Урок 2.
Въведение
Обичаш ли да играеш на игри, в които трябва да си избираш
група или партньор? Когато избираш някого да играе във твоя отбор, за какво обикновено мислиш първо? Не избираш ли първо
този, който смяташ, че ще бъде най-добрият играч?
Ние не правим избор само когато участваме в игри. Може би във
вашия дом съществува правило, че преди да четете книжки или да
играете, трябва да сте си написали домашните. Да предположим,
че някой ти се обади и иска да излезете и да играете. Но ти все
още не си си написал домашната! Трябва да направиш избор – да
се покориш или да не се покориш. Разбира се, по-забавно ще е да
излезеш да играете, но понякога това непокорство може да доведе
до наказание, нали?
Бог също си има правила. Да не се покорим на Божиите правила
е грях. А Бог казва, че грехът трябва да бъде наказан. Понякога
може да се приберем у дома и без да ни накажат, но не и когато
нарушаваме Божиите правила.
Понякога изборът, който трябва да направим, е лесен. Но понякога е трудно да знаем какво да изберем.
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Урок

Сцена 1 (едноцветен фон)
В книгата Рут в Библията Бог ни говори за няколко души, които трябваше да вземат решение. Докато слушаш историята, виж
дали можеш да разберш дали изборът, който са направил, е бил
правилен или погрешен.
(Поставете фигура 1.)
Израелтяните се покланяха на истинския и живия Бог, Господ Бог. Те бяха Неговият специален народ и Бог им даде тяхна
собствена земя. Но около тях живееха и други народи – езичници.
Езичниците са хора, които не познават истинския и живия Бог –
великия Господ Бог.
(Поставете фигура 2.)
Езичниците се покланяха на идоли – богове, които те сами си
бяха направили от дърво или камък – сътворени от човешки ръце.
Идолите не могат да виждат, не могат да чуват, да говорят – не
могат да правят нищо.
Бог каза на Своя народ да не почита идолите и да няма нищо
общо с народите, които им се покланят.
Бог каза на Своя народ как да Му се покланя. Бог е свят и чист и
там, където е Той, не може да има грях. Грехът ни отделя от Бога.
Бог казва: „...всички съгрешиха...“ (Римляни 3:23). Аз съм съгрешил. Ти си съгрешил. Израелтяните съгрешиха. Преди някой да
може истински да се покланя на Бога, той трябва да бъде очистен
от греховете си. Ако искаш да научиш как можеш да се очистиш
от греха, ела и седни на първия ред, така аз ще знам, че искаш да
разговаряш с мен. Аз ще дойда и ще видим какво казва Библията.
Грехът трябва да бъде наказан. Бог казва, че наказанието за греха е смърт (Римляни 6:23). Това означава да не можеш да бъдеш
там, където е Бог, да си отделен от Бога. Но Бог ни обича. Той не
иска ние да бъдем отделени от Него и затова състави план.
Бог обеща на народа Си, че един ден ще изпрати някого, който
да спаси хората от греховете им.
(Поставете фигура 3.)
Днес знаем, че този Спасител е самият скъп Син на Бога, Гос9

под Исус Христос, когото Той изпрати да умре за нашите грехове вместо нас. Господ Исус понесе наказанието, така че да не се
налага да бъдем отделени от Бога. „Защото Бог толкова възлюби
света, че даде Своя Единороден Син, да не погине ни един, който
вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16).
Но много преди Господ Исус да дойде на земята, Бог използва
смъртта на едно малко агънце, за да покаже на народа Си, че наистина се нуждае от някой, който да умре вместо хората за греховете
им.
(Поставете фигура 4.)
Бог каза на израелтяните, че всяко семейство трябва да избере
едно агне, едно съвършено агне и да го занесе там, където Бог
определи. Там агнетата биваха убивани и израелските свещеници поставяха кръвта на агнето на олтара като жертва – принос
–за греховете им. Все едно всеки един от тях казваше: „Знам, че
съм грешник, извършил съм много погрешни неща. Знам също,
че грехът ме отделя от Бога и че трябва да бъде наказан. Това агне
умира вместо мен.“ Когато кръвта на агнето бе пролята и поставена на олтара, все едно бе пролята кръвта на този, който е донесъл
агнето. Неговият грях бе покрит и вече не го отделял от Господ
Бог. Той вече можеше истински да се покланя на Бога.
Но Божиите хора не винаги се покоряваха на Бога и носеха жертви. Нито пък винаги се покоряваха на множеството други правила, които Той им бе дал, за да живеят правилно и да са щастливи.
Библията ни казва, че в един момент „... всеки правеше каквото
му се виждаше угодно“ (Съдии 21:25). Хората правеха каквото
си искат. Не обръщаха внимание на Божиите правила. И често си
навличаха много неприятности, преди да си спомнят да извикат
към Бога, за да им помогне.
„Но аз към Бога ще извикам; и Господ ще ме избави.“
Сцена 2 (същият фон).
(Поставете фигури 5 и 6.)
Елимелех и Ноемин бяха двама души от Божия специален народ
Израел.
(Поставете фигура 7.)
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Те и двамата им сина, Маалон и Хилон, живееха в град Витлеем.
Библията не ни казва дали Елимелех и Ноемин винаги се покоряваха на Божиите правила, но ни разказва, че веднъж трябваше
да направят много труден избор.
Земята, която Бог даде на народа си, бе добра земя и хората винаги имаха всичко, от което се нуждаеха. Но една година настъпи
суша. В нивите нямаше жито, което да ожънат. Хората имаха много малко или почти никаква храна. (Това наричаме глад.)
Какво да направи Елимелех? Откъде да намери храна за семейството си?
Те научиха, че в моавската земя има много храна. Моав бе страна, съседна на земята на израелтяните.
Но моавците бяха идолопоклонници! Те бяха врагове на израелтяните. Бог каза на израелтяните да нямат нищо общо с тези
езически народи – идолопоклонниците.
(Махнете всички фигури.)
Сцена 3 (външен фон)
Все пак Елимелех отиде в земята на моавците и взе със себе си
семейството си. Библията ни казва, че те „...дойдоха в Моавската
земя и там останаха“. Там си създадоха дом.
(Поставете фигури 5 и 6.)
Мислиш ли, че Елимелех някога отведе семейството си обратно
във Витлеем? Не, те останаха там и Елимелех умря в Моавската
земя.
(Махнете фигура 5.) (Поставете фигури 8 и 9.)
Двамата му сина пораснаха и се ожениха за две моавски момичета.
(Когато казвате това, поставете фигури 10 и 11.)
Маалон се ожени за момиче на име Рут. А Хилон се ожени за
момиче на име Орфа. И те не се върнаха в земята, която Бог даде
на техния народ. Маалон и Хилон също умряха в Моавската земя.
(Махнете фигури 8 и 9).
Останаха само Ноемин и двете и снахи. Нямаше ги съпругът и
синовете и, които да се грижат за тях. Какво да прави?
11

Един ден Ноемин чу, че във Витлеем отново може да се намери
храна. Гладът бе преминал. Дали не трябва да се върне там?
Ноемин сигурно премисляше много, преди да вземе решение.
Бяха изминали десет дълги години, откакто напуснаха Витлеем.
Как ли ще изглежда градът сега? Предстоеше им едно дълго, тежко пътуване.
Но Ноемин взе решение – ще се върне обратно в земята, която
Господ Бог даде на израелтяните.
Когато Ноемин тръгнаха за Витлеем, Рут и Орфа също тръгнаха
с нея.
Сцена 4 (същият външен фон)
(Приближете фигурите една до друга.)
Като изминаха известно разстояние, Ноемин се обърна към Рут
и Орфа и им каза: „Идете, върнете се всяка в дома на майка си“
(Рут 1:8).
Тя целуна Рут и Орфа и им благодари за всичко, което направиха – за синовете и, и за нея. Те всички започнаха да плачат. Беше
им трудно да се сбогуват.
Рут и Орфа казаха на Ноемин: „Ние ще дойдем с теб.“
Ноемин поклати глава и каза: „Нямам други синове, за които да
се омъжите – няма да има кой да се грижи за вас. Върнете се, дъщери мои. Защо да идвате с мен? Не мога да направя нищо за вас.
Господната ръка се е простряла против мен“ (Рут 1:9-13). Какво
каза Ноемин? Господ е против нея? Да не би да обвинява Бога за
всичките беди, които я сполетяха? Нали тя и Елимелех решиха да
дойдат в Моав и да останат там – въпреки че Бог каза на народа
Си да няма нищо общо с езичниците?
Момичета и момчета, Бог ни обича и когато ни каже да направим или да не правим нещо, то е защото Той знае какво е найдобре за нас. Но Ноемин бе толкова нещастна, че забрави колко
много Бог я обича. Тя си мислеше, че Бог е против нея.
Ноемин не можеше да направи нищо за снахите си. Тя им каза
да си отидат вкъщи.
Сега на Рут и Орфа предстоеше да направят избор. Да се върнат
ли или да отидат с Ноемин?
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Внезапно Орфа целуна Ноемин отново и се върна обратно по
пътя, откъдето дойдоха. Тя се върна при своя народ и идолите,
които те почитаха.
(Махнете фигура 11.)
Но не и Рут.
Сцена 5 (същият външен фон)
(Махнете фигура 10 и сложете фигура 12.)
Рут се привърза към Ноемин.
Ноемин нежно каза: „Ето, етърва ти се върна при людете си и
при боговете си; върни се и ти подир етърва си“ (Рут 1:15).
Но Рут отвърна: „Не ме моли да те оставя. Искам да дойда там,
където ти отиваш. Искам твоят народ да бъде мой народ. Искам
твоят Бог да бъде мой Бог“ (Рут 1:16-17).
(Ако децата са по-големи, прочетете стиховете от Библията.)
По някакъв начин Рут чу за истинския и живия Бог и сега направи своя избор. Тя искаше истинският и живият Бог да бъде неин
Бог, и Неговият народ – да бъде неин народ.
(Махнете всички фигури.)
Момчета и момичета, всички трябва да направим избор.
Ако вече си приел Господ Исус за свой Спасител, ти си част от
Божието семейство. Ти познаваш истинския и живия Бог и вече
не си отделен от Него. Търси Божията помощ и следвай Неговата
воля във всяко едно отношение.
Ще му се покориш ли? Ще избереш ли за свои най-близки приятели тези, които Му принадлежат? Ще избереш ли да бъдеш добър и да не проявяваш егоизъм, да се покоряваш на родителите си
и винаги да вършиш това, което е угодно на Бога?
А ако никога не си приемал Господ Исус, за свой личен Спасител, ще избереш ли да го направиш днес?
Сцена 6 (едноцветен фон)
(Поставете фигура 3.)
Библията ни казва, че Господ Исус не само умря за нашите грехове, но и възкръсна от мъртвите. Той отново бе жив (1 Коринтяни 15:3-4). След това се върна на Небето, където живее днес.
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(Поставете фигура 13.)
Преди да отиде обратно на Небето, Господ Исус обеща: „...отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак
ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото където съм Аз да
бъдете и вие...Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца освен чрез Мен“ (Йоан 14:2-6).
Господ Исус ни казва, че Той е единственият, който може‚ да ни
доведе при Бога. Той умря, за да понесе наказанието за твоите и
моите грехове. Той проля кръвта Си, за да можем ти и аз да бъдем
очистени от греховете си. Замести теб и мен, така че да не бъдем
завинаги отделен от Бога, който е чист и свят.
Приеми Господ Исус, сега и той ще очисти греховете ти!
За теб е важно да вземеш правилното решение. Не знам какво се
случи с Орфа. Тя избра да се върне при народа си и боговете му и
Библията не ни казва нищо повече за нея.
Рут избра да отиде с Ноемин, защото тя искаше да познава истинския и живия Бог.
Но какво ще се случи с Рут и Ноемин? Тези две жени се отправиха сами на едно дълго и тежко пътуване. Изминаха десет дълги
години, откакто Ноемин е напусна Витлеем. Дали народът ще се
зарадва да я види отново? Ами Рут? Бог каза на израелтяните да
нямат нищо общо с езичниците. Той каза, че моавците не могат да
се покланят на Бога заедно с израелтяните (Второзаконие 23:3).
Ще може ли Рут да се покланя на истинския Бог? Как ще се отнесат към нея израелтяните?
Следващата седмица ще научим повече за това, което Библията
ни казва за Ноемин и чужденката от Моав.
Бележки за учителя
Завършете с молитва, като се молите тези, които познават Господа винаги да избират да Му се покоряват, а онези, които не Го
познават, да Го познаят и приемат днес.
Трябва да бъде отделено достатъчно време, за да обърнете лично внимание на децата. Ако имате помощник, можете да отведете
настрана тези, които откликнат. Ако е необходимо, говорете с децата пред групата. Задайте им въпроси или им дайте възможност
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да ви кажат какво са направили и защо смятат, че вече не са отделени от Бога. За повече помощ потърсете книгата „Съветване на
детето“ на Издателство СЕД.
Детето трябва да знае 1) че Бог го обича; 2) че е съгрешило и да
го признае; 3) че грехът ни отделя от Бога и трябва да бъде наказан
или да се плати за него; 4) че то не може да плати за собствените
си грехове, но Господ Исус умря вместо него – Той го замести.
После трябва лично да предприеме действия – да приеме Господ
Исус за свой собсгеен Спасител. След това трябва да получи увереност за спасението си.
Следват няколко примерни стиха. Изберете един или два от всяка категория. Може да се наложи да обясните някои така, че децата да ги разберат.
Грехът – Псалом 14:1-3; 58:3; Еклесиаст 7:20; Исая 53:6; Римляни 3:23.
Последиците от греха – Езекиил 18:4, 20; Йоан 8:21; Римляни
6:23; Откровение 21:27. (В съответствие с темата на урока изтъкнете, че грехът ни отделя от Бога и обяснете смъртта – духовната
смърт означава вечно отделяне от Бога).
Божията любов към нас – Римляни 5:8; Ефесяни 2:4; 1 Йоан
4:7-10.
Спасение – Йоан 3:16; 1 Коринтяни 15:3-4; 1 Петър 2:24; Йоан
1:12; Йоан 14:6. (Непременно включете възкресението.)
Увереност – Йоан 6:37-40; Йоан 10:28-29; Йоан 14:1-3; Евреи
13:5; 1 Йоан 5:11-13.
Нека детето само да ви обясни и ви каже какво е направило.
Може да се наложи да му зададете въпроси и по-подробно да му
обясните, за да разбере, че получава спасени поради това, което
Господ Исус е направил за него, и че може и трябва напълно да
Му се довери.
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Рут, чужденката
Основна истина: Бог е добър и милостив.
Приложение
За неспасени деца: Приеми спасението, което Бог ти предлага.
За спасени деца: Бъди милостив към другите така, както Бог е
бил милостив към теб.
Библейски текст
Рут 1:19-2:20; останалите стихове са дадени в текста.
Информация за учителя
Ноемин, придружавана от Рут, се връща във Витлеем, където
хората оплакват нещастното и положение. Подтиквана от остра
нужда, Рут отива на нивите, за да събира останалото от жътвата
и Господ я отвежда в нивата на Вооз, богат сродник на Елимелех.
Там тя намира благоволение у Вооз и достатъчно храна. Когато
Рут се връща у дома и казва това на Ноемин, Ноемин започва да
разбира, че Бог се намесва в живота на Рут.
Стих за запаметяване
„Защото по благодат сте спасени чрез вяра; и то не от сами вас;
това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой“ (Ефесяни 2:8-9).
Преподаване на стиха
Следват няколко обяснения на основните думи в стиха. За децата, които могат да четат, ще е полезно да видят напечатаните на
картончета думи.
БЛАГОДАТ – Благодат означава да получиш нещо, което не
си спечелил, нещо, което дори не заслужаваш. Това е милостта на
Бога. Библията казва, че „няма кой да прави добро, няма ни един“
(Римляни 3:12). Всички сме грешни (Римляни 3:23). Всички погрешни неща, които правиш – това, че лъжеш, че мамиш, че се
държиш зле, че си мислиш лоши неща – всичко това са грехове.
Грехът е нарушение на Божиите правила (1 Йоан 3:4). Бог казва,
че грехът трябва да бъде наказан и наказанието е смърт (Римляни
6:23). Тази смърт означава да бъдеш отделен от Бога – да не мо16

