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Въведение
Прочетете това, преди да преподавате
Тези пет урока са написани специално за момичета и момчета, които са чули благовестието, познали са
Господ Исус Христос като свой Спасител, но все още не са намерили своето място в църквата.
Голяма част от уроците е отделена за обучение и затова те ще бъдат най-подходящи за по-големи деца,
на възраст от 9 до 12 години. По-малките деца също ще харесат и ще имат полза от тези уроци, но за тях
бихте могли да ги направите по-кратки.
Може би децата са чули благата вест в клуб, на събиране на открито или на лагер. Сега, една от вашите
отговорности като учител е да дадете инструкции на тези „бебета“ в Христос върху доктрината за църквата. Ще трябва да ги научите на важността на това – да посещават неделното училище и богослуженията в
местната църква, където могат да се покланят на Бога, да чуят Неговото Слово, да имат общение с християни и да служат на Христос.
Бих искал да дам няколко практически предложения, които могат да ви помогнат да насочите тези спасени,
но не участващи в църквата, деца в общението на местното църковно общество, според Божието Слово.
1. Трябва да сте убедени, че е библейско и необходимо за децата да посещават църквата и неделното училище.
В това отношение Писанието е съвсем ясно. Ние имаме примера на ранните християни, които се покланяха, молеха, свидетелстваха и работеха като църква, а не като изолирани личности.
Болшинството от новозаветните послания са написани до тяло от вярващи – в Рим, в Колос, в Коринт.
Дори писмата до отделните личности (като 1 и 2 Тимотей и Тит) са писани в църковен контекст, тъй като
тези мъже са били водачи на църкви.
Има специфични увещания като в Евреи 10:25: „като не преставаме да се събираме заедно, както някои
имат обичай да престават...“
Ясно е, че децата, които са били спасени, се нуждаят от общение в местната църква, за да израстват като
силни и зрели християни.
Също всяко дете християнин има дарба или дарби от Святия Дух, с които да обогати и да служи на църквата на Христос. Децата не само се нуждаят от църквата; тя се нуждае от децата, които познават Господа.
2. Молете се специално и с постоянство за децата, които не са част от църквата, така че те да могат
да участва в живота на вашата църква или в някоя друга добра църква, която е вярна на Божието
Слово.
3. Учете децата на това, което Библията казва за църквата.
Можете да използвате петте урока в тази книга. Очевидно не изчерпват предмета, дори и на нивото на
децата. Можете да им преподавате и други аспекти на тази тема от това, което сте намерили в Божието Слово.
4. Запознайте се с родителите на децата.
Твърде вероятно е тези родители да не са склонни да позволят да водите децата им на църква, освен ако
не ви познават добре и ако не ви имат доверие. Обадете им се и се представете, кажете им колко много
се радвате да помагате и да обучавате техните деца. Използвайте възможностите, които Бог ви дава, за да
развиете приятелство с тях.
5. Бъдете истински приятел на децата.
Ще бъде по-лесно да водите децата със себе си на църква в неделя, ако сте спечелили приятелството им
по друг начин. Така те ще се радват на вашата компания, не само като техен учител от клуба, но и като на
добър приятел. Например, можете да ги водите на екскурзия в събота от време на време или понякога да
ги каните на чай в дома си.
6. Водете децата със себе си на църква.
Очевидно, ако ги взимате в неделя сутринта, е далеч по вероятно децата да идват, отколкото ако само ги
насърчавате да дойдат на църква по тяхна собствена инициатива. Можете да ги карате с колата си или да
вървите с тях, или да ги съпровождате с автобуса, в зависимост от случая. Някои църква използват микробуси,
които обикалят, взимат децата и след това ги връщат у дома им след неделното училище и богослужението.
Едно пояснение: Ако вашата група деца е под ръководството на СЕД, помнете, че това е надденоминационна организация, която работи с вярващи от различни деноминации. Имайте предвид, че тези уроци са
написани специално за недостигнати деца. Ако учениците ви вече посещават църква или неделно училище,
не ги карайте да напускат или да ходят другаде. Бъдете внимателни да не критикувате никоя църква във
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вашия град или да подбуждате отрицателно отношение у децата.
7. Включете други хора във воденето на децата на църква и неделно училище.
Може да не ви е възможно да вземете всички деца, които бихте искали, когато отивате на църква. Други
хора, например, някои от младите, биха могли да помогнат във взимането на децата, съпровождането и
връщането им вкъщи - може би понякога биха могли да ги канят на обяд в неделя. Това ще бъде истинско
служение.
8. Родителите може да искат да ходят на църква с децата си.
За съжаление, много родители имат малък интерес да ходят на църква. Непременно ги поканете, но не
само веднъж. От време на време отново ги търсете, особено, когато има нещо, което специално ги интересува в неделните богослужения.
9. Помогнете на децата да си намерят нови приятели в църквата и неделното училище.
Веднъж започнали да посещават, представете ги на другите деца, които са на същата възраст и им помогнете да станат приятели. Ще бъде добре да организирате някои дейности за малка група деца от църквата,
заедно с някои от новите деца, така че да се опознаят по-добре и да намерят нови приятели. Например,
заведете ги на плуване или на пикник, или в дома си на малка закуска и т.н. Също, насърчавайте други
възрастни християни да поздравяват новите деца и да ги карат да се чувстват добре дошли.
10. Ако сте лидер в църквата или учител в неделното училище, направете каквото можете, за да
имате добра и интересна програма, достъпна за децата.
Ако са отегчени от скучна практика в църквата, наистина ще бъде много трудно за тях да се интусиазират
за посещения всяка седмица.

Съдържанието на уроците
Моля, прочетете тези библейски текстове преди да започнете преподаването на първия урок. Ще получите
по-добра идея за плана си през следващите седмици. Ще бъде добре да използвате шестата седмица за
преговор. Търсете идеи по-нататък в материала. В края на картографа е включена карта, която показва
различни места в ранната църква.

Библейски текстове
Във всеки урок има списък на използваните стихове. Може да поискате да напишете на листове библейските
цитати, така че учениците ви да могат да ги четат в развитието на урока. Ако всички деца имат Библии и
могат лесно да намерят препратките, допълните страници може би няма да ви бъдат необходими.
Много от стиховете са използвани в уроците. За да задържите вниманието на децата, дайте им да участват
като четат някои от стиховете и отговарят на кратки въпроси за това, което са прочели.
Ако тези деца са по-малки, не включвайте четенето на някои от тези стихове.

Урок 1
Църквата е жива – Христовото тяло, Здание, Невестата, Божието семейство
Урок 2
Църквата в Ерусалим – поклонение, грижа, молитва.

Кратко изучаване на Деяния 2:40-47, Деяния 6:1-7 и Деяния 12:1-9, което изява три аспекта от дейността
на църквата в Ерусалим: поклонение на Бога, грижа за нуждаещите се, молитва за другите ( в този случай,
Петър в затвора).

Урок 3
Църквата в Антиохия – проповядване, даване, изпращане на мисионери.
Деяния 11:19-30, 13:1-4.

Урок 4
Църквата в Троада – възпоменание на Господната смърт, изучаване, общение.

Деяния 20:6-12.
В уроци, 2, 3 и 4 се използва анаграма.
В края на това въведение сме отпечатали две диаграми за църквата: едната е с анаграма, която да покажете на децата в началото на тези уроци. Втората трябва да покажете, когато сте завършили трите урока.
Можете да направите копия на първата диаграма, в която децата да попълнят липсващите думи за тези три
седмици. Темите са свързани малко или много с историческа последователност, както ги виждаме в някои
части в книгата „Деяния на апостолите“. Поради това думите не са попълнени според реда на буквите в
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анаграмата.
Можете да копирате диаграмата на голямо табло или на картон. В този случай, ако желаете, бихте могли
да използвате буквите на думите „Църквата ни“, които да се залепят върху картона една по една в подходящите моменти.

Урок 5
Църквата във война – атаките на Сатана срещу църквата чрез гонение, фалшива доктрина,
разделения.

Деяния 19:1-41, 20:15-20,27-28.
Една от целите на този урок е децата да бъдат предупредени за това, че църквата не е съвършена, тъй
като се състои от несъвършени човешки същества. Може да съществува лъжеучение, борба за надмощие
и други недостатъци. В същото време ние искаме да подсигурим критерий за избиране на добра църква,
която да посещават, когато поотраснат и това трябва да се превърне в много важен избор.

Урок 6

След като сте преподали тези уроци, бих ви насърчил да имате още една шеста сесия, преди да започнете
други серии или уроци. В петте урока има доста поучения. В тази шеста сесия може да решите да преподавате
някои аспекти, за разглеждането на които не сте имали време в предишните седмици.
Дори ако сте покрили съдържанието на петте урока, би било добре да направите преговор на някои аспекти на наученото. Тук са представени някои предложения за тази последна сесия:
1. Използвайте въпросите за преговор, които са дадени след всеки урок, за да приготвите викторина,
по-дълга от обикновените.
2. Отделете време за въпросите, които децата са пуснали в „Кутията за въпроси“. В началото на тези
уроци, насърчете децата да поставят в кутията своите въпроси, на които ще отговорите след преподадените
пет урока. (Дори, с цел да насърчите децата да мислят за въпроси, вие самите можете на напишете няколко
и да ги прочетете без да им казвате, че вие сте ги пуснали в кутията.) Например, можете да запитате:
– Трябва ли да ходя на църква и неделно училище или само на неделно училище?
– Защо някои църковни сгради имат кубета и камбани?
– Трябва ли да се коленичи за молитва в църквата?
На всяка цена прочетете въпросите предварително и намерете адекватни отговори.
Може да е необходимо въпросите в кутията да бъдат малко подредени, тъй като вероятно ще се отнасят
за много различни неща.
3. Организирайте малко парти с някои освежителни напитки и с награди за запаметяването или за други
дейности, с които децата са се занимавали.
Може да е полезно да имате въпросник, в който децата да записват отговорите на въпросите. Това може
да ви помогне да разберете ситуацията на децата по-добре, по отношение на ходенето на църква; може
също да ви води в начини, по които бихте могли да помогнете на децата в това, от което имат нужда. Тази
дейност ще бъде ефективна за по-големи деца.
Отделете време в класа да прочетете отговорите и да ги дискутирате с децата. За въпросника може да
използвате въпроси като тези:
• Ходиш ли на църква? Ако да, коя?
• Беше ли там през последните две недели? Да/ Не.
• Твоите родители бяха ли там миналите две недели? Да/Не.
• Ако не посещаваш църква, би ли искал/а да дойдеш с мен (с колата) в нашата църква? Да/Не. (Разбира
се, аз ще говоря с родителите ти за това.)
• Харесаха ли ти тези уроци за църквата? Да/Не. Кажи защо?
• Коя част ти хареса най-много?

Запаметяване
През седмиците, когато ще преподавате тези уроци, децата могат да научат следните три ключови стиха:
Ефесяни 5:25 б – „Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея.“
Ефесяни 5:23 б – „Христос е Глава на църквата, (като само Той е Спасител на тялото)“.
Евреи 10:25 а – „като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават...“

Важността на личното свидетелство
Тези уроци са написани главно за спасени деца, с цел научаване на нещо от доктрината за църквата и
за да им се помогне да започнат да посещават добра и здрава църква.
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В уроците е отделено малко място за неспасени деца. Бихте могли да включите повече евангелизационно
поучение в другите части на програмата, например, в мисионерската история или дори по време на пеене.
(Бихте могли да представите и обясните песни, които представят Благовестието.)
Вие също трябва да бъдете на разположение, за да разговаряте с всяко от децата, които имат съмнения или
въпроси, или искат духовна помощ. Няма значение дали детето е спасено или не, то трябва да се чувства
добре дошло, ако дойде при вас, своя учител, за лично съветване.
В някой етап от урока или в друга част от програмата, можете да кажете нещо подобно: „Ако познаваш
Господ Исус като свой Спасител, но имаш особен проблем, който би желал да споделиш с мен, аз ще бъда
щастлив да говоря с теб. След часа, ще бъда отзад, за да кажа довиждане на другите деца. Ела при мен и
ми кажи, че искаш да поговорим.“
Можете също да кажете: „Има някои момчета и момичета в този клас, които, доколкото знам, все още
не са помолили Христос да стане техен личен Спасител. Може би през тези изминали седмици, ти си осъзнал, че не си част от Божието семейство, че не си предал живота си на Господ Исус Христос. Мислиш
ли сериозно да се обърнеш към Господа и да Го помолиш да те спаси? Надявам се, че е така. Ако не си
сигурен как да направиш тази крачка, която е толкова важна, ще се радвам да говоря с теб насаме. Не се
страхувай! Когато другите деца излезнат след часа, ела и седни на един от тези столове отпред. Като те
видя да седиш там, ще дойда веднага и ще говорим за това много важно нещо - как да бъдем спасени и да
станем част от Божието семейство.“

Структура на уроците
За тези, които са работили с уроците на СЕД, искаме да подчертаем, че тези уроци имат малко по-различна структура и изложение. Всеки от тях не е изграден върху библейска история, а върху няколко пасажа
от Писанията. Затова няма засилване на интереса към една кулминация. Включени са различни дейности,
стимулиращи научаването. Те са особено приложими при обучението на по-големи деца.
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Урок 1

Църквата е жива

Христовото тяло, Здание, Невеста, Божие семейство
Библейски текстове за четене и изучаване от учителя

Ефесяни 5:22-32; Римляни 12:4-8; 1 Коринтяни 12:12-31; Ефесяни 2:19-22; 1 Коринтяни 3:11; Откровение
19:7-9.

Стих за запаметяване

Ефесяни 5:25 б – „Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея.“

Предложения за включване на децата в обучението
а) Има много въпроси в текста. Моля, използвайте тях и други, за които се сетите. Помнете, че трябва да
дадете на децата време за мислене върху въпросите и за отговор.
б) Ключовите стихове се четат по време на урока. Въпреки че вие, като учител, можете да четете сам на
глас тези стихове, може би ще е по-добре, ако някои от по-големите деца или помощници, ги прочетат.
Вие трябва дадете на децата препратките предварително, така че те да могат да погледнат стиховете и да
се подготвени да ги прочетат на глас. Бъдете внимателни, да не предизвикате притеснение у децата,
които имат затруднения в четенето.
Можете, дори да запишете предварително децата, които четат стиховете на касета и в подходящият момент
на урока да пуснете записа. Новостта или елементът на изненада ще помогнат на децата от класа да
слушат по-добре.
в) Към края на тези уроци има малка игра на свързани думи. Тези думи могат да бъдат написани на дъска
(или табло с маркери). Ако изберете да ги пишете на дъска, позволете на някое от децата да ги напише
предварително.
г) Избрано дете (или деца) от по-големите може да прочете на глас въпроси за преговор и да отбелязва
резултатите на отборите.