жеш да бъдеш там, където е Той. Бог е свят и чист и там, където
е Той, не може да има никакъв грях. Но Бог ни обича и поради
Своята благодат (Божията милост) Той направи за нас нещо, което не сме спечелили, нито пък заслужаваме.
СПАСЕН – Тъй като Бог ни обича, Той изпрати собствения Си
скъп Син, Господ Исус Христос, да умре вместо нас. Когато Господ Исус умря на кръста, Той пое наказанието за нашите грехове,
така че да можем да бъдем спасени от това ние да поемаме наказанието за собствените си грехове. Вече не се налага да бъдем
завинаги отделени от Бога.
ВЯРА – Вярата означава да вярваш, да се довериш на някого.
Господ Исус пое наказанието за твоите грехове. Той умря вместо
теб. За да бъдеш спасен от греховете си, трябва да вярваш, че Той
го направи за теб и да Го приемеш за свой личен Спасител.
„Защото по благодат сте спасени чрез вяра...“
И за да покаже, че наистина не това, което ние правим, ни спасява, а това, което Господ Исус Христос направи, Бог добавя: „и то
не от сами вас; това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали
никой.“
Нищо, което ти си направил или можеш да направиш, няма да
те спаси от греха ти. Така че никой не може да се похвали с това,
което е направил.
След обяснението за разнообразие разделете групата на две и
нека децата кажат стиха на части, като се редуват: „Защото по
благодат сте спасени – чрез вяра – и то не от сами вас – това е дар
от Бога – не чрез дела – за да не се похвали никой“.
Повторете го, като започнете от другата подгрупа. След това
нека всички да го кажат заедно.
Нагледни материали
Фигури: Всички фигури, необходими за урока, се намират на
цветните фланелографни листове, готови за изрязване.
Фон: Един и същ външен фон може да се използва за Сцена 1,
както и за Сцени 2 и 3. Ако желаете, за Сцена 1 добавете част от
сграда от едната страна или град в далечината. За Сцени 2 и 3
прибавете рисунките на зърното, дадени заедно с фигурите. Из17

ползвайте обикновен вътрешен фон за Сцена 4 и едноцветен фон
за Сцена 5.
Въпросителен знак: За преговор – може да се използва за всички уроци. Направете голям въпросителен знак (поне 45 см) от релефен или друг вид твърд картон. Оцветете го или го покрийте
с цветна хартия. Пробийте или изрежете в него няколко малки
кръгли дупчици. Напечатайте или напишете въпросите на малки
листчета хартия – широки около 2,5 см. Навийте всяко листче и
го пъхнете в дупчиците.
Определете броя на въпросите, които ще използвате, според
случая. Можете да препишете всички въпроси, но оставете децата да изберат само няколко според времето, с което разполагате
и интереса им. Или изберете само няколко, които да сложите на
дъската. Нека времето за преговор да бъде кратко и раздвижено,
като децата бързо избират и отговарят на въпросите. Ако детето
не може да отговори на въпроса, нека да отговори цялата група
или вие.
Преговор
Миналата седмица учихме за едно семейство, което живееше
преди много време. Кой иска пръв да избере въпрос от въпросителната?
1В: Как се казваха майката и бащата? О: Елимелех и Ноемин.
2В: Кои бяха израелтяните? О: Израелтяните бяха Божият специален народ. Те се покланяха на истинския и живия Бог.
3В: Къде живееха Елимелех и Ноемин? О: Те живееха в град
Витлеем, в специалната земя, която Бог бе дал на Своя народ, израелтяните.
4В: Какви бяха другите народи, които живееха близо до израелтяните? О: Те бяха езичници и почитаха идолите.
5В: Какво беше казал Бог, че трябва да прави Неговият специален
народ, за да му бъдат простени греховете? О: Да принасят
агне, което да умре вместо тях.
6В: Защо е важно греховете на хората да бъдат простени? О: Бог
е чист и свят, а грехът ни отделя от Бога.
7В: Кой умря вместо нас? О: Господ Исус.
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8В: Веднъж Елимелех и Ноемин трябваше да направят избор. Какъв бе той? О: В тяхната земя настъпи глад. Те решиха да
отидат в моавската земя, за да намерят храна.
9В: Какво беше казал Бог на Своя народ за моавците? О: Той
им беше казал да нямат нищо общо с тях. Те бяха идолопоклонници.
10В: Какво се случи със семейството, след като отиде в Моав?
О: Те останаха там. Елимелех умря. Двамата младежи се
ожениха за моавски девойки – Рут и Орфа. След това двете
момчета също умряха.
11В: Какво решение взе Ноемин, след като синовете и умряха? О:
Тя научи, че във Витлеем вече няма глад и реши да се върне.
12В: Какво решиха Рут и Орфа? О: Орфа избра да остане в Моав.
Рут избра да отиде с Ноемин.
13В: Какво каза Ноемин на Рут, когато разбра, че тя иска да дойде
с нея? О: Тя и каза да се върне. Ноемин нямаше други синове,
за които Рут да се омъжи и нямаше да има кой да се грижи
за нея.
14В: Кое беше най-важното решение на Рут? О: Тя избра Господа,
Бога на израелтяните. Тя искаше да Му се покланя и да бъде
с Неговия народ.

Урок
Сцена 1 (външен фон)
Когато Ноемин видя, че Рут наистина иска да дойде с нея, тя не
каза нищо повече.
Колко ли се е радваше Ноемин, че се прибира у дома.
(Поставете фигура 14.)
Беше време за жътва, и когато Ноемин и Рут се приближиха до
Витлеем, те видяха много ниви, пожълтели от зърното.
(Поставете фигура 15.)
Хората във Витлеем също се развълнуваха, когато видяха тези
две жени да пристигат в града. Коя беше тази възрастна и уморена
жена? А чужденката, която беше с нея?
Когато двете пътнички се приближиха, някой попита:
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– Това не е ли Ноемин?
Онези, които познаваха Ноемин, не можеха да повярват. Името
„Ноемин“ означава „приятна“ – „весела и дружелюбна“. Но бедната жена съвсем не изглеждаше весела.
И Ноемин им каза:
– Не ме наричайте Ноемин (или приятна), наричайте ме Мара. –
„Мара“ означава „огорчен“ или „нещастен“. Ноемин продължи. –
Наричайте ме нещастна, защото Бог ме наскърби. Напуснах Витлеем със съпруга си и двамата си сина. Сега всички те са мъртви.
Господ ме върна у дома без нищо (Рут 1:20-21).
Момичета и момчета, наистина ли Бог беше наскърбил Ноемин? Не. Елимелех и Ноемин бяха тези, които съгрешиха, защото
отидоха в Моав със семейството си и останаха там. Те нарушиха
Божията заповед. Някога правил ли си нещо, което си знаел, че не
трябва да правиш?
Но кой върна Ноемин? Бог не причини всички тези неприятности на Ноемин, но Той я доведе у дома. О, колко добър и милостив
е Бог в действителност. Въпреки че Елимелех и Ноемин не Му се
покориха и направиха погрешен избор, като отидоха в Моав, Той
отново доведе Ноемин във Витлеем. Бог обичаше Ноемин и правеше това, което бе най-добро за нея. А и Ноемин не беше сама,
нали? Рут беше с нея.
(Махнете всички фигури.)
Според вас как се чувстваше Рут на това ново, непознато място?
Как би се чувствал ти, ако се беше преместил в нов квартал, където не познаваш никого?
Рут сигурно е обичала Ноемин много, за да остави собственото
си семейство и приятели и да дойде във Витлеем. И скоро целият
град щеше да разбере колко много Рут обичаше Ноемин и колко
добра беше с нея.
Сцена 2 (външен фон със зърно)
Когато Ноемин и Рут пристигнаха във Витлеем, беше време за
жътва. Ечемикът бе първата култура, която узряваше, и вече беше
пожълтял и готов за жънене.
(Поставете фигура 16.)
20

В Израел имаше обичай, според който след като жътварите ожънеха зърното и го сложеха в снопи, бедните хора можеха да отидат
на нивата и да съберат колкото зърно намерят от остатъците.
Затова Рут каза на Ноемин: „Нека да ида на ечемичните ниви и
да събирам там, където ми позволят, за да имаме какво да ядем.“
(Рут 2:2)
И Ноемин каза на Рут да отиде.
(Поставете фигура 17.)
Рут отиде в нивите, където мъжете и жените жънеха ечемика
и го слагаха в снопи. Но на коя нива да отиде? Рут не беше израилтянка. Тя беше чужденка. Кой щеше да й позволи да събира
класове?
Рут не знаеше на кого принадлежат нивите. Но Бог знаеше. И
въпреки че Рут не знаеше, че Бог я води, Той и помогна да избере
подходящата нива.
(Поставете фигура 18.)
Докато Рут следваше жътварите и събираше всеки клас, който
видеше, те я гледаха, защото не я познаваха.
(Поставете фигура 19.)
Тогава собственикът на нивата, Вооз, дойде при работниците.
Той ги поздрави, като каза:
– Господ с вас.
– Господ да те благослови. – отговориха те.
Не е ли това чудесен поздрав? Това ни говори какъв беше Вооз.
Той обичаше Господ Бог.
Вооз забеляза непознатата сред събирачите на класове.
– Коя е тази млада жена? – попита той слугата, който отговаряше за жътварите.
Слугата отвърна:
– Това е моавката, която се върна с Ноемин. Тя дойде на нивата и
попита дали може да събира класове след жътварите. Работи цяла
сутрин и си почина само за кратко.
(Преместете фигура 19 към фигура 18.)
Вооз отиде при Рут. Той и каза учтиво:
– Не отивай на други ниви да събираш класове. Остани с моми21