Основна истина

Всички, които уповават на Христос за спасение, са членове на истинската църква.
ОИС: Трябва да обичаш и да се покоряваш на Христос, Главата на църквата.
ОИН: Довери се на Христос, за да може и ти да станеш член на Неговата църква.

Въведение

Какво е църквата?

Развитие на урока:

Въведение: Когато видим много овце...
Картина 1-1

Църквата е като Тяло.

Картина 1-2 Христос е Главата на Тялото – Той контролира и ръководи. – ОИС
Картина 1-3

Църквата е като Невеста.

Картина 1-4

Христос е Младоженецът, Който обича Църквата. – ОИС

Картина 1-5 Църквата е като Здание.
Картина 1-6

Христос е основата на Зданието. – ОИС и ОИН

Картина 1-7 Църквата е като Семейство.
Игра, свързана с думи.
Картина 1-8

Финални приложения. – ОИС

Заключение: Въпроси
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Урок
Въведение

Когато видим много овце заедно, говорим за стадо овце. Когато има много птици заедно, говорим за ...?
(Ято.) А футболни играчи? (Отбор.) Ами за християни? Какво е името, което даваме, когато видим група
християни, които се срещат и работят заедно? Наричаме ги църква. През следващите няколко седмици ще
говорим за този много важен предмет и ще научим какво казва Библията за църквата.
Днес ще говорим върху въпроса „Какво е църквата?“ Мисля, че ако ви попитам, зная как ще отговорите
на този въпрос: „О, това е голяма тухлена сграда, в която ходим в неделя.“ Да, това е отговор, но Библията
отговаря на този въпрос по различен начин. Тя дава четири прекрасни картини на църквата.
(Към учителя: Вие, вашият помощник или дете прочита стиховете.)
Нека прочетем два стиха от Библията и искам да слушате внимателно. Можете ли да откриете какво е
първото нещо, което Библията ни казва за църквата. Тя е като... (Прочетете Римляни 12:4-5.) (Оставете
време за отговор на децата.)

Картина 1-1
Да, тя е като ТЯЛО. Какво е тяло? По-добър въпрос би бил, от какво е съставено тялото? (Изчакайте за
отговори. Вие очаквате отговори като крака, ръце, стъпала, длани, глава, лакът бедра, колена.) Точно
така. Това са части, които съставляват тялото.
И така, какво означава то в Римляни 12:4-5? За какъв вид тяло говори Павел? Човешко тяло ли е това?
Не. Нека да обясня. Както видяхме, тялото е съставено от ръце, крака, сърце, дробове и много други части.
По същият начин, хората, които са се доверили на Христос и Го обичат, са като части на едно голямо тяло.
Вие не можете да го видите, но ние всички принадлежим на това тяло и сме части от него.
Мислите ли, че всички части на тялото имат една и съща работа? Нека отново чуем Божият отговор на
този въпрос. (Прочетете 1 Коринтяни 12:14-16.) „Защото тялото не се състои от една част, а от много.
Ако речеше ногата (кракът): Понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото. И ако
каже ухото: Понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото.“
Това е вярно. Вашият крак важен ли е за вас? Всяка част от тялото е много важна и има специална задача,
която да изпълнява. И точно, както кракът и ухото са важни за човешкото тяло, всеки човек в църквата е
важен. Ние всички се нуждаем един от друг и имаме задачи, които да изпълняваме.

Картина 1-2
В човешката глава се намира мозъкът, той дава заповеди на краката, ръцете, стъпалата и дланите. Ако
искате да седнете, например, мозъкът трябва да изпрати послание до мускулите на краката и гърба ви, за
да ги накара да се преместят и свият по правилния начин, така че да можете да седнете. Мозъкът също
направлява очите да гледат там, накъдето вървите, така че да не паднете. Какво ще стане, ако очите ви
гледат в една посока, а краката ви вървят в друга? Скоро ще се спънете, нали?
Разбрахме, че църквата е като тяло. Кой е главата на това тяло и кой дава заповедите на християните,
така че да знаят какво да правят и накъде да ходят? Нека прочетем отговора от Библията. Вие слушайте
внимателно и открийте кой е Той. (Прочетете Ефесяни 5:23: „Христос е Глава на Църквата като само
Той... е спасител на тялото.“)
Да, Господ Исус е Глава на тялото. Той е Този, на Когото всички части на тялото трябва да се подчиняват.
Ако си истински християнин, тогава ти си член на тялото на Христос, Църквата. Слушаш ли всеки ден,
за да чуеш това, което Исус Христос, Главата, ти казва? Отделяш ли време да четеш Неговото Слово и да
слушаш Неговите инструкции, така че да можеш да Му се покоряваш? Надявам се, че правиш това всеки
ден; то е толкова важно! (Към учителя: Бъдете сигурен, че имате бележките за четене на Библията и че
сте показал на децата как да ги използват.)
Йонатан бе християнин, който наистина обичаше да казва на другите за Господ Исус. Една вечер той
пътуваше с кола. Шофьорът на колата бе много уморен и заспа. Тя се отклони от пътя и се блъсна в камион,
движещ се в обратна посока. В тази катастрофа Йонатан бе много сериозно наранен. Гръбначният му стълб
бе повреден. Оттогава Йонатан не можеше да върви и използваше стол за инвалиди
Понякога, когато седеше на стола, краката му се изкривяваха и той не можеше да ги контролира. Йонатан обясни това: „Те не правят това, което искам аз да правят, защото гръбначният ми стълб е повреден
и връзката между мозъка и краката е нарушена. Точно това се случва, когато християнинът прави това,
което си иска, без да слуша заповедите на Христос, Главата на тялото.“ Непременно слушай Господ Исус
Христос и върши това, което Той казва. Не бъди като крак или стъпало, или ръка, които се движат извън
всякакъв контрол.
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Библията сравнява църквата не само с живо тяло, но и с нещо друго. Чуйте този стих и открийте следващата картина от думи. (Прочетете Откровение 19:7: „Нека се радваме и се веселим и нека отдадем на
Него слава; защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена се е приготвила.“)