четата, които работят на моята нива. Където и да отидат, следвай
ги. Заповядах на момчетата да не те безпокоят. И когато ожаднееш, можеш да пиеш вода от съдовете, които момчетата пълнят.
Рут не можеше да повярва, че този богат и важен човек е толкова
добър с нея. Тя се поклони до земята и каза:
– Как придобих твоето благоволение, та си толкова добър към
мен, след като съм чужденка? (Рут 2:10).
Вооз и каза:
– Чух за всичко, което си направила за свекърва си, след като
съпругът ти е починал, и как си оставила баща си и майка си и
собствения си народ и си дошла да живееш сред народ, когото не
познаваш.
Рут отново поиска да благодари. Тя каза:
– Придобила съм твоето благоволение, господарю мой, тъй като
ти ме утеши и ми говори благосклонно, макар и да не съм като
някоя от твоите слугини. – Тя разбираше защо той се отнася толкова добре към хората от неговия народ, но как може да е толкова
добър към една чужденка?
Какво правиш ти, когато в квартала или в класа ти дойде ново
дете?
Ако ти си приел Господ Исус, бъди милостив към другите така,
както Бог е бил милостив към теб.
Как наричаме добротата, която не сме заслужили? Да, благодат
(или благоволение). Рут знаеше, че е чужденка и не заслужава
тази добрина. Но Вооз показваше благоволение към нея.
Сцена 3 (същият фон)
(Махнете всички фигури и поставете фигура 20.)
И така, Рут, отиде да обядва с Вооз и работниците му. Рут не работеше за Вооз. Тя не беше заслужила храната, която Вооз и даваше. Тя беше безплатна. И самият Вооз, богатият и важен собственик на нивата, и я поднасяше.
Когато Рут взе храната, тя се сети за Ноемин. И въпреки че беше
гладна, Рут остави малко храна, която да занесе вкъщи на Ноемин. Но тя имаше всичко, от което се нуждаеше.
(Махнете всички фигури.)
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След като Рут се върна на работа, Вооз каза на младите мъже:
– Оставете я да събира класове и не и забранявайте. И даже нарочно оставяйте някои класове, за да има достатъчно.
До края на деня Рут събираше класове на нивата. И след това
отделяше зърното от плявата.
Според вас какво направи Рут в края на деня?
Сцена 4 (вътрешен фон)
(Поставете фигура 21.)
Рут бързаше за вкъщи, за да покаже на Ноемин всичко, което бе
събрала, и да и даде храната, която бе запазила за нея.
(Поставете фигура 22.)
Сигурен съм, че Ноемин е възкликнала радостно, когато видя
зърното, което Рут донесе.
– Къде събира днес? – попита я тя. – Да е благословен онзи, който се е отнесъл така добре към теб.
Рут отговори:
– Мъжът, на чиято нива работех днес, се нарича Вооз.
Когато Ноемин чу, че мъжът, който се е отнесъл толкова добре с
Рут, е Вооз, тя бе толкова щастлива, че дори каза:
– Бог не е престанал да ни показва милост.
И колко добър беше Вооз. Той наистина показваше благоволение към Рут, нали? Това ми напомня за Божията милост към нас.
Само Божията любов и милост са по-големи.
(Махнете всички фигури.)
Преди да сме приели Господ Исус за свой Спасител, ние сме
чужденци за Божието семейство. Ние сме грешници.
Спомняш ли си стиха за заучаване, който трябваше да научим
наизуст: „Защото по благодат сте спасени чрез вяра; и то не от
сами вас; това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали
никой“.
Сцена 5 (едноцветен фон)
(Поставете фигура 23.)
Библията казва: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде
Своя Единороден Син, да не погине ни един, който вярва в Него,
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но да има вечен живот“ (Йоан 3:16).
Божият дар за нас е Господ Исус, който умря за нашите грехове.
Той умря вместо нас, на наше място и възкръсна отново, за да не
се налага да бъдем отделени от Бога. Ако искаш да научиш повече
за Божия дар, ела и седни на първия ред, така аз ще знам, че искаш да разговаряш с мен.
Вооз предложи зърно и храна на Рут. Но ако тя не искаше да си
отиде гладна, тя трябваше да повярва, че те наистина са за нея,
нали?
(Поставете фигура 24.)
Ако не искаш завинаги да си отделен от Бога, ти трябва да приемеш спасението, което Бог ти предлага – Господ Исус Христос.
Ако никога не си приемал Господ Исус за свой Спасител, защо
не го направиш още днес? Признай на Бога, че си съгрешил пред
Него и да му кажи, че вярваш, че Господ Исус умря за теб и ще
бъдеш спасен днес. Исус, дойде, за да посрещне нуждата ти от
прошка. Ти можеш да се помолиш сега, на твоето място или когато си отидеш в къщи. Исус иска да бъдеш с Него на небето.
Учителю, молете се за спасените момчета и момичета – да са
благодарни на Бога за това, което е направил за тях и да живеят
така, че другите да видят, че те обичат Господа. Молете се за неспасените деца – да разберат, че Господ Исус умря вместо тях и
да приемат Божия дар.
Напомняне за следващата седмица:
Момчета и момичета, всички тези неща, които се случиха с Рут,
бяха част от Божия план. Бог направи така, че Рут да започне да
събира класове в нивата на Вооз. Според вас, защо Ноемин бе
толкова радостна, когато разбра, че именно Вооз е бил толкова добър към Рут? Ноемин знаеше кой беше този богат и важен човек.
А следващата седмица и ние ще научим...
Забележка към учителя
Подходете към всяко дете, според това, от което се нуждае. Някое дете може да е повярвало, когато сте разглеждали стиха за
заучаване, или когато сте разказвали урока, и се нуждае само да
му дадете шанс, за да ви каже какво е направило. Друго дете може
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да“ иска да приеме Господ Исус, но трябва да му се обясни как
да го направи. Друго дете може да е приело Господ Исус преди
това, но понеже е извършило нещо погрешно, или поради някаква
друга причина, чувства, че трябва да го направи отново. Въпроси
като: „Защо дойде при мен?“ или „Защо мислиш, че си спасен?“
(използвайте думи, с които децата вече са запознати, или им обяснете какво означават) и други подобни ще ви помогнат да определите нуждата на всяко дете.
Трябва да уверите детето, че Бог го обича (Йоан 3:16; Римляни
5:8; 1 Йоан 4:9-10).
Детето трябва да разбере, че е грешник (Псалм 14:1-3; Еклесиаст 7:20; Исая 53:6; Римляни 3:10-12 и 3:23).
То също така трябва да знае, че грехът си има последици, резултати. Обикновено за децата е достатъчно да знаят, че за греха има
наказание и наказанието е, че не можем да отидем на небето – там,
където е Бог. Грехът ни отделя от Бога. Той ни прави „чужденци“
(Езекиил 18:4, 20; Йоан 8:21; Римляни 6:23; Откровение 21:27).
Но не трябва да оставяте детето с впечатлението, че Бог наказва
хората, защото е жесток, а по скоро, че духовната смърт – отделяне от Бога – е естествена последица от греха, но Бог не иска да
страдаме поради греховете си.
Трябва да кажете на детето, че чрез Исус Христос Бог е направил нещо за наказанието за греховете ни – включете и смъртта и
възкресението на Господ Исус (Йоан 3:16-17; 1 Коринтяни 15:3-4;
1 Петър 2:24; Йоан 14:6).
Детето трябва да предприеме някакво действие въз основа на
това, което знае (Йоан 1:12; Деяния 16:31; Римляни 10:13; Ефесяни 2:8-9). Бог е направил така, че да бъдеш спасен, но ти трябва
да повярваш в това. Подаръкът е безплатен, но преди да стане
твой, ти трябва да го вземеш. Трябва да приемеш Господ Исус за
свой Спасител, така както приемаш подарък.
Детето трябва да получи увереност за спасението си и да му се
обясни какво да прави, когато съгреши, след като вече е приело
Господ Исус (Йоан 6:37-40; Йоан 10:28-29; Йоан 14:1-3; Евреи
13:5; Йоан 5:11-13; 1 Йоан 1:9).
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Рут научава за сродника изкупител
Основна истина: Исус е нашият Изкупител
Приложение
За неспасени деца: Приеми Господ Исус Христос за свой Спасител.
За спасени деца: Говори на другите за това, което е направил за
теб Господ Исус Христос.
Библейски текст
Рут 2:21-3:7
Информация за учителя
Рут събира класове в нивите на Вооз, докато жетвата приключи. Тогава Ноемин, която знае, че Вооз е в положението на сродник-изкупител и изпълнява съответните изисквания, очевидно
обяснява на Рут законите и традициите на израелтяните. По предложение на Ноемин, Рут се представя пред Вооз и му показва, че
тя иска той да бъде неин сродник-изкупител.
Стих за запаметяване
„В когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението
на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат“
(Ефесяни 1:7).
Преподаване на стиха
ИЗКУПЛЕНИЕ – да изкупя (или откупя) означава да купя нещо
обратно.
Съществува история за едно момче, което си направило малка
лодка, но после я изгубило. По-късно то видяло собствената си
лодка на витрината на един магазин. Единственият начин да си я
върне обратно бил – да я купи. Малкото момче купило лодката си
и казало: „Сега ти си двойно моя. Ти си моя, защото те направих,
и освен това си моя, защото те откупих.“
*Историята, за която става дума при преподаването на стиха за
заучаване, се казва „Лодката на Антон“ и е публикувана от Издателство СЕД.
Бог сътвори света. Той сътвори мъжа и жената, които да живеят
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в света. Светът и хората принадлежаха на Бога. Мъжът и жената
трябваше да живеят по някои правила, които Бог им даде. Той им
каза, че могат да ядат плодовете на всички дървета в градината,
с изключение на едно. Той им каза, че ако ядат от плода на това
дърво, ще могат да разпознават доброто и злото и ще умрат – ще
бъдат отделени от Бога. Но те не се подчиниха на Бога и направиха това, което Той им каза да не правят. Това бе грях. И оттогава
хората са отделени от Бога заради греха.
Но Бог имаше план. Той обеща, че един ден ще изпрати Спасител. Спасителят щеше да бъде собственият скъп Син на Бога –
Господ Исус. Той трябваше да умре на наше място, за да заплати
за нашите грехове, и по този начин да ни изкупи обратно за Бога.
Накратко, припомнете жертването на агнето и проливането на
кръвта.
Господ Исус проля кръвта си, за да плати за нашите грехове...
„В когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на
прегрешенията ни...“
ПРОЩЕНИЕ – да простя означава да отменя присъдата или
наказанието. Когато Господ Исус умря на кръста, Той пое наказанието за нашите грехове. Ние приемаме Божията прошка, когато
Му кажем, че съжаляваме за греха си и приемем Господ Исус за
свой Спасител.
И всичко това е, защото Бог ни обича. Той ни прости заради благодатта Си. Какво означава благодат? Да ни дадат нещо, което не
заслужаваме и не сме спечелили.
След обяснението опитайте да кажете стиха за запаметяване ,
като се редувате подобно на миналата седмица, но този път го
направете по следния начин: учителят да каже първата част „В
когото имаме изкуплението си“, а групата да отговори „чрез кръвта Му“; учителят: „прощението на прегрешенията ни“; групата:
„според богатството на Неговата благодат“. След това нека едно
или две деца да кажат първата част на стиха, а останалите да отговарят.
Нагледни материали
Въпросителният знак за преговор (който трябва да сте напра27

вили за урок 2): Напечатайте или напишете въпросите на малки
листчета хартия, навийте ги и ги пъхнете във въпросителния знак,
преди да започнете урока.
Фигури: Всички фигури, необходими за урока, се намират на
цветните фланелографни листове, готови за изрязване.
Фон: Същият външен фон и обикновен вътрешен фон, както в
урок 2; външен нощен фон; черно парче от фланелографна хартия
с размери около 30 кв. см.
(Можете да направите ефектна нощна сцена, ако просто очер
таете външния фон на парче тъмносиня фланелографна хартия
с някакъв пастелен цвят.)
Картончета с думи: Ако искате да използвате картончета с
думи – а те ще са много полезни за по-големите деца – напечатайте думите на бели или цветни листове твърд картон и натъркайте
задната част с шкурка. За стиха за заучаване използвайте думите
изкупление и прошение. (Ако сте направили такива картончета с
думи за урок 2, можете да използвате и думата благодат.)
За историята можете да използвате и картончета с думите сродник-изкупител, способен и искам.
Преговор
Нека няколко деца изберат по един въпрос и кажат на кого принадлежи репликата. След това учителят ще накара групата да
обясни по-подробно (У означава учител). Така групата ще взема
повече участие. Но учителят трябва да се намесва, когато е необходимо, за да насочва и ускори преговора. Нека децата да изберат
само толкова въпроси, колкото са необходими, за да се поддържа
интереса и доколкото позволява времето, като накратко допълните това, което е необходимо, за да преминете към настоящата история.
1В: Кой каза: „Върнете се, дъщери мои. Върнете се у дома си.“?
О: Ноемин.
(У: Кой може да ни разкаже историята на Ноемин – насочвайте отговора, за да извлечете подробностите – коя бе тя, защо
бе в Моав, кои бяха Рут и Орфа, защо Ноемин се връщаше във
Витлеем.)
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В: Кой каза: „Не ме умолявай да те оставя. Искам да отида там,
където отиваш ти, и да живея там, където живееш ти. Твоят
народ ще бъде мой народ и твоят Бог – мой Бог.“? О: Рут.
(У: Беше ли това много важен избор? Да, това бе най-важният
избор, който някой може да направи. Рут избра истинския и
живия Бог, великия Господ Бог на израелтяните.)
В: Кой каза: „Не ме наричайте приятна, а огорчена.“? О: Ноемин.
(У: Защо Ноемин каза това? Когато тя напусна Витлеем, тя
имаше съпруг и двама сина. Сега всички те бяха мъртви и тя
си мислеше, че Бог е бил лош към нея.)
В: Кой каза: „Нека да отида в нивите и да събирам класове.“? О:
Рут.
В: Кой каза: „Не отивай да събираш класове на друга нива.“? О:
Вооз.
(У: Какво знаем за Вооз? Той бе богат и известен човек,
собственикът на нивата, в която Рут събираше класове. Той
обичаше Господ Бог и беше добър.)
В: Кой каза: „Как съм придобила твоето благоволение, че обръщаш внимание на мен, чужденката?“ О: Рут.
В: Кой каза: „Чух за всичко, което си направила за свекърва си,
след като съпругът ти е починал, и как си оставила баща си и
майка си и собствения си народ и си дошла да живееш сред
народ, когото не познаваш.“? О: Вооз.
В: Кой каза: „Нарочно оставяйте някои класове за нея.“? О: Вооз.
Той каза това на жътварите.
В: Кой каза: „Мъжът, на чиято нива работех днес, е Вооз.“? О:
Рут.
(У: Нека някой да каже кога Рут каза това.)
В: Кой каза: „Бог не е престанал да ни показва милост.“? О: Ноемин.
(У: Нека някой да обясни защо Ноемин каза това. Рут не само
бе отишла на правилната нива и се бе върнала у дома с много храна като и бе обещано, че може да продължи да събира
класове на нивата на Вооз по време на жътвата, но и Ноемин
знаеше кой бе Вооз.)
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Урок
Ноемин знаеше кой е Вооз и каза на Рут: „Този човек е наш близък сродник – от семейството на Елимелех. Добре е, дъще моя, да
излизаш с неговите момичета и да не ходиш в друга нива, където
може да е опасно“ (Рут 2:20, 22).
Сега Ноемин знаеше, че Бог не ги е забравил.
Сцена 1 (външен фон със снопи жито)
(Поставете фигура 25.)
Рано всеки ден Рут отиваше в нивите на Вооз да събира класове.
Тя следваше младите жени, които събираха класовете на снопи. Никой не я притесняваше. Сигурен съм, че тя често виждаше
Вооз, богатия собственик на нивите. Рут не можеше да забрави
колко добър той бе към нея, чужденката. Поради неговата добрина тя и Ноемин имаха достатъчно храна.
Рут беше чужденка – тя не беше израилтянка. Беше много бедна; не притежаваше нищо. Вооз притежаваше нивите. И той бе
разрешил на Рут да събира класове в нивите и дори каза на жътварите нарочно да оставят по някой клас за нея. Това бе повече от
милост, това бе онзи вид милост, който наричаме благодат,
Милостта на Вооз ни кара да се замислим за Божията милост
към нас. Когато се родихме в този свят, ние бяхме грешници.
Библията казва: „Защото всички съгрешиха и не заслужават да се
прославят от Бога“ (Римляни 3:23). Няма значение колко добри се
опитваме да бъдем, това не е достатъчно. Ние всички сме вършили погрешни неща, а погрешните неща се наричат „грях“. Греховете ни отделят от Бога, защото Той е чист и свят. Ако Бог не ни
бе показал милост и ако не бе изпратил собствения Си скъп Син
да умре за нашите грехове, трябваше да бъдем отделени от Бога
завинаги (Йоан 8:21). Ако искаш да научиш повече за Божи¬ята
милост остани след часа на мястото си, аз ще дойда и заедно ще
видим какво казва Библията.
„Защото по благодат сте спасени чрез вяра; и то не от сами вас;
това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой“ (Ефесяни 2:8-9).
(Поставете фигура 26.)
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Сигурен съм, че когато Рут работеше на нивата, Вооз я наблюдаваше. Тя изглеждаше толкова различна от останалите жени. Може
би си е мислил, че никога не е виждал такава прекрасна млада
жена. Тя работеше толкова усърдно, за да изкарва прехраната за
себе си и Ноемин, и беше толкова благодарна за това, което и бе
дал. Сигурен съм, че Вооз се грижеше тя да има какво да отнесе
у дома всяка вечер.
Всеки ден Рут вървеше след жътварите, докато всичкото зърно
не бе прибрано.
(Поставете фигура 27.)
Работниците отнасяха зърното на хармана. Там те го удряха с
тояги, докато сламата се отдели. След това го хвърляха нагоре във
въздуха.
(Поставете фигура 28.)
Вятърът отвяваше сламата – обвивката на зърното, която беше
безполезна. Самото зърно падаше на земята. След това хората го
изтребваха.
Работата на хармана бе почти като празник – тържество. Идваха
цели семейства и осгаваха там. Те се хранеха и спяха там, докато
не беше овършано всичкото зърно.
(Махнете всички фигури.)
Сега, когато жътвата свърши, може би Вооз също се чудеше какво ще прави Рут.
Сцена 2 (вътрешен фон)
Но Ноемин бе наистина загрижена. През цялото време, докато
Рут работеше на полето, Ноемин мислеше за това.
(Поставете фигура 29.)
Откъде ще намерят храна? Кой ще се грижи за тях? Може би
Ноемин ще трябва да продаде земята на Блимелех. Но за това си
имаше закон. Ноемин искаше Рут да е щастлива, но Рут бе чужденка. Тя трябваше да стане една от израелтяните.
(Поставете фигура 30.)
Една вечер Ноемин каза на Рут:
– Дъще, не трябва ли да потърся спокойствие за теб? – Рут раз31

бра какво Ноемин имаше предвид, когато каза: „да намеря спокойствие“. Това, което тя имаше предвид, бе да намери съпруг,
който да обича и да се грижи за Рут и да и осигури дом, както бе
редно според обичаите в Израел.
Но първо Рут трябваше да разбере закона.
Може би Ноемин е казала на Рут нещо подобно: „Съпругът и
синовете ми са мъртви. Няма кой да се грижи за земята на съпруга
ми. Според закона ни, когато един мъж умре и няма деца, ако той
има неженен брат, той трябва да се ожени за жената на брат си и
да запази наследството в семейството.“
Може би Ноемин ще трябва да продаде земята, за да купи храна
и дрехи. Но земята не можеше да бъде продавана на чужденци.
Трябваше да бъде продадена на някого от семейството на Елимелех.
Разбира се, Рут знаеше, че Маалон и Хилон нямаха други братя.
Може би Ноемин искаше да каже: „Тъй като нямам други синове,
това трябва да извърши най-близкият ни сродник.“
Сродник е всеки мъж или момче, който е от това семейство –
братя, братовчеди, чичовци.
Имаше определени неща, които човек трябваше да притежава,
за да може да откупи земята. Какво казахме, че означава „да откупи“? Да, да купи обратно. Първо, този, който можеше да откупи
земята или да я купи обратно, трябваше да бъде от това семейство. Осен това трябваше да може да я откупи – трябваше да има
достатъчно пари, за да я плати.
Сцена 3 (черен квадрат в горния ляв ъгъл на вътрешния фон)
(Поставете фигура 31 в черния квадрат.)
Момчета и момичета, Господ Исус трябваше да умре за нас,
защото Той бе единственият, който можеше да ни спаси. Той е
единственият, който е съвършен. Въпреки че, когато беше на тази
земя, Господ Исус бе като всички нас във всяко едно отношение,
Той нямаше грехове. Той никога не извърши нещо погрешно.
Когато израелтяните убиваха малкото агънце заради греховете си, те поръсваха кръвта му върху олтара. Когато Господ Исус
умря, кръвта Му се проля, защото Го бяха приковали на кръста и
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бяха Го проболи с копие. Той проля кръвта Си, за да ни изкупи.
„В когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението
на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат“
(Ефесяни 1:7).
Сцена 4 (същият фон като за сцена 3)
(Махнете фигура 31 и поставете фигура 32 в черния квадрат.)
След като Господ Исус бе погребан, Той възкръсна от мъртвите
– отново бе жив. Това доказа, че Той бе Божият Син и бе способен
да ни спаси.
Но има още нещо. Този, който щеше да откупи земята, трябваше
да има желание да го направи. Трябваше да иска да го направи.
Според Ноемин кой бе най-близкият им сродник? Точно така –
Вооз.
Вооз имаше ли достатъчно пари? Можеше ли да откупи земята?
Да, Вооз бе много богат.
Но искаше ли Вооз да купи земята на Елимелех, за да остане в
семейството? И искаше ли да се ожени за Рут?
Мисля, че Ноемин бе сигурна в това. Затова тя бе толкова щастлива и чувстваше, че Бог се грижи за тях, когато разбра, че Рут
работи на нивата на Вооз, който бе от семейството на Елимелех–
негов сродник. И не беше ли Вооз вече показал благоволение към
Рут?
Колко мъдро и мило бе от страна на Ноемин да каже на Рут за
този, който можеше да откупи нея и земята. Рут бе чужденка и
имаше нужда някой да и каже как трябва да бъде откупена. Всеки
човек, който не е приел Господ Исус за Спасител, е чужденец за
Бога. И как хората могат да разберат, че могат да бъдат спасени и
въведени в Божието семейство?
Точно така. Тези от нас, които вече са приели Господ Исус, трябва да им кажат за Него. Защото Господ Исус е нашият сродник-изкупител.
Господ Исус, скъпият Божи Син, винаги е живял в Небето с
Бога. Но когато Той дойде на земята, Той се роди като малко бебе
и порасна, както ти и аз. Той стана като нас – само че бе безгре33