Картина 1-3
Да, Църквата е като НЕВЕСТА, която чака сватбения ден, когато Младоженецът й ще дойде да я вземе,
за да живее с Него в Неговия дом.
Кой, според вас, е Младоженецът? Да, Господ Исус Христос. В стиха, който прочетохме, Той е наречен
Агне. Това е едно от имената, дадени на Христос, защото Той умря като агне за нашите грехове.
Когато мислите за сватба – или за невяста и младоженец, които се женят – коя е думата, която ви идва
на ум почти веднага? Конфети? Сватбена торта? Сватбени халки? По-важна обаче е думата „любов“. Тези
двама души наистина се обичат, те искат да се оженят и да живеят заедно, да се грижат един за друг и да
си даряват щастие.
Антон се влюби в момиче, на име Криси, за което искаше да се ожени. Той не печелеше много, но искаше да покаже на Криси, че я обича. В продължение на месеци той спестяваше пари. Един ден отиде при
бижутер и купи прекрасен подарък за своята бъдеща невяста. На рождения ден на Криси, той й го подари.
Можете да си представите радостта й, когато тя отвори малкото пакетче и намери вътре прекрасна перлена
огърлица! По такъв начин Антон доказа, че обича Криси. Как Господ Исус доказа, че обича Църквата?
Днешният стих за запомняне ни казва как Той доказа Своята любов. Нека да го повторим отново (Ефесяни
5:25 б). Точно така, Той умря на кръста за нашите грехове. Защо? Защото ти и аз заслужаваме да бъдем
разделени от Бога завинаги. Ние не сме били послушни на Бога, нарушили сме Неговите закони и Бог казва, че трябва да бъдем наказани. И така, защо Христос умря? Ако Христос не бе умрял за нас, ние никога
нямаше да бъдем простени от Бога. Дали любовта на Христос към църквата днес е толкова силна, както
беше, когато бе написан Новият Завет, преди стотици години? Да. Той те обича толкова много днес, както
обичаше хората в Ефес. Исус е Младоженецът на църквата и Той я обича. Той обича и теб. Ако си се доверил на Христос и греховете ти са били простени, Той също иска ти да Го обичаш, точно както невястата
обича своя съпруг и иска да върши неща, които ще му харесват.

Картина 1-4
Къде е домът на Господ Исус Христос, небесния Младоженец? Разбира се, вие знаете този отговор! На
небето? Точно така. Това е мястото, където Той е сега, но ние имаме Неговото обещание, че един ден Той
ще напусне този прекрасен дом, за да се върне на земята. За какво? Исус ще дойде този път, за да се срещне
със Своята невяста, Църквата – това сме всички ние, които му принадлежим и, които Го обичаме. След това
Той ще ни вземе със Себе Си в Своя славен дворец на небето. Библията ни казва, че там ще има огромно
сватбено тържество, нещо като сватбен прием, но много по-прекрасен и весел.
Ние не знаем кога Господ Исус ще дойде отново на земята. Но Той ни е казал да бъдем готови. Как можем да бъдем готови? Като Го обичаме, като Му се подчиняваме, като правим неща, които той одобрява.
Невястата иска да угоди на младоженеца. Невястата винаги е готова за своя младоженец. Обичаш ли господ
Исус и вършиш ли Неговата воля? Чакаш ли с радост да Го видиш?
Досега говорихме за две библейски картини за църквата. Какви са те? (Да, тялото и невястата.) Сега ще
видим каква е третата картина. Вижте дали ще можете да я откриете, докато четем от Библията. (Прочетете
Ефесяни 2:20-21) „понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е крайъгълен
камък сам Христос Исус, върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свят на Господа.“ Да,
църквата, тялото от вярващи, е сравнена тук със здание.

Картина 1-5
Каква сграда се има предвид в Библията? Дало това е здание, направено от камъни, тухли и цимент?
Не, не е. Стиховете, които прочетохме ни казват, че Господ Исус Христос е „главният крайъгълен камък“.
„Крайъгълен камък“ е голям камък в основата, където две стени са съединени под прав ъгъл. Огромна
тежест лежи върху този камък. Без него сградата ще падне. Научаваме, че Господ Исус Христос е Този, в
Когото всички християни вярват, и на Когото всички ние разчитаме. Ако не беше Господ Исус Христос и
Неговата смърт на кръста за нашите грехове, нямаше да има църква.
Но кои са „камъните“, които изграждат зданието? Ти, аз и всички тези, които се доверяват на Господ
Исус, са „камъни“. Разбира се, ние сме живи камъни, а не мъртви, всеки точно на своето място в църквата.
Какъв вид здание е това? Нека прочетем стих 21 отново. Видяхте ли отговора на моя въпрос? То е „свят
храм“. Защо Бог го нарича така? Отговорът е в стих 22. Вижте дали можете да разберете. Казва се: „в
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Който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.“ Това означа, че Бог живее в това здание
чрез Своя Свят Дух.
Не е ли чудесно, че Бог живее във всеки вярващ, който съставлява църквата? Бог иска ние да бъдем святи и
чисти, защото Той живее в нас, неговата църква. Наистина зданието от тухли и цимент, което ние наричаме
„църква“, не е истинската сграда, която Бог вижда. Той вижда един свят храм или здание, направено от хора.
Преди много години, царят на една страна, тръгна да пътува. по пътя той решил, че ще отсяда в домовете
на обикновените хора, за да види как живеят. На хората, живеещи на този път, било казано: „Царят ще мине
оттук и ще отсяда във вашите домове.“ Когато чули това, мъжете и жените, които живеели в тези градове,
започнали да приготвят домовете си, в случай, че царят реши да отседне у тях. Те боядисали вратите и
прозорците, измели и почистили пода и мебелите. Пердетата и покривките били изпрани и всичко било
приготвено. Не всички щели да имат привилегията да забавляват царя, но всички искали да бъдат готови,
в случай, че получат привилегията той да бъде техен гост.
Царят на царете живее в сърцата на ВСИЧКИ вярващи, не само в сърцата на неколцина избрани. Той
не минава само за ден, но Той ОСТАВА завинаги с тях. Твоето сърце дали е като свят, чист храм, където
Той може да се почувства удобно и у дома?

Картина 1-6
Но това здание все още не е завършено. В Ефесяни 2:21 ние прочетохме, че „то расте за храм свят на
Господа.“ Колкото повече хора чуват благовестието и се доверяват на Господ Исус Христос, толкова повече
са „живите камъни“ в църквата. Ти и аз можем да помогнем на църквата да расте, като разпространяваме
благата вест за спасение и помагаме на хората да познават и обичат Господ Исус. Можеш ли да споделиш
благовестието с приятел, като това момче на картинката?
Знам, че има някои момчета и момичета тук, които може би никога не са молили Христос да стане техен
личен Спасител и Господ. Вие никога не сте предавали живота си на Него. Може би досега си мислел, че
ако ходиш на църква от време на време в неделя, това е всичко, което има значение. Не, това, което наистина
има значение е да вярваш в Христос, да си Го помолил да стане твой Спасител и Господ. Тогава ще знаеш,
че животът ти е изграден върху Него и ще бъдеш в безопасност. Приеми Го като свой Господ и Спасител
днес! Тогава Христос ще бъде солидната основа на живота ти и ти ще принадлежиш на неговата църква.
Сега, относно четвъртата картина за църквата – нека прочетем един стих и да видим дали ще я откриете.
(Прочетете Ефесяни 2:19) „Затова вие не сте вече странни и пришълци, но сте съграждани на светиите
и членове на Божието семейство.“ Това не е толкова лесно, но ако помислите върху последните думи на
„членове на Божието семейство“ – ще разберете, че църквата е като едно голямо СЕМЕЙСТВО. Ако ние
сме Божии деца, тогава сме части от Неговото семейство.