шен – и затова Той можеше да бъде нашият сродник.
(Махнете фигура 32 и черния квадрат).
Когато Ноемин обясни закона на Рут, тя и каза:
– Вооз е наш близък сродник – един от нашето семейство. Довечера той ще бъде на хармана. Измий се и си сложи най-хубавите
дрехи. После иди на хармана и чакай, докато Вооз си свърши работата и е вечерял. Виж къде ще се оттегли за почивка. След това
иди при него и му напомни, че той е нашият сродник-изкупител.
Вооз ще ти каже какво да правиш.
Ноемин направи това, което бе редно. Тя каза на Рут за сродника-изкупител. Но ако Рут искаше да бъде откупена, тя трябваше
да каже на Вооз, че иска той да и стане изкупител.
Рут отговори на Ноемин: „Ще направя това, което ми каза.“ Тя
си сложи най-хубавите дрехи и отиде на мястото, където жътварите вършееха зърното.
Сцена 5 (външна нощна сцена)
(Поставете фигура 33.)
Когато вятърът спря да духа, работниците започнаха да си търсят места, където да си починат през нощта. Много от тях спяха
направо на хармана цялата нощ.
Рут внимателно гледаше къде Вооз ще отиде да си почине.
(Поставете фигура 34.)
Когато всичко утихна, тя отиде при него. Но Вооз спеше. Без да
го безпокои, Рут легна близо до краката му и зачака.
Сцена 6 (същият фон като за сцена 5)
(Махнете фигура 33 и поставете фигура 35.)
Докато чакаше, Рут сигурно се чудеше какво ще направи Вооз.
Той бе твърде добър към нея. Но ще иска ли да се ожени за нея,
за да откупи нея и земята? Изглежда, Рут вярваше, че ще го направи, но въпреки това, трябваше да чака, за да говори с него и да
разбере.
Но момчета и момичета, ние знаем, че Господ Исус иска да ни
изкупи от греховете ни – да ни откупи обратно за Бога. Бог ни
казва това в Словото Си.
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Сцена 7 (обикновен фон)
(Поставете фигура 32.)
Господ Исус доброволно умря за теб, за да те откупи обратно за
Бога. За да бъдеш спасен, за да можеш да отидеш в рая с Него, ти
трябва да приемеш Господ Исус за свой Спасител. И не е необходимо да чакаш. Можеш да го направиш веднага.
Ако никога не си приемал Господ Исус за свой Спасител, искаш
ли да го направиш точно сега? Приеми Господ Исус Христос за
свой Спасител. Ще направиш ли тази крачка днес? Кажи на Господ Исус, че знаеш, че си съгрешил, но наистина съжаляваш и
искаш да Го приемеш за свой Спасител. Кажи Му, че знаеш, че
можеш да Му се довериш Той да стане твой Изкупител.
Ако ти вече си приел Господ Исус Христос като спасител говори
на другите за Господ Исус. Кажи им какво е направил за теб.
Напомняне за следващата седмица:
Момчета и момичета, Ноемин и Рут си мислят, че Вооз е единственият, който може да откупи Рут и земята. Но така ли е наистина? Ще разберем това следващата седмица.
Бележка за учителя:
Когато се занимавате по отделно с всяко дете, свържете приложението си с терминологията, темата и целта на урока и обясненията, въведени с стиха за заучаване. Например, ако задавате
въпроси, за да накарате децата да излязат, попитайте ги защо смятат, че са изкупени или спасени, или защо смятат, че вече не са
чужденци за‘ Бога, като по този начин ще преговорите терминологията и идеята, на която се набляга в урока.
Когато минете през стъпките, целящи да помогнат на детето да
приеме Христос, следвайте основните идеи, изложени по-долу,
като прибавяте мисли и стихове от урока.
Ако използвате Римляни 6:23, за да посочите последствията от
греха, обяснете, че смъртта, за която се говори в стиха, означава
отделяне от Бога, както сте споменали в урока. Използвайте стиха
за запаметяване (Ефесяни 1:7) във връзка със смъртта на Христос
заради нас (1 Кор. 5:1-4).
Уверете се, че детето разбира, че Бог го обича (Йоан 3:16); че
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се нуждае от Спасител, защото е грешник, че е съгрешило, и че
грехът ще бъде наказан или има последици от него (Римляни 3:23;
Римляни 6:23); че детето не може да направи нищо за себе си, но
Христос умря за него и отново възкръсна (1 Коринтяни 15:1-4); че
трябва лично да приеме Спасителя (Йоан 1:12 и Йоан 3:16).
Ако някои от децата, които откликнат, са приели Господ Исус
преди, но са дошли и показват, че им липсва увереност, поради
нещо, което са направили, или показват, че имат нужда от помощ,
за да изповядат някакъв грях, свържете тези проблеми с факта,
че Господ Исус може да спасява, както бе изтъкнато в урока, като
също така използвайте стиха за заучаване за запаметяване (Ефесяни 1:7) и 1 Йоан 1:9.
Детето, което току-що е приело Господ Исус, също трябва да получи увереност за спасение. За тази цел също използвайте стиха
за заучаване за запаметяване, както и Евреи 13:5.
Женитбата за сродник от семейството
Когато Ноемин говори на Рут за спокойствие, тя несъмнено намеква за женитба. Вооз бе „гоел“ (от иврит – „сродник-изкупител“) и негов дълг бе да се ожени за жената на сродника си, ако
той беше най-близкият в рода. Обаче дълг на вдовицата е да предяви желание той да я откупи, ако иска това. Законът за женитбата
за сродник от семейството е записан във Второзаконие 25:5, 7-10.
Ноемин очевидно бе доволна, че Вооз е поел инициативата по
правилния начин. Ако Рут беше неомъжена жена, Вооз можеше
да продължи с ухажването. Но Рут бе вдовица и сега от нея зависеше да поеме инициативата и да уведоми сродника – „гоел“ за
своите намерения.
Действията, които Ноемин предложи Рут да предприеме, бяха
напълно в съгласие със закона и събитията по времето на жътвата.
Харманът бе обществено място и всичко там ставаше на открито.
Ноемин посъветва Рут да отиде там, където Вооз ще се оттегли за
почивка, и да легне при краката му. Тогава тя трябваше да придърпа дългата му мантия върху себе си, за да покаже, че се нуждае от
подслон и закрила.
Рут можеше да направи това и пред старейшините в града и да
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изиска Вооз да заеме мястото на Маалон в семейството според
закона за женитбата за сродник, но колко по-смирен бе начинът,
предложен от Ноемин. Така на Вооз се предоставяше възможността дискретно да отхвърли или да приеме длъжността на „гоел“.
Когато Рут го нарече близък сродник, Вооз разбра и похвали Рут
за мъдрия и смирен начин, по който е постъпила.
Откакто Вооз очевидно демонстрира интереса си към Рут, той
несъмнено много е мислил за това. Почтеността му проличава в инструкциите, които той дава на Рут. Той знае, че има друг
по-близък сродник, който има по-голямо право. Той каза на Рут
да изчака до сутринта и след това да си отиде у дома, преди да
могат да я разпознаят, като обеща, че незабавно ще предприеме
необходимите действия.
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Рут намира изкупител
Основна истина: Бог иска ти да си част от семейството Му
Приложение
За неспасени деца: Стани част от Божието семейство.
Библейски текст
Рут 3:8 - 4:12
Информация за учителя
Подчинявайки се на напътствията на Ноемин, Рут отива на хармана, за да се представи на Вооз. Тъй като е вдовица, според израелския закон, тя трябва да се представи на най-близкия сродник и
да му покаже, че желае да се омъжи за него. (Ако Рут никога не се
бе женила, Вооз можеше да поеме инициативата.) След като показва готовността си на Вооз, Рут изчаква той да отиде при портата и да се разбере с по-близкия сродник, който най-напред имаше
правото да предяви претенции към собствеността. По честен и
почтен начин Вооз дава шанс на другия мъж, като му напомня, че
ако откупи земята на Елимелех, също така трябва да се ожени за
Рут. Другият мъж отстъпва правото си на Вооз, който става сродникът-изкупител. Сделката е подпечатана, като другият сродник
събува обувката си пред десет свидетели, които се молят за Божието благословение върху женитбата на Рут и Вооз.
Стих за запаметяване
„Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато
още бяхме грешници, Христос умря за нас“ (Римляни 5:8).
Преподаване на стиха
Ако използвате картончета с думите, добавете думата „препоръчва“.
ПРЕПОРЪЧВА – „Препоръчва“ означава да повериш или да
предложиш. Ако препоръчаме нещо на някого, това означава, че
ние му се доверяваме той да се погрижи за него. Да предложиш
– означава да дадеш на някого шанс да вземе нещо. Все едно казваме: „Ето един подарък. Ако го вземеш, е твой.“
В този стих Бог се опитва да ни обясни колко много ни обича.
Библията ни казва, че сме грешници (Римляни 3:23) – ние всич38

ки сме вършили погрешни неща. Никой от нас не е чист или свят
като Бога. И тъй като Бог е чист и свят, там, където е Той, не може
да има никакъв грях.
Какво казва Бог – че ако спрем да съгрешаваме, ще ни обича
достатъчно, за да ни пусне в Рая, за да бъдем с Него? Не, Библията ни казва: „Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че,
когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.“
Трябва да помним, че след като Господ Исус умря за нас, Той
възкръсна от мъртвите и отново бе жив и се върна в дома Си в
небето.
Той приготвя място за тези, които вярват в Него, така че един
ден те да могат да бъдат там с Него (Йоан 14:1-6).
Но нека днес да научим този стих, за да можем винаги да си напомняме колко много Бог ни обича.
Преговор на стиха: Казването на стиха по групи е нещо, с което
децата вече са запознати, и може да се използва в петте урока,
като разнообразявате модела. Например първо всички момичета,
после всички момчета; или нека всички в групата се преброят:
първият да каже едно, вторият – две, третият – едно, четвъртият
– две и т.н., докато всички в групата са или единици или двойки и
да се редуват да казват стиха по групи.
НАГЛЕДНИ МАТЕРИАЛИ
Фигури: Всички фигури, необходими за урока се намират на
цветните фланелографни листове, готови за изрязване.
Фон: Използвайте същия външен фон със снопите класове за
сцена 1 (преговор), 2 и 3, както в урок 2 и 3. За сцена 4 използвайте същия вътрешен фон, както в предишните уроци. За сцена 5 и
б използвайте сцена с порта или обикновена стена и очертания на
порта върху външен фон или обикновен фон.
Въпросителният знак: За въпросите за преговор използвайте
големия въпросителен знак, инструкциите за който бяха дадени
в урок 2.
Преговор
Миналата седмица научихме някои закони, които Господ Бог бе
дал на израелтяните. Законите са правила, които ни помагат да
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знаем как да се отнасяме правилно един към друг, а Божиите закони или правила също така ни помагат да знаем как да сме угодни
на Бога. Един от законите, които Бог бе дал на израелтяните, бе
законът за сродника-изкупител.
Кой иска да изтегли въпроса за сродника-изкупител и да ни каже
отговора? (Учителят трябва да насочва отговора. Въпросите няма
да бъдат теглени подред, затова ще е необходимо да задавате допълнителни въпроси, за да попълните липсващата информация.)
1В: Какво означава сродник? О: Мъж или момче от рода като
брат, чичо или братовчед.
2В: Какво означава да „откупиш“? О: Да купиш нещо обратно,
особено нещо, което е било изгубено.
3В: В нашата история за Рут какво трябваше да бъде откупено? О:
Собствеността на Елимелех.
4В: Кой можеше да откупва или кой можеше да бъде изкупител?
О: Само някой сродник, роднина – някой от рода.
5В: Какво трябваше да има сродника, за да може да стане изкупител? О: Достатъчно пари.
6В: Дори и сродникът да имаше достатъчно пари, задължително
ли трябваше да стане изкупител? О: Не, само ако иска.
7В: Кой можеше да откупи земята на Елимелех? О: Вооз.
8В: Кой е нашият сродник-изкупител? О: Господ Исус Христос.
9В: Как Господ Исус стана наш Сродник? О: Той бе роден на тази
земя, също като нас. Той стана като нас.
10В: С какво плати Господ Исус, за да ни изкупи? О: Със собствената си кръв. Той даде живота Си за нас. Той умря за нас.
Не задавайте въпроси за закона за женитбата. Предлагаме само
да кажете: Според този странен закон за женитбата, ако един женен мъж умре и няма деца, кой трябва да се ожени за неговата
съпруга, която той е оставил? Братът на починалия или най-близкият сродник. Защо? За да останат собствеността и името в
семейството. Кой бе сродникът, който можеше да заеме мястото
на Маалон и да се ожени за Рут? Вооз.
Когато приключвате преговора, направете необходимия преход,
за да преминете към новата история.
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Урок
Сцена 1 (външен фон – като в последната сцена на урок 3)
(Поставете фигури 34 и 35 от урок 3.)
Ноемин беше казала на Рут какво да направи, за да покаже на
Вооз, че иска той да и стане изкупител. Рут се подчини и отиде
на хармана, за да изчака Вооз да свърши работата и да се оттегли
за почивка.
След като всички работници си бяха намерили място за почивка, Рут изчака всичко да утихне. После отиде при Вооз. Но той
вече бе заспал. Тъй като не искаше да го безпокои, тя легна при
краката му, за да изчака.
Сигурен съм, че Рут се чудеше какво ще направи Вооз.
Сцена 2 (същият фон като за сцена 1)
След известно време Вооз се събуди. Изведнъж той се изправи.
(Махнете фигура 34 и поставете фигури 36 и 37.)
Някой лежеше при краката му!
– Кой си ти? – попита той.
(Махнете фигура 35 и поставете фигура 38).
Тогава момичето отговори:
– Аз съм Рут – после каза – ти си ни близък сродник.
Вооз знаеше какво имаше предвид Рут. И той каза:
– Господ да те благослови, дъще. Ти си много добра към мен.
Можеше да отидеш при някой от младите мъже, но ти дойде при
мен да те откупя. Не се страхувай. Ще направя всичко, което е
потребно.
Колко ли щастлива се е почувства Рут. Вооз искаше да откупи
земята на Елимелех и да се ожени за нея.
Може би Вооз е изчаквал да види дали Рут ще му позволи да
направи това за нея. Сигурно Вооз много е обичал Рут.
Има много неща във Вооз, които ни напомнят за Господ Исус,
нали? Вооз бе богат, така че той определено е момееше да откупи
земята. Господ Исус, Божият Син, бе единственият човек, някога
живял на земята, който бе съвършен. Той бе единственият, който
можеше да ни изкупи – да ни купи обратно за Бога. Вооз бе срод41