Картина 1-7
Няма християнин, който да е непознат или чужденец за Бога. Той познава всички ни добре и ни обича като
част от Неговото семейство. Ако ние обичаме Господ Исус Христос, ние ще обичаме и другите християни,
които са в църквата. Те са като братя и сестри в същото семейство, а Бог е наш Небесен Отец.
Момчета и момичета, наистина е така. Независимо дали сте в другия край на света, когато срещнете
християнин, сякаш виждате брат или сестра. Вие имате същия Баща; и двамата обичате Божието Слово;
и двамата искате да вършите това, което е добро пред Бога ден след ден; и двамата очаквате да бъдете в
небето един ден. Няма значение дали християнинът, който срещате е от Африка, Европа или Америка – той
е част, заедно с вас, от Божието семейство. Няма значение дали той се нарича баптист, презвитерианец,
методист или петдесятен. Важното е, че той е положил доверието си в Исус Христос като свой личен Господ
и Спасител и че неговите грехове са били простени. Това го прави дете на Бога също като вас.
Не е ли прекрасно да бъдем част от едно и също голямо семейство заедно с хора от целия свят?

Картина 1-8
Към учителя: Малкото упражнение, което следва, е приятен начин да преговорите и приложите това,
което научихте. Ако децата са малки и неспокойни, можете да го пропуснете и да завършите с четирите
въпроса за приложение към края.
Говорихме за различни начини, по които Библията описва църквата. Какви са те? Църквата е като...
като... като... (Тяло, Невяста и като Семейство). Ще ви дам четири думи и вие ще ми кажете кои от тези
4 картини най-добре подхождат на думата. Например, ако кажа „любов“, вие можете да отговорите „Това
най-добре подхожда на „невяста“ защото Исус обича Църквата като своя невяста.“ Или можете да кажете:
„Любовта подхожда най-много на „семейство“, защото Бог обича Своята църква, както бащата децата
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си в едно голямо семейство.“ Или можете да кажете, че „любов“ подхожда на „семейство“, защото ние,
като християни, трябва да обичаме всички други християни, тъй като сме част от едно и също семейство.
Разбирате ли? Ето думите. Вдигнете ръка, за да отговорите и да кажете причината да свържете думата с
един от образите на църквата.
Не е ли прекрасно да бъдем част от едно и също голямо семейство заедно с хора от целия свят?

Покорявам се
(Възможно е „тяло“ – частите трябва да се покоряват на „Главата“; възможно е „семейство“ – децата
трябва да се покоряват на „Бог Отец“.)

Израствам
(Възможно е „тяло“ – то е живо и затова расте; възможно е „здание“ – тъй като е все още незавършено и постепенно се завършва.)

Работа
(Възможно е „тяло“ – всеки член има своя работа, която върши.)

Свят
(Възможно е „здание“ – свят храм, в който Бог живее.)

Работа в група
(Възможно е „тяло“ – всички членове трябва да работят заедно; възможно е „семейство“ – всички
членове трябва да живеят и работят добре заедно.)
Сега нека направим това обратно. Аз ще ви давам картина в думи, а вие ще дадете две думи, които и΄
подхождат.
„Тяло“„семейство“„здание“„невяста“
Добре! Това ми хареса!
Сега, ето 4 въпроса, с които ще завършим. Мислете за тях!
1. Като част от „Тялото“, покоряваме ли се на Исус, Главата?
2. Като част от „Невястата“, обичате ли Господа, както трябва да го обичате?
3. Като част от „Зданието“, вие свято място ли сте, в което Бог може да живее?
4. Като част от „Семейството“, показвате ли приятелство и разбиране към други християни
като към ваши братя и сестри?
Към учителя: Можете да обясните на децата идеята на кутията с въпроси и да ги насърчите да пускат
въпроси, на които биха искали да се отговори по време на шестте урока.

Някои стихове, цитирани в този урок
Можете да направите копия на тази страница, така че по-големите деца да могат лесно да намерят стиховете и да вземат участие в тяхното прочитане.
Римляни 12:4-5: „Защото, както имаме много части в едно тяло, а не всичките части имат същата служба,
така и ние мнозината сме едно тяло в Христос, а сме части, всеки от нас, един на друг.“
1 Коринтяни 12:14-16: „Защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако речеше ногата (кракът):
Понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото. И ако каже ухото: Понеже не съм
око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото“
Ефесяни 5:23 б: „Христос е Глава на църквата (като само Той е Спасител на тялото).“
Откровение 19:7: „Нека се радваме и се веселим и нека отдадем на Него слава; защото дойде сватбата
на Агнето, и Неговата жена се е приготвила.“
Ефесяни 5:25: „Мъже, любете (обичайте) жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе
Си за нея.“
Ефесяни 2:20-21: „понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е крайъгълен
камък сам Христос Исус, върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свят на Господа.“
Ефесяни 2:22: „в Който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.“
Ефесяни 2:19: „Затова вие не сте вече странни и пришълци, но сте съграждани на светиите и членове на
Божието семейство.“
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Преговорни въпроси за урок 1
1. Какви бяха четирите картини от думи, които описват църквата в Библията?
2. Назовете три части от човешкото тяло и кажете: Защо всяка от тях е важна?
3. Защо е толкова важно членовете на Тялото да се покоряват на Христос, Главата?
4. По ваше мнение, защо Бог сравнява църквата с Невяста?
5. Къде е красивият дом, в който Христос, Младоженецът, ще отведе Църквата, Неговата Невяста?
6. Как човек става „жив камък“ в храма на Бога?
7. Всеки човек ли е член на Божието семейство? Защо да или не?
8. Какви чудесни открития правите, като говорите с християнин, когото никога преди не сте срещали?
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Урок 2

Църквата в Ерусалим
Поклонение, грижа, молитва

Библейски текстове за четене и изучаване от учителя
Деяния 2:40-47; Деяния 6:1-7; Деяния 12:1-19; Ефесяни 5:18-21.

Стих за запаметяване

Ефесяни 5:25 б – „Христос е Глава на Църквата (като само Той е Спасител на тялото.“

Основна истина

Бог иска Неговите деца да ходят на църква.
ОИС: Посещавай църквата и взимай участие в това, което тя прави.

Начало

Какво обичате да правите, когато се съберете с приятелите си?

Развитие на урока:
Картина 2-1

Ранните християни в Ерусалим се събират за поклонение – Деяния 2.

Картина 2-2 Бог иска ние да Го славим и да Му се покланяме като църква и днес. – ОИС
Картина 2-3

Ранната църква в Ерусалим се състои от много хора в нужда. – Деяния 6.

Картина 2-4

Избирането на 7 дякони.

Картина 2-5 Грижата за нуждаещите се днес, чрез църквата. – ОИС
Картина 2-6

Църквата в Ерусалим се събира да се моли за Петър. – Деяния 12.

Картина 2-7 Ангелите избавят Петър.
Картина 2-8

Бог иска ние да се молим като църква. ОИС

Урок
Въведение

Когато се събирате със своите приятели, какви са някои от нещата, които обичате да правите с тях? (Нека
децата отговорят. Те може да предложат неща като да разговарят, играят, слушат музика, излизат
на разходка и т.н.)
Спомняте ли си, че в миналия урок говорихме за църквата. Какво или кой е църквата? Тя се състои от
хора, които обичат Господ Исус Христос. Тези хора често се срещат в неделя и през други дни от седмицата.
Днес ние ще научим защо църквата се събира. (Можете да използвате анаграмата „Църквата ни“, но
думите няма да се добавят в този ред.)