ник. Господ Исус стана нашият сродник. Когато Той напусна Небето, за да се роди на тази земя, Той стана като нас. Вооз обичаше
Рут и искаше да се ожени за нея и така тя вече нямаше да бъде
чужденка. Поради любовта Си към нас Господ Исус бе готов да
умре вместо нас, за да ни върне обратно към Бога.
Библейският стих за запаметяване в този урок ни казва, че „...
когато бяхме още грешници, Христос умря за нас“. Ако никога
не си приемал Господ Исус за свой Спасител, ти си чужденец, защото твоите грехове те отделят от Бога. Но Господ Исус бе готов
да умре за теб, да плати за твоите грехове, за да не се налага: да
бъдеш отделен от Бога. Ако искаш да научиш как можеш да приемеш Господ Исус ела при шкафа, където прибираме песните. Аз
ще дойда и с помоща на Библията ще ти покажа как може да стане
това. Това, което Господ Исус направи за нас, е много по-велико,
по-чудесно от това, което Вооз направи за Рут. Но Вооз бе готов
да направи всичко, което можеше. Само че той знаеше, че първо
трябва да уреди нещо друго. И той каза на Рут:
– Вярно е, че аз съм ти близък сродник. Но има един човек, който е още по-близък сродник от мен.
О, друг сродник? По-близък от Вооз? Рут сигурно се е чудила:
„Дали Ноемин знае за този друг сродник? Какво ще правя сега?“
Тя внимателно слушаше това, което и каза после Вооз:
– Остани тук тази вечер и изчакай. Сутринта аз ще говоря с другия сродник. Ако той те откупи, тогава така да бъде. Но ако не
поиска да ти стане сродник-изкупител, аз ще го направя.
Рут направи това, което и каза Вооз. Тя остана там, докато се
зазори.
Сцена 3 (същият фон като за сцена 2)
(Преместете фигури 36 и 38 и поставете фигури 39 и 40.)
Но преди Рут да си тръгне за вкъщи, Вооз и каза да си разпростре покривалото. После той го напълни със зърно и и каза да го
занесе на Ноемин.
(Махнете всички фигури.)
Сцена 4 (вътрешен фон)
Сигурен съм, че Рут е тичала към къщи възможно най-бързо, за
42

да съобщи на Ноемин новината.
(Поставете фигури 40 и 41.)
И след като Рут каза на Ноемин това, което Вооз и бе съобщил,
тя и даде зърното.
– Вооз ми каза да не се прибирам у дома без нещо за теб и ми
даде това зърно.
Когато Ноемин видя подаръка, който Вооз и бе изпратил, тя разбра, че той ще им помогне. Колко щастлива бе Ноемин.
– Седи, дъще моя, докато видиш как ще се свърши работата,
защото човекът няма да се спре, докато не свърши работата.
(Махнете всички фигури.)
А Вооз? Веднага щом като Рут си тръгна от хармана, той отиде в
града, за да намери другия сродник. Той бе казал на Рут, че ще се
погрижи за всичко и бе решен да удържи обещанието си.
Сцена 5 (портата)
В онези дни много градове бяха заобиколени от високи стени.
Обикновено имаше една главна порта и тя бе най-оживеното място в града.
(Поставете фигури 42 и 43.)
Всеки, който влизаше или излизаше от града, минаваше през
портата. И скоро за хората стана навик да извършват сделките си
на портата и дори да провеждат събрания там. Ако човек искаше
да намери някого, той можеше да бъде почти сигурен, че по някое
време през деня този човек ще отиде при портата.
Така че Вооз отиде при портата на град Витлеем.
(Поставете фигура 36.)
Той седна и зачака. След известно време кой мислите пристигна, ако не другият сродник. Вооз го повика: „Ей, ела и седни при
мен.“
(Поставете фигура 44.)
Сродникът дойде и седна при Вооз. Предполагам, че той се чудеше: „Какво иска от мен този богат сродник? Каква работа иска
да вършим? Или може би той само иска да ме посети.“
Но скоро той разбра, че Вооз иска да говорят за нещо сериозно.
43

Защото Вооз също така повика и десет старейшини – възрастните
мъже, които бяха водачи на хората в този град. След като Вооз
повика тези десет мъже, те дойдоха и седнаха при него и другия
сродник.
(Поставете фигури 45 и 46.)
Според обичая, когато се разискваха важни въпроси, десетте
мъже стояха и слушаха, за да могат да бъдат свидетели. Трябваше
да има десет мъже, които да знаят точно какво е било казано или
направено.
Десетте мъже слушаха внимателно. Те бяха свидетели. Те трябваше да внимават. Не трябваше да изпуснат нищо, което Вооз или
другият мъж кажеха.
Най-накрая Вооз каза на другия сродник нещо подобно:
– Ноемин, която се върна от Моав, продава част от земята, която
принадлежеше на нашия сродник Елимелех.
Исках да те уведомя, за да можеш да я купиш. Ти си най-близкият сродник. Аз съм следващият най-близък сродник, но първо ти
имаш правото да откупиш земята.
Тогава другият сродник отвърна:
– Ще я откупя.
Вооз обичаше Рут и искаше да се ожени за нея. Но Вооз също
така обичаше Господ Бог и искаше да постъпи по правилния начин. Сега, след като бе постъпил честно и бе казал на другия човек за земята, нямаше ли да може да се ожени за Рут?
Но почакайте, Вооз трябваше да каже на човека още нещо. Според закона имаше още нещо, което сродникът-изкупител трябваше да направи. Бог искаше близкият сродник не само да откупи
земята, за да остане в семейството, но Той също така бе казал, че
сродникът трябва да се ожени за съпругата на мъртвия роднина,
така че в семейството винаги да има някого с това име.
И така Вооз каза на другия сродник:
– Ако ти откупиш нивата или земята от Ноемин, също така трябва да се ожениш за Рут, съпругата на сина на Елимелех – Маалон,
който е мъртъв.
Другият сродник замълча за известно време. Той мислеше. Това
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бе друго нещо. Той искаше да откупи земята, защото тогава тя
щеше да бъде негова. Но ако се ожени за Рут, това няма да бъде
негова земя. Защото според закона първото дете трябваше да носи
името на мъртвия съпруг и да наследи собствеността, когато порасне. Това бе нещо друго, за което трябваше да помисли.
Вооз и десетте старейшини чакаха.
(Поставете фигура 47.)
Като видяха, че се случва нещо важно, към групата започнаха
да се присъединяват и други хора. Всички те чакаха. Най-накрая
сродникът каза:
– Не мога да я откупя. Откупи я ти.
Не знам как женитбата с Рут би объркала нещата за другия сродник, защото Бог не ни казва това в Словото Си, Библията. Но това,
което Библията ни казва, е, че той не искаше да се ожени за Рут.
Тогава се случи нещо странно. В онези времена хората не записваха на хартия сделките, които сключваха, и не се подписваха
пред свидетели. Вместо това, единият човек трябваше да свали
обувката си и да я подаде на другия. С това той все едно казваше: „Съгласен съм с всичко, което казваш, и точно така искам да
бъде.“
Сцена 6 (същият фон като за сцена 5)
(Махнете фигури 36 и 44 и поставете фигури 39 и 48.)
Другият сродник свали, обувката си и я подаде на Вооз.
(Поставете фигура 49 в ръката на фигура 39).
С това всичко бе уредено. Вооз бе изкупителят. И десетте старейшини бяха свидетели на това.
Докато Вооз държеше обувката на другия човек, той каза на десетте старейшини и на всички други хора, които се бяха събрали,
за да видят какво става:
– Аз ще откупя от Ноемин всичко, което принадлежеше на
Елимелех, Хилон и Маалон, и ще се оженя за Рут, съпругата на
Маалон, който е мъртъв, за да не се заличи името му в семейството на Елимелех. Вие сте ми свидетели в този ден.
И десетимата мъже и хората, които стояха там, отговориха:
– Свидетели сме.
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Те казаха на Вооз:
– Господ да благослови теб и Рут и да те направи известен във
Витлеем.
О, да, нещо чудесно щеше да се случи във Витлеем и имената на
Рут и Вооз щяха да бъдат споменати и на друго място в Божието
Слово. Бог е записал всичко в Словото Си заради нас. Но когато
хората казаха: „Господ да те благослови и да те направи известен
във Витлеем“, те не осъзнаваха колко известни щяха да станат Рут
и Вооз. Сигурен съм, че тогава те си мислеха главно за сватбата.
Те бяха видели колко добра е Рут към Ноемин и че тя наистина е
почтена жена, и се радваха за нея. Изглежда те всички обичаха и
уважаваха и Вооз.
А какво правеше Рут? Тя чакаше у дома Вооз да и каже какво е
станало. Сигурен съм, че Рут вярваше, че скоро той ще дойде да я
вземе и да я отведе в своя дом.
Бог иска ти да бъдеш в Неговото семейство и един ден да живееш на небето с Него. Господ Исус умря за твоите и моите грехове.
Но Той не остана в гроба. Той възкръсна от мъртвите и е жив.
След това Той се върна обратно в дома Си на небето. Бог ни казва
в Словото Си, че ако не искаме да сме отделени от Него, трябва
да повярваме в Господ Исус и да Го приемем за свой Спасител.
Ако никога не си приемал Господ Исус за свой личен Спасител,
искаш ли да го направиш сега и така да станеш част от Божието
семейство?
Бележка за учителя:
Синхронизирайте съветите, които ще давате на децата поотделно с темата на урока и използвайте стиха за запаметяване, както и
други уместни стихове, включени в урока.
Трябва да отделите достатъчно време, за да обърнете внимание
лично на всяко дете. Ако имате помощник, вие можете да отведете настрана децата, които ще откликнат. Ако е необходимо, говорете с децата пред групата. Задавайте им въпроси или им дайте
възможност да кажат какво са направили и защо са сигурни, че
имат вечен живот.
Основните моменти на Благовестието са представени в урока.
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Тъй като се набляга на Божията любов към грешника, можете
първо да използвате стиха за запаметяване, като зададете въпроса: „Колко те обича Бог?“ или „Откъде знаеш, че Бог те обича?“
След като се увери в Божията любов, детето трябва да достигне до момент, в който да признае, че е грешник (Римляни 3:23).
То трябва да разбере, че грехът си има последици (Римляни 6:23;
Йоан 8:21; Исая 59:2). Когато споменавате Римляни 6:23, обяснете, че става въпрос за духовната смърт, която се изразява в това,
че не можем да бъдем там, където е Бог. В съответствие с уроците
за Рут, Исая 59:2 набляга на това, че греховете ни отделят от Бога.
А в Йоан 8:21 сам Господ Исус казва, че ако умрем (физически)
в греховете си, няма да можем да идем там, където е Той – на Небето с Бог Отец.
Сега детето трябва да разбере, че Бог е направил за него всичко,
което е трябвало да бъде направено. Господ Исус Христос умря
вместо него, плати наказанието за неговите грехове. Детето трябва да знае също, че Господ Исус възкръсна от мъртвите и е жив
сега (1 Коринтяни 15:3-4).
Детето трябва да предприеме лична стъпка или да направи нещо
въз основа на знанието, което вече има – да повярва, че Христос е
умрял за неговите грехове, да Го приеме за свой личен Спасител
(Йоан 1:12; Йоан 3:16; Деяния 16:31). Детето също така трябва да
получи увереност за спасение и да разбере какво да прави, когато
съгреши, след като е приело Господ Исус (Йоан 4:1-3; Евреи 13:5;
1 Йоан 1:9).
Другият сродник
Имаше още един сродник, който имаше възможност да откупи
Рут. Някои коментатори смятат, че той олицетворява закона и че
десетте старейшини представляват Десетте Божи заповеди, които
свидетелстват за факта, че законът не може да ни изкупи.
В книгата си „Рут – красотата на изкуплението“ д-р Макгий
казва: „Законът е по-близо до човека, както другият сродник бе
по-близък от Вооз. Но в крайна сметка законът не може да изкупи, без да застраши собственото си наследство, което е високият
му стандарт. Ако всичко бе сведено до закона и човек можеше
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да пребъдва, като спазва заповедите, това вече не би било закон,
а система от компромиси с много нисък стандарт. Законът изисква стандарт, който да е съобразен с Божия характер. Този висок
стандарт е извън човешките способности и осъжда човека (вижте
Галатяни 3:10).
Всички добри дела на Рут и съвършеният и характер не можеха
да я спасят. Тя бе моавка, отделена от Божието семейство. Спасението чрез дела не може да спаси изгубената душа, защото „ни
една твар няма да се оправдае пред него чрез дела, изисквани от
закона“ (Римляни 3:20). Спасението чрез дела е като другия сродник, който трябваше да отстъпи на Вооз правото си да стане изкупител. Единственият начин е спасението чрез вяра в Исус Христос (Деяния 4:12).
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Рут става част от семейството на
Изкупителя
Основна истина: Господ Исус ще се върне.
Приложение
За неспасени деца: Само чрез Господ Исус можеш да влезеш в
Божието семейство, затова приеми Го за свой Спасител.
За спасени деца: Господ Исус ти приготвя място и ще дойде отново, за да те вземе да бъдеш с Него.
Библейски текст
Историята на Рут – Рут 4:13-22
Родословие – Матей 1:1-16 (особено стихове 5,6,16); Лука 3:23-38
(особено стихове 23, 31, 32)
Обещанието към Давид – 4 Царе 7:8-17; Лука 1:32-33; Деяния
2:29-32
Раждането на Христос – Лука 2:1-33
Смърт и възкресение – Матей 27:29-66 и глава 28; Марк 15:47 и
глава 16; Лука 23:33-56 и глава 24; Йоан 19:16-42; 20:1-4
Обещанието за Спасител от греховете – Битие 3:15
Обещания за завръщането на Христос – Йоан 14:1-6; Деяния
1:1-11; 1 Солунци 4:13-18
Информация за учителя
Вооз се жени за Рут и така Бог я поставя в семейството на Израел и в родословието на Христос. Ражда им се син Овид, който става законен внук на Ноемин, наследник на собствеността
на Елимелех и дядо на цар Давид. Този урок хвърля мост към
първото идване на Господ Исус Христос, като разглежда Неговата смърт, възкресение, възнесение и обещанието Му да дойде
отново.
Стих за запаметяване
„Но Писанието затвори всичко под грях, тъй щото обещанието,
изпълняемо чрез вяра в Исус Христос, да се даде на тези, които
вярват“ (Галатяни 3:22).
ПИСАНИЕ – Това е другото име на Библията. Това е Божието
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Слово, Божиите думи към нас.
ЗАТВОРИ – означава, че е била взето окончателно решение, за
което не може да има съмнение. Писанието ни казва за Божието
решение. Бог е чист и свят и в Небето, където е Той, не може да
влезе никакъв грях. Грехът ни отделя от Бога. Бог казва, че грехът
ще бъде наказан и за да могат греховете на хората да бъдат простени и да отидат на Небето, където е Бог, грехът трябва да бъде
наказан.
ГРЯХ – Какво е грях? Грехът е нарушаване на Божиите правила,
вършене на погрешни неща – като да мамиш, да лъжеш, да крадеш, да си лош, да си непокорен, да казваш лоши или нелюбезни
думи, да си мислиш лоши неща, да не вярваш в Бога. Бог знае, че
всеки има грях в сърцето си и Библията също ни казва това.
ОБЕЩАНИЕ – Мисля, че всеки знае какво означава „обещание“. Да обещаеш означава да кажеш, че ще направиш нещо, като
наистина възнамеряваш да го направиш. Понякога хората не си
спазват обещанията, но Бог винаги ги спазва, защото Той е Бог.
Бог даде обещание на грешниците – а това означава на всички
хора, нали? В Йоан 3:16 Писанието ни казва: „Защото Бог толкова
възлюби света, че даде Своя Единороден Син, да не погине ни
един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“
Много отдавна Бог обеща, че ще изпрати някой, който да ни спаси от греховете ни (Битие 3:15). Той удържа обещанието Си и изпрати собствения Си Син, Господ Исус Христос, да умре за нашите грехове. И Той ти е обещал, че ако повярваш, че Неговият Син,
Господ Исус Христос, умря, за да понесе наказанието за твоите
грехове, няма да се налага ти да понасяш наказанието си – твоите
грехове ще бъдат простени и няма да бъдеш отделен от Бога.
И точно това ни казва последната част от стиха ни: „тъй щото
обещанието, изпълняемо чрез вяра в Исуса Христа, да се даде на
тия, които вярват“. Бог е промислйл начин, по който греховете ти
да бъдат простени, и ако повярваш, Бог ще удържи обещанието
Си.
ВЯРА – Вярата е да вярваш в това, което казва Бог, и да Му се
довериш, че ще го изпълни.
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Повтаряне на стиха: За този стих, децата ще се редуват да повтарят отделни думи вместо цели фрази. Нека децата да повторят
стиха заедно с вас един-два пъти. След това учителят може да
каже стиха, като спира преди някои основни думи и остави цялата група да ги каже: „Но ___________ всичко под _______, тъй
____________,
щото ________, изпълняемо чрез ________ в
да се даде на тези, които ___________“.
След като направите това с цялата група, нека едно или две деца
се редуват да отговарят.
Нагледни материали
Въпросителният знак: Използвайте за преговора въпросителния знак, който направихте за урок 2. Напечатайте или напишете
въпросите на малки листчета хартия, завийте ги и ги поставете на
въпросителния знак, преди групата да се е събрала.
Фигури: Всички фигури, необходими за урока се намират на
цветните фланелографни листи, готови за изрязване.
Фон: за този урок не е необходим фон. Използвайте обикновена
фланелографна дъска или друг цвят, на който просто ще поставяте фигурите.
Картончета с думи: Ако използвате картончета думи, прибавете следните за стиха за запаметяване: Писание, затвори, грях,
вяра, обещание. Преговорът е върху думите, които сте използвали
за преподаване на библейските стихове за запаметяване, и можете
да ги използвате, като ги поставяте на дъската, когато обсъждате
думата.
Преговор
Върху листчетата на въпросителния знак трябва да бъде записана само една дума. След като детето каже всичко, което знае
за думата, учителят трябва да допълни отговора, като задава въпроси, за да извлече основните моменти в историята. (У означава
учител.)
В историята за Рут – езическото момиче от Моав, което избра да
се покланя на Господа Бога на израелтяните, ние научихме някои
нови думи. Сега някои от тях са на въпросителния знак. Кой иска
да дойде и да изтегли дума и да ни каже какво означава тя?
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В: ГРЯХ.
О: Грехът е нарушаване на Божите правила – това са погрешните неща, които вършим, мислим или казваме.
(У: Колко от хората са грешници? Всички. Можете ли да се сетите за стих от Божието Слово, който ни говори за това? Римляни
3:23. Какво прави грехът? Отделя ни от Бога. Какво трябва да се
направи с греха? Да се накаже.)
В: БЛАГОДАТ.
О: Благоволение, милост, която не заслужаваме.
(У: В нашата история кой показа благоволение – кой бе много
добър – към друг човек. Вооз към Рут. Как това ни напомня за
Бога? Той ни показа милост и ни спаси, въпреки че не го заслужаваме.)
В: СПАСЕН.
О: Спасен от наказанието за греховете ни.
(У: Защо не се налага да понасяме наказанието за греховете си?
Господ Исус го понесе вместо нас.)
В: ВЯРА.
О: Да вярваме в това, което Бог казва, и да Му се доверяваме.
В: ИЗКУПЛЕНИЕ.
О: Да купим обратно нещо, което е било изгубено.
В: ПРОШКА.
О: Да не се налага да платим за нещо лошо, което сме извършили. Да не се налага да плащаме за греховете си.
(У: Кой може да прости греховете ни? Бог. Защо ще го направи?
Защото Господ Исус умря, за да плати наказанието за нашите
грехове.)
В: СРОДНИК.
О: Мъж или момче, родено в семейството, като брат, братовчед или чичо.
В: ИЗКУПИТЕЛ.
О: Някой, който откупва обратно нещо, което е било изгубено.
В: СРОДНИК - ИЗКУПИТЕЛ.
О: Мъжът от семейството, който можеше да бъде изкупи52

тел.
(У: Преговорете трите изисквания за сродника-изкупител: член
на семейството, способен да плати цената, желание да откупи
собствеността. Кой стана сродник-изкупител в нашата история?
Вооз. Кой е нашият сродник-изкупител, който ни изкупи обратно
за Бога? Господ Исус Христос.)
В: ОБЕЩАНИЕ.
О: Да кажеш на някого, че ще направиш нещо, и наистина да
имаш намерение да го извършиш.
(У: Кой винаги спазва обещанията Си? Бог.)
Завършете преговора, като дадете на децата достатъчно информация, която да ги въведе в урока. Ако децата са по-големи, можете да разгледате изискванията за изкупител по-подробно, като
преговорите урок 3 и предварителната информация за този урок
под точката СРОДНИК – ИЗКУПИТЕЛ. Това може да стане, когато бъде изтеглена думата сродник-изкупител. Ако не бъде изтеглена, направете го, когато преминавате към историята.

Урок
Вооз бе отишъл при портата, където намери другия сродник.
Тъй като той не искаше да се ожени за Рут, за да откупи земята и
да запази фамилното име на Елимелех, Вооз бе този, който щеше
да го направи.
А къде бе Рут? Тя бе у дома с Ноемин и чакаше. Понякога е
трудно да чакаш, нали? Но Рут чакаше.
Най-накрая Вооз дойде. И съм сигурен, че в момента, в който го
погледна в очите, тя разбра, че всичко е наред.
(Поставете фигура 50.)
Скоро Рут и Вооз се ожениха. Вооз отведе Рут в дома си. Колко
различно бе всичко. Някога чужденката Рут събираше класове в
нивата на Вооз, за да има какво да яде. Сега тя бе съпругата на
този богат и известен човек, който притежаваше нивите. Неговият дом, ниви и всичко, което имаше, бяха и нейни.
Защо всичко се бе променило? Да, Рут бе откупена. Тя вече не бе
чужденка и не се покланяше на идоли. Тя бе една от израелтяните
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– от народа на Господ Бог – и можеше да се покланя на истинския
и живия Бог. И кое бе първото нещо, което Рут направи, за да стане това? Тя бе избрала да следва Господ Бог.
Само чрез Господ Исус можеш да влезеш в Божието семейство,
затова приеми Го за свой Спасител.
Ако не си приел Господ Исус за свой личен Спасител, като свой
Сродник-изкупител, ти също си чужденец. Греховете ти все още
те отделят от Бога. Но това не трябва да продължава. Ако избереш
да повярвате в Господ Исус Христос, да повярваш, че Той умря за
греховете ти, тогава ти също можете да бъдете част от Божието
семейство. Само чрез Господ Исус можеш да влезеш в Божието семейство, затова приеми Го за свой Спасител. Защото Бог е
казал: „А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии
деца, т.е. на тия, които вярват в Неговото име“ (Йоан 1:12). Можеш да бъдете част от Божието семейство, така както Рут стана
част от семейството на Вооз.
И сега, когато Вооз и Рут бяха женени, трябваше ли тя отново да
отива на нивата и да събира класове, за да има какво да яде? Не, тя
имаше у дома си всичко, от което се нуждаеше. И Вооз бе до нея,
за да се грижи за нея.
Ако си приел Господ Исус за свой Спасител, ти си станал едно
от Божиите деца. Ти си част от Божието семейство и Той ще се
грижи за теб. Винаги, когато имаш нужда от помощ, Той ще ти
помага, и Той ще ти даде това, което е най-добро за теб.
Според теб само Рут ли бе щастлива, че се ожени? Не, Вооз
също бе щастлив. Въпреки че той е бил богат и известен и е имал
слуги и може би други членове на семейството му, които са живели с него, сигурно понякога се е чувствал много самотен, тъй като
е нямало кого да обича, така както се обичат съпруга и съпругата.
Но сега Вооз имаше Рут, за която да се грижи и обича, и която
също го обичаше. Домът му вече не бе празен.
Бог ни обича и иска и ние да го обичаме. Това е основната причина, поради която Той създаде хората. И Той не е щастлив, когато
греховете ни разделят от Него.
Библията ни казва, че в Небето, където е Божият дом, има го54