Картина 2-1
Защо християните се събират като църква? Ние откриваме една от причините, когато четем за първата
църква. Тази църква се създаде след като Господ Исус умря, възкръсна и се възнесе на небето. Въпреки, че
Исус напусна Своите ученици, за да отиде в Своя небесен дом, Той им даде Святия Дух, така че да не се
чувстват толкова самотни без Него. Те бяха изпълнени с радост и често се събираха в Ерусалим с другите,
които също обичаха Господ Исус Христос. Какво правеха те? Нека прочетем Деяния 2:47 и ще видим: „като
хвалеха Бога и печелеха благоволението на всичките люде (хора). А Господ всеки ден прибавяше на църквата
ония, които се спасяваха.“ Знаете ли какво означава този стих? Какво правеха християните? Славеха Бога.
А какво правеше Бог? Всеки ден прибавяше хора към църквата. Нека по-отблизо разгледаме това, което
християните правеха. Какво означава „да хвалят Бога“? Означава да мислят за Бога с любов и уважение
и да Му благодарят за това, че е толкова добър и милостив. Това означава да казват: „Аз Те обичам, Боже,
защото Ти си толкова добър, толкова силен, толкова могъщ.“ Знаете ли друга дума, която означава същото
нещо? Нека погледнем анаграмата. Думата съдържа буквата „к“ и е с 10 букви. Какво мислите? Имате ли
нужда от подсказване? - тя започва с „п“. Точно така, думата е „поклонение“. Най-важната причина за да
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се събират християните е да се покланят на Бога.
Как се покланяме на Бога? Ефесяни 5:19 отговаря на този въпрос. Един начин да се покланяме на Бога
е като пеем песни, които говорят за това - кой е Бог и какво е направил. Първите християни по времето
на Новия Завет, вероятно, са пеели Псалми. Някой е написвал музика за псалмите и те са пеели за Бога и
делата Му.

Картина 2-2
Когато отивате на църква в неделя сутринта, ще забележите, че част от времето се прекарва в пеене – точно,
както ние правим тук, в нашия клуб. Пеенето не е предназначено да запълни времето между молитвата и
уроците, но чрез него ние благодарим на Бога и Му се покланяме от сърце. Като пеете химни, вие трябва
да помните, че пеете на Бога. Забелязахте ли, когато четяхме Ефесяни 5:19 преди малко, че там се казва:
„като пеете и възпявате Господа в сърцето си“? Бог обича да слуша вашето хваление, ако то наистина идва
от сърцето ви. Но, понякога, Бог трябва да е тъжен, когато види мъже и жени, момчета и момичета, които
уж хвалят Бога с прекрасни думи. Тези думи обаче не означават нищо за тях. Те дори не мислят за Бога.
Може би тези хора се оглеждат наоколо или просто изговарят с устните си думите и мислят за напълно
различно нещо като това - какво има за обяд или за играта, която ще играят днес следобяд. Поклонението
е най-важната част на църковното богослужение. Когато отивате на църква, трябва да помните, че вие сте
там, за да „дадете“ нещо на Бога и едно от нещата, които Му давате е поклонението.
И така, следващият път, когато пеете химни или песни, попитайте себе си, какво означават думите?
Наистина ли вярвам в това, което пея и наистина ли искам да ги кажа? Тогава пейте песните с радост и от
сърце. Като правите това, вие казвате на Бога, че Го обичате и Му се покланяте.
Може би, ти си тук днес и не ходиш на църква, защото не познаваш и не обичаш Господ Исус като свой
Спасител. Може би ти искаш греховете ти да бъдат простени, но не знаеш как да стане това. Моля, ела и
говори с мен след края на часа. Ще бъда много щастлив да ти помогна.
Пеенето на химни в неделя сутрин не е единствената част на църковната служба, обикновено има и време
за молитва. Понякога се моли само проповедникът или пастирът, друг път се молят повече хора. Почти
винаги, част от тези молитви е поклонението – просто мисли за Бога и да Му кажем колко чудесен е Той.
Той е всемогъщ и мъдър, вечен и съвършен. Покланяте ли се на Бога по време на молитва? Ако го правите,
Бог с радост ще приеме вашето хваление и поклонение. Колко тъжен трябва да е той, когато Неговите деца
не се молят, а си мечтаят по това време. Сега, нека продължим в търсене на друга причина църквата да се
събира и ще можем да попълним друга дума.
В Ерусалим учениците на Господ Исус (апостолите) проповядваха благовестието при всяка възможност.
Святият Дух работеше чрез техните думи и хиляди, и хиляди хора биваха спасявани. Църквата се беше
разраснала много до този момент, защото към нея се прибавяха хора всеки ден. Сред новите християни
имаше и богати и бедни хора. Богатите бяха толкова благодарни на Господа за всичко, което Той беше
направил за тях – като ги беше спасил и направил Свои деца. Те искаха да покажат любовта си към Бога
като помагат на други християни, които бяха бедни.

Картина 2-3
Нека прочетем това, което християните правеха. Деяния 2:44-45: „И всички вярващи бяха заедно, и
имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на
всекиго.“ Тези хора бяха особено загрижени за вдовиците и сираците. Можете ли да ми кажете защо те
бяха загрижени за вдовиците и сирачетата? (Нека децата да отговорят.) Да, защото бащата в семейството
бе починал и нямаше кой да работи и да печели пари, така че да могат да си купят храна, дрехи и други
необходими неща. Работа на апостолите беше да осигурят парите за бедните, за вдовиците и за сирачетата.
Църквата, обаче, се беше разраснала толкова бързо и имаше толкова много нуждаещи се хора, че апостолите
нямаха време да организират добре работата си и да бъдат сигурни, че всеки, който се нуждае от помощ,
я е получил. Изглежда, че някои от вдовиците бяха пропуснати.

Картина 2-4
Какво мислите, че Църквата направи за този проблем? Нека прочетем Деяния 6:3-4 и ще намерим отговорите на два въпроса:
Какво решение бе намерено за проблема?
След като бе намерено решение, как апостолите можеха да прекарват по-голямата част от времето си?
„И тъй, братя, изберете измежду вас седем души с одобрен характер, изпълнени с Духа и с мъдрост, които
да поставим на тая работа. А ние ще постоянстваме в молитвата и в служението на Словото.“
(Отговорете на въпросите.)
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Седем мъже бяха избрани и работата им бе да помагат на нуждаещите се – вдовиците, сирачетата, бедните и болните.

Картина 2-5
Хора и днес вършат този вид работа в повечето църкви, въпреки че не всяка има седем. Някои църкви
имат повече от 7, ако са много големи, но ако тя е по-малка, ще имат по-малко от 7. Част от работата им е
да гледат дали църквата се грижи за тези в нужда. Нека да погледнем нашата анаграма. Коя дума може да
обобщи тази работа на църквата? Забелязахте ли думата тук, която започва с „г“? Да, ГРИЖА – другата
причина, поради която се събираме заедно, е да се грижим един за друг. Тези от нас, които сме християни,
сме благодарни, че Бог се грижи за нас. Ние знаем, че Бог ни обича толкова много, че изпрати Своя възлюбен
син да умре за нас. Чрез Него нашите грехове са простени и ние можем да имаме вечен живот. Ден след
ден Бог се грижи за нас, дава ни здраве, сила, храна, облекло, родители и добри приятели, които ни обичат.
Тъй като Бог ни обича и се грижи за нас, ние трябва да се грижим за тези, които са бедни, нуждаещи се и
имат по-малко от нас. Това е една от причините, поради която искаме нашата църква да помага на всички
тези, които имат проблеми и нужди. Как църквата днес помага на хора, които имат проблеми или нужди?
Може хора от църквата да пазаруват за някои възрастна жена, която живее сама. Друг начин е да се посещават болни хора в болница; други пък помагат като изпращат бедни деца на лагер и им осигуряват добра
почивка. Също може да се подаряват подаръци на нуждаещи се семейства за Рождество.
Понякога ние чуваме за ужасни бедствия като война, земетресения и глад. В такива случаи църквата
може да събира специален дискос или дрехи, храна и лекарства, които да изпрати на хората в онази страна,
които са бездомни и умират от глад.
Когато християните в една църква работят заедно, те могат да направят много добри неща и да се грижат
за много хора в нужда. Бог ни казва, че църквата трябва да дава – хваление, поклонение и грижа за другите.
Но, ако християнинът е сам и не ходи на църква, как би могъл да помага на тези в нужда? Как може да знае
кой е в нужда? Много по-трудно е да помага на други.

Картина 2-6
Сега, нека потърсим дума с буквата „в“ в нашата анаграма. Буквата „в“ е близо до края на тази дума,
но не е последната буква. Някой да познае? Ние я споменахме набързо преди малко. Нека продължим и
видим дали можете да я откриете.
В Деяния на апостолите, 12 глава, четем историята за това как Петър бе хвърлен в затвора за проповядване на благовестието. Цар Ирод бе планирал да го убие много скоро. Петър бе пазен от 16 войници вътре
в затвора в Ерусалим. Този затвор имаше здрави каменни стени и железни врати, така че бе невъзможно
за никой да избяга.
Но извън стените на този затвор, в една къща на Ерусалим, се случи нещо много важно. Църквата се бе
събрала в тази къща и, знаете ли какво правеха християните? Можете ли да познаете? Спомнете си, че има
„в“ в думата! Нека прочетем Деяния 12:5: „И така...“ Да, думата е „молитва“. Християните се бяха събрали
заедно, за да се молят. Те се молеха на Бога да освободи Петър от затвора и да не позволи на цар Ирод да
го убие. Ирод планираше да направи това на следващия ден.

Картина 2-7
Бог чу техните молитви и им отговори по чудесен начин. През нощта, когато Петър спеше в килията си,
при него влезе един ангел и го събуди. Силна светлина огря затвора, но войниците, които пазеха Петър,
продължиха да спят. Оковите на Петър паднаха и ангелът му каза: „Стани и си обуй сандалите.“ След това
поведе Петър по коридорите на затвора. Накрая стигнаха до голямата желязна врата, която водеше навън
към градската улица. Петър сигурно се чудеше: „Какво ще стане сега?“ Голямата желязна врата обаче се
отвори сама и двамата минаха през нея. Петър беше освободен! Той можа да избяга и отиде да каже на
своите приятели какво се бе случило. Петър не беше убит от Ирод, а продължи да проповядва благовестието
още дълги години. Кога Бог извърши това чудо? Когато цялата църква се събра да се моли за Петър. Бог
иска църквата да се моли. Той дори даде специално обещание в Библията за християните, които се молят
заедно. Нека прочетем Матей 18:20: „Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там Съм и Аз
посред тях. “

Картина 2-8
Някои християни ходят на църква през седмицата, за да се молят заедно. По време на молитвените събрания те пеят химни, четат от Библията и прекарват останалото време в молитва към Бога.
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По време на молитвата, те благодарят на Бога за цялата Му доброта и любов. Те се молят за хора, които
имат нужди и проблеми – за тези, които са слаби, бедни, както и за тези, които са болни. Молят се за тези,
които не са спасени и за всички, които проповядват благовестието в тази страна и в чужбина.
Бог отговаря на молитвите на неговата църква по чуден начин.
Към учителя: Не включвайте следващия параграф, ако не е подходящ за нуждите на децата.
Може би някой път, когато нямате толкова много домашни, ще искате да отидете на молитвеното събрание във вашата църква. Ако познавате Исус Христос като свой Спасител, тогава вие принадлежите на
Божията църква и Той иска вие да се събирате заедно с останалите вярващи и да се молите. Може би ще
пожелаете да дойдете на молитвеното събрание в нашата църква. Ще бъда щастлив да ви заведа. Можем
да се срещнем в _________ вечер (Към учителя: Изберете подходящия ден). Всички вие сте добре дошли,
а тези от вас, които обичат Господ Исус могат да вземат участие и в молитвата.
Ако си християнин, Господ иска ти да ходиш на църква в неделя, но не да ходиш там само по навик или
просто да седиш. Той иска да отиваш, като си готов да даваш, така както правеха християните в Ерусалим.
Те даваха на Бога като му се покланяха, като се грижеха и се молеха за другите. Ще бъдеш ли на църква
тази неделя? Надявам се да помолиш Бог да ти даде възможност да отидеш там.
Както научаваме, църквата е едно семейство – семейство, изградено от мъже и жени, момчета и момичета, които са помолили Исус Христос да бъде техен Спасител. Това е семейство, в което хората се грижат,
обичат и се молят един за друг.
Ти част ли си от Божието семейство? Ако не си се доверил на Господ Исус като на свой Спасител, ти не
си част от това семейство. Обърни се от греховете си днес и се довери на Христос. Той ще ти прости и ще
те приеме като Свое дете. Той казва в Словото Си, че на всички, които вярват в Неговото Име, Той дава
правото да се нарекат Божии деца (Йоан 1:12).

Някои стихове, цитирани в този урок
Можете да напишете тези стихове на лист, който да дадете на децата за използване по време на часа.
Деяния 2:47: „като хвалеха Бога и печелеха благоволението на всичките хора. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.“
Деяния 2:44-45: „И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продавах стоката и имота си,
и разпределяха парите на всички според нуждата на всекиго.“
Деяния 6:3: „И тъй, братя, изберете измежду вас седем души с одобрен характер, изпълнен с Духа и
мъдрост, които да поставим на тази работа.“
Деяния 12:5: „И така, те пазеха Петър в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва
за него.“

Преговорни въпроси за урок 2
1. Какво означава „поклонение“?
2. Има поне две неща, които християните трябва да правят, когато църквата пее химн. Кои са те? (Помислете за това, когато те пеят и пейте за Бога.)
3. Назовете две неща, които християните не би трябвало да правят, когато някой ги води в молитва.
4. Какво направиха богатите християни от църквата в Ерусалим, за да помогнат на бедните?
5. Как бяха наречени мъжете, определени да помагат на нуждаещите се?
6. Колко мъже бяха избрани да помагат на бедните хора?
7. Докато тези мъже се грижеха за нуждаещите се, на какви две неща обърнаха внимание апостолите?
8. Дайте три примера за начини, по които църквата се грижи за нуждаещите се днес.
9. Къде беше Петър, когато църквата се молеше за него и защо беше там?
10. Как Бог отговори на техните молитви?
11. По време на молитвено събрание, за какви хора се моли църквата?
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Урок 3

Църквата в Антиохия
Достигане на другите с благовестието

Библейски текстове за четене и изучаване от учителя
Деяния 11:19-30; 13:1-4; 1 Коринтяни 16:1; 2 Коринтяни 9:6-7; 6:2.