ляма радост, когато някой приеме Господ Исус за свой Спасител
(Лука 15:7, 10). Това е все едно, че в семейството се ражда бебе.
И знаете ли, след известно време в семейството на Рут и Вооз
се роди бебе.
(Поставете фигура 51.)
Всички бяха толкова щастливи, особено Ноемин. Все едно имаше един малък внук, защото това бебе щеше да носи името на
Елимелех. И жените във Витлеем се радваха с Ноемин. Те казаха:
„Благословен Господ, който днес не те остави без сродник. Снаха
ти, Рут, която те обича и която за тебе е по-желателна от седем
сина, ти роди внук“ (Рут 4:14-17). Тогава жените кръстиха детето
Овид, което означава „който се покланя“.
Един ден Овид щеше да притежава собствеността на Елимелех
и той щеше да бъде онзи, който да продължи името на Елимелех.
Помните ли молитвата на старейшините Рут и Вооз да станат
известни във Витлеем? Те обаче не знаеха наистина колко известни щяха да бъдат Рут и Вооз, защото Бог имаше план и те щяха да
бъдат част от него.
Когато хората съгрешиха за пръв път и бяха отделени от Бога,
Бог обеща, че един ден ще изпрати Спасител – Изкупител – който
да ни откупи обратно за Бога.
Изкупителят трябваше да бъде от определен род. Всеки един от
нас принадлежи към даден род. Ти, баща ти и дядо ти сте от един
род. Твоите деца ще бъдат от твоя род, както и децата на твоите
деца.
От момента, в който Бог обеща Спасителя, Той внимателно наблюдаваше рода, в който щеше да се роди (Битие 3:15). Вооз бе
от този род. Когато Рут се омъжи за него, тя също стана част от
този род. Какво специално място и бе отредил Бог. И сега Овид,
нейното малко бебе, също стана част от този специален род.
Когато Овид порасна, той се ожени и имаше син. Неговото име
бе Есей.
(Поставете фигури 52 и 53.)
Есей имаше осем сина. Когато най-малкият му син, Давид, бе
още момче и се грижеше за овцете на баща си, Бог го избра да
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бъде цар на Израел.
(Поставете фигури 54 и 55.)
Давид много обичаше Бога и когато Давид порасна и стана цар,
Бог му напомни за обещанието Си да изпрати Изкупител – Спасител – и му каза, че Спасителят ще дойде от неговия род: „Така
казва Господ на Силите: Аз те взех от кошарата, от подир стадото,
за да бъдеш вожд на людете Ми, на Израил“ (2 Царе 7:8).
Много хора не вярваха в Божието обещание и не очакваха Спасителя. Но дори и след като цар Давид умря, винаги имаше хора,
които вярваха и чакаха и търсеха Спасителя през целия си живот.
(Поставете фигура 56.)
Минаха стотици години. Имаше един човек, на име Симеон,
който вярваше в Бога и чакаше Спасителя. И понеже Симеон бе
верен на Бога, Бог специално му обеща, че той няма да умре, докато не види Спасителя (Лука 2:26). И дори и когато Симеон бе
много, много стар, той все още чакаше. Тогава се роди едно много
специално Бебе. То се роди точно в град Витлеем, където преди
толкова много години бяха живели Рут и Вооз. Бог е записа в Новия Завет имената на всички, които бяха в рода на това бебе, и
имената на Рут и Вооз също са там (Матей 1:5; Лука 3:32). Това
Бебе не бе като никое друго, което някога се е раждало. Това бе
самият Божи Син, Господ Исус Христос, който винаги е живял в
Небето със Своя Баща.
(Поставете фигура 57.)
Тъй като Бог толкова много ни обича, Той изпрати Своя собствен скъп Син да стане наш Изкупител. А за да стане наш Изкупител, Той трябваше да бъде наш Сродник. Трябваше да бъде като
нас. Затова, когато Той дойде на земята, се роди като бебе, точно
както и ние.
(Поставете фигура 58.)
Бог избра Мария, която бе от рода на цар Давид, да бъде майка
на бебето Исус. Мария и съпругът и Йосиф, който също бе от
рода на Давид, щяха да бъдат семейството Му, докато Той бе тук
на земята.
(Поставете фигура 59.)
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Преди Исус да се роди, Бог каза на Мария: „Той ще бъде велик и
ще се нарече Син на Всевишния и Господ Бог ще му даде престола на баща Му, Давид“ (Лука 1:32).
(Поставете фигура 60.)
И когато Симеон видя бебето, той го взе в ръце и благодари на
Бога. Той каза: „Сега, Господи, пускаш слугата Си с мир, според
думата Си, защото очите ми видяха спасението Ти“ (Лука 2:2930).
Въпреки че Божият Син, Господ Исус, се роди на земята в едно
семейство, за да може да бъде нашия Сродник, имаше нещо, което
го отличаваше. Той никога не извърши нещо погрешно. Той нямаше грях. Беше съвършен. И затова можеше да бъде наш Спасител.
Бебето Исус не се роди в дворец. Майка Му Мария и съпругът
и Йосиф бяха бедни хора. Затова много хора не вярваха, че Исус
бе този, който Бог бе изпратил да бъде наш Изкупител – нашия
Спасител от греха.
Те биха искали да имат един чудесен цар, който да ги управлява и да ги превърне във велик народ. Но не и това дете, което бе
толкова бедно.
(Поставете фигура 61.)
Когато Исус порасна, много малко хора искаха да повярват в
това, което Той учеше.
Господ Исус се опита да каже на хората, че е дошъл да умре за
техните грехове. Но те не искаха да слушат за греховете си. И някои зли хора искаха да Го убият.
(Поставете фигура 62.)
Те го приковаха на кръст, все едно бе престъпник. Там съвършеният Божи Син, който никога не бе извърши нищо лошо, даде
живота Си, за да плати за нашите грехове.
Много отдавна Бог каза, че наказанието за греха е смърт (Ез.
18:4, 20). И на кръста Исус умря за нас – Той понесе нака-занието
за нашия грях. И когато умираше, Господ Исус извика: „Свърши
се“. Той извърши това, за което бе дошъл на земята. Той пожела
да бъде нашия Изкупител. Ако искаш да научиш как Той може да
стане твой Спасител, остани след часа на мястото си, аз ще дойда
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и заедно ще видим какво казва Библията.
Приятелите на Исус свалиха тялото Му от кръста и Го поставиха в един гроб, който бе затворен с огромен камък. Някой от враговете Му си спомниха, че Той каза, че ще възкръсне от мъртвите,
затова гробът бе запечатан и пред него бяха оставени войници,
които да го пазят (Матей 27:62-66).
След три дни, рано сутринта, някои от Господните последователи дойдоха на гроба.
(Поставете фигура 63.)
Камъкът бе преместен! Гробът бе празен! Господ Исус бе възкръснал точно, както бе казал, че ще направи (Лука 24:1-7). Той
отново бе жив!
Скоро след като Господ Исус възкръсна от мъртвите, Той и някои Негови последователи се качиха на един хълм. Както си говореха, Господ Исус се издигна високо във въздуха. Последователите Му стояха и гледаха как Той се издига високо и все по-високо,
докато един облак Го скри от погледа им. Тогава се появиха два
ангела, които казаха: „Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Тоя Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде,
както Го видяхте да отива на небето“ (Деяния 1:11).
Колко бързо хората забравят. Преди Господ Исус да умре, Той
каза на последователите Си, че ще се върне на Небето и един ден
пак ще дойде на земята: „...отивам да ви приготвя място. И като
отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе
Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие. И вие знаете къде отивам и пътя знаете“ (Йоан 1:2-4).
Както Вооз заведе Рут у дома си, така и Господ Исус ще заведе
Божиите деца в Неговия дом в Небето. Разбира се, ако умрем, преди Той да дойде, направо ще отидем при Него. Но Той може да се
върне за нас, още докато сме живи.
Все пак има хора, които не знаят, че Господ Исус умря за тях
и няма да са готови да отидат с Него, когато Той се върне – те са
чужденци за Божието семейство. Обещанието за Спасителя е и за
тях, но как биха могли да направят избор, ако никой не им каже за
Него? Библейският стиха за запаметяване за този урок ни казва:
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„Но Писанието затвори всичко под грях, тъй щото обещанието,
изпълняемо чрез вяра в Исус Христос, да се даде на тези, които
вярват“ (Гал. 3:22).
Рут повярва на Вооз, когато той и каза, че ще се погрижи за
всичко, за да може да стане нейният сродник-изкупител, и тя го
чакаше, за да я отведе в своя дом. Симеон вярваше на Бога и когато Господ Исус дойде на земята за пръв път, Симеон знаеше, че
Бог изпълнява обещанието Си.
(Поставете фигура 64.)
Първия път Господ Исус дойде, за да умре за нас. Той ще дойде
отново, за да отведе онези, които вярват в Него в Своя дом на Небето. Ако никога не си приемал Господ Исус за свой личен Спасител, ти не си готов да отидеш да живееш с Него в Небето.
Но ако повярваш, че Той умря за твоите грехове, ще си готов.
Искаш ли да го направиш точно сега? Кажи му в молитва, че съжаляваш за твоите грехове и Го помоли да стане твой Господ.
Бележка за учителя
Разберете какво е подтикнало всяко дете да откликне на поканата ви и се отнесете към всяко едно според нуждата му.
С детето, което е дошло, защото иска да приеме Господ Исус за
свой Спасител, преминете през основните стъпки, за да сте сигурни, че разбира защо се нуждае от Спасител и какво е направил
Бог, за да направи спасението възможно за детето, след което му
дайте възможност да предприеме действие.
Използвайте терминология, с която детето е запознато. Например в уроците за Рут бе обяснена думата „спасен“ и ако детето е
присъствало, трябва да знае за какво говорите. Беше наблегнато
на това, че грехът ни отделя от Бога, и че Господ Исус ни изкупва – откупва ни обратно за Бога. В допълнение към основните
насоки, дадени по-долу, използвайте стихове от поредици уроци,
с които детето ще е малко или много запознато.
Детето трябва да получи увереност за Божията любов към него
(Йоан 3:16; Римляни 5:8; 1 Йоан 14:9-10).
Детето трябва да знае какво е грехът – не само, че това е непокорство, нарушаване на Божиите правила (1 Йоан 3:4), но и че
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погрешните неща, които върши, и това, че не вярва в Бога също
са грях, и грехът си има последици или грехът води до някакъв резултат. За децата обикновено е достатъчно да знаят, че има наказание за греха и то е, че няма да могат да отидат в Небето, където
е Бог – ще бъдат отделени от Бога (Исая 59:2; Езекиил 18:4, 20;
Йоан 8:21; Римляни 6:23; Откровение 21:27). Детето не трябва да
остане с впечатлението, че Бог наказва хората, защото е жесток, а
че духовната смърт – отделянето от Бога – е естествена последица от греха и Бог, който ни обича, не иска ние да страдаме заради
греховете си.
Детето трябва да разбере, че то е грешник и да го признае (Псалм
14:1-3; Ек. 7:20; Исая 53:6; Римляни 3:10-12 и 3:23).
На детето трябва да се каже, че чрез Господ Исус Христос, Бог
направи нещо относно наказанието за греховете му и това включва и смъртта и възкресението на Господ Исус (Йоан 3:16-17; 1
Кор. 15:3-4; 1 Петър 2:24; Йоан 14:6; Ефесяни 1:7).
Детето трябва да предприеме действия според това, което е научило (Йоан 1:12; Деяния 16:31; Римляни 10:13; Псалм 55:16).
Както нуждата от Спасител е лична, така трябва да се изтъкне,
че и нуждата от Изкупител е лична. Детето трябва да повярва,
че Господ Исус умря лично за него, и да Го приеме за свой личен
Спасител.
Детето трябва да получи увереност за спасението си и да му
бъде казано какво да прави, ако съгреши, след като приеме Господ
Исус (Йоан 6:37-40; Йоан 10:28-29; Йоан 14:1-3; Евреи 13:5б; 1
Йоан 5:11-13; 1 Йоан 1:9).
Ето отново някои моменти от урока, които могат да бъдат използвани: спасението е от Бога (Ефесяни 2:8-9); Бог ще спази обещанието Си (Псалм 55:16; Галатяни 3:22).
Някое дете може да е дошло, защото е направило нещо лошо и
мисли, че трябва отново да приеме Господ Исус Христос за свой
Спасител. Разгледайте с детето гореспоменатите основни стъпки
на получаване на увереност, след като преминете през стъпките
на спасение, за да се уверите, че детето е приело Христос.
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Сродникът изкупител
Законът за земята е записан в Левит 25, където в стихове 23-28
се говори конкретно за откупването на собствеността и за откупването на хора в стихове 47-49. Във всеки случай нещо или някой
трябваше да бъде откупен (купен обратно); изкупителят трябваше
да бъде сродник, който да желае да го направи, и затова трябваше
да бъде платена цена.
Господ заявява, че земята е Негова. Израелтяните не трябваше да допускат семейното наследство да престане да бъде притежание на семейството. Земята можеше да бъде ипотекирана и
ипотеката да задържи земята до Юбилейната година, когато тя
трябваше да бъде върната на законния собственик или наследник.
Все пак между момента на ипотекирането и Юбилейната година
земята можеше да бъде откупена от някой сродник, който можеше
и искаше да плати цената на откупа.
Земята на Елимелех имаше нужда да бъде откупена и Вооз отговаряше на изискванията. Той бе кръвен роднина на Елимелех,
искаше да откупи земята и да плати цената. Но Вооз ясно показа, че откупването на земята включва и откупването на Рут. Като
вдовица на Маалон тя бе единствената, която можеше да роди наследник за земята (Второзаконие 25:5-6), но според Мойсеевия
закон тя бе отхвърлена (Второзаконие 23:3). Вооз откупи земята
и се ожени за Рут. Омъжвайки се за него и носейки неговото име
и всички права, които го съпътстват, тя стана част от народа на
Израел и събранието на Господа, на когото тя вече бе избрала да
служи и да се покланя.
Като чужденка спрямо събранието на Господа – независимо
от безупречния и характер и добри дела – тя е олицетворение на
грешника без Христос. (Когато Адам съгреши, човекът загуби земята си, бе продаден в грях и се превърна в чужденец за Бога.
Затова той се нуждаеше от Изкусител.)
Като единствен пример в Стария Завет за еврейски „гоел“, Вооз
изпъква ясно като прототип на Исус Христос, който стана част от
човешкото семейство, за да може да бъде нашият
Сродник, който ни обича и доброволно плати цената (която
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само Той можеше да плати) за нашето изкупление – нашия Сродник-Изкупител.
Според библейския речник „Unger“ еврейската дума „гоел“ е
термин за най-близкия кръвен роднина, който носи в значението
си и определени отговорности и в основното му значение е „да се
притека на помощ“ или „да спася“.
Според картинния речник на „Zondervan“ думата означава „човек, който има правото да откупи“.
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