Стих за запаметяване

Ефесяни 5:25 б – „Христос е Глава на Църквата като само Той е Спасител на тялото.“

Предложения за включване на децата в обучението

След като сте представили изучаването, класът може да подготви малка сценка – някои деца канят приятел,
който е нов християнин, да дойде с тях на църква. На него не му се ходи много и си намира извинения, но
те му казват колко е важно човек да ходи на църква и да бъде включен в нея. Така ще се занимаят с някои
от причините за ходим на църква, дадени в последните два урока.
Ако класът е доста голям, разделете децата на две или три групи. Всяко група трябва и изиграе същата
малка сценка и накрая всички да гласуват, за да се определи коя група най-добре е убедила новото дете
християнин да отиде с тях на църква.

Основна истина

Като част от църквата, Божиите деца трябва да споделят благовестието с другите.
ОИС: Посещавай църква и споделяй благовестието с другите.
ОИН: Слушай и приеми благовестието.

Въведение

Спомняте ли си трите неща, които научихме миналата седмица за църквата?
(Направете преговор и представете отново анаграмата „Църквата ни“.)

Развитие на урока:
Картина 3-1

Проповядването на ранните християни в Антиохия – Деяния 11.

Картина 3-2 Бог иска църквата днес да проповядва благовестието: Обяснение на благовестието – ОИН.
Картина 3-3

Илюстрация на силата на благовестието – ОИН.

Картина 3-4

Пророците в Антиохия предсказват глад – Деяния 11.

Картина 3-5 Църквата в Антиохия дава на християните в Ерусалим.
Картина 3-6

Някои от Божиите напътствия за даването – ОИС.

Картина 3-7 Църквата в Антиохия изпраща Павел и Варнава като мисионери – Деяния 13.
Картина 3-8

Бог иска църквата днес да бъде включена в мисия – ОИС.

Урок
Въведение

Чули ли сте приказката за това как вятърът реши през един студен ден да се опита да накара един човек
да си свали връхната дреха?
Вятърът започнал да духа, колкото може по-силно. Въпреки това, човекът не съблякъл връхната си дреха.
Вятърът духал все по-силно и по-силно. Но колкото по-силно духал вятърът, толкова по-здраво човекът
държал палтото си и се загръщал с него. Колкото повече студеният вятър свирел, толкова по-твърдо решен
бил този човек да запази палтото си.
Подобно на това ставало с християните в Ерусалим. Страданието ги връхлитало като студен вятър, но
колкото по-силно и студено духал, толкова по-твърдо решени били те да живеят за Господ Исус и да кажат
на другите за Него.
Почти по същото време, когато Петър бил в затвора в Ерусалим, другите християни също страдали. Някои
от тях били бити и хвърлени в тъмница, а други били дори убивани. Например, един човек, наречен Стефан,
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бил убит с камъни, а Яков (един от учениците) бил обезглавен. Защо са се отнасяли толкова лошо с тези
християни? Те са страдали, защото са обичали Господ Исус Христос и са проповядвали благовестието.

Картина 3-1
В същото време, други християни, за да се спасят, бягали в други градове. Там те проповядвали благовестието и живеели за Господ Исус. По този начин благовестието се разпространило в околните градове
и държави.
Някои от тези християни стигнали доста далеч - чак в един град, северно от Ерусалим. Името на града
било Антиохия. Въпреки, че в Кипър и в Киринея те били жестоко преследвани за това, че служат на Господ
Исус, тези мъже не спрели да говорят за Него. Те проповядвали Божието Слово на хората от Антиохия,
които никога преди не били чували за това. Мислите ли, че хората от този нечестив град са послушали
благовестието? Нека прочетем Деяния 11:21 „Господната ръка беше с тях, та голямо число човеци повярваха
и се обърнаха към Господа.“ Колко чудесно е това! Много хора послушали и били спасени. Така църквата
се разраствала толкова бързо, че трябвало двама важни проповедници да дойдат и да помогнат. Това били
Варнава и Павел. Те продължили да проповядват и да поучават в този град. Можете ли да си представите
как те проповядвали по площадите, улиците, къщите на хората и на всяко място, където хората биха слушали благовестието? Варнава и Павел използвали всяка възможност да поучават за Господ Исус Христос.

Картина 3-2
От тези мъже ние научаваме друго важно нещо, което християните вършат като църква. (Думата, която
търсим, има „н“ към края.) ПРОПОВЯДВАНЕ означава да се обяви или извести благовестието за Господ
Исус Христос. Бог е дал на църквата отговорност да проповядва благовестието на мъже, жени, момчета и
момичета, така че те да познаят Господ Исус Христос и да повярват в Него, за да се спасят.
Обикновено благовестието е проповядвано в неделя, по време на църковните богослужения. По друго
време църквите организират една или две седмици специални евангелизационни събрания, наречени „мисии“. Друг начин да се проповядва благовестието е като християните излизат по улиците или в парковете
и организират евангелизационни събрания. Преди да споделиш вестта на Евангелието с други, трябва да
си сигурен, че си я разбрал и си й се покорил. В Библията Бог ти казва да се обърнеш от греховете и да
повярваш в Господ Исус Христос като твой Спасител. Ако направиш това, Бог обещава да изтрие твоите
грехове (Деяния 3:19). Защо се нуждаем от това нашите грехове да бъдат простени? Защо те са толкова
ужасни? Греховете, които вършим – да лъжеш майка си; да препишеш отговорите на домашната по математика от някой друг и да я предадеш като собствена; да желаеш твоя брат или сестра да беше в някое
друго семейство – това са грехове срещу Бога. Бог ни е дал Своите заповеди. Когато не се покоряваме на
Него, всъщност ние Му казваме: „Искам да стане, както аз искам, а не както Ти искаш.“
Наказанието за греха е отделяне от Бога. Ние ВСИЧКИ сме съгрешили и сме се отклонили в свой собствен път. Ние дори сме се родили като грешници, искащи да имат свой собствен път. Въпреки това, Бог е
любящ и милостив. Той знае, че има само един начин, по който греховете ни биха могли да бъдат изтрити.
Божият Син, съвършеният, трябваше да умре за нашите грехове и да възкръсне от мъртвите (1 Коринтяни
15:3-4). Библията ни казва: „Покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви...“ (Деяния 3:19). „Да
се покаеш“ означава да оставиш греха си и да се обърнеш към Господа като Му се довериш Той да те спаси
от твоя грях. Когато направиш това, Исус Христос прощава твоите грехове и ги отнема. Тогава повече няма
да бъдеш отделен от Бога. Той те прави Свое дете и ти помага да Му се покоряваш. Молил ли си някога
Господ да те спаси? Направи го днес. Той ще те спаси.
Ако си спасен, тогава ти ще имаш желанието твоите неспасени приятели и членове на семейството да
чуят благовестието. Може да ги доведеш на църква или на специално евангелизационно събрание. Няма
ли да е чудесно, ако Господ те употреби, за да помогнеш и доведеш някои при Христос!
Преди години в Полша живяло едно момче на име Чеслав. Неговите родители били истински християни,
които обичали Бога, за разлика от Чеслав. Той често чувал вестта на Евангелието, понеже неговите родители
му разказвали за Христовата любов. Майката на Чеслав се молила на колене много, много пъти, нейният
син да познае Господа и да бъде спасен от греха си. Родителите на Чеслав дори организирали събирания
в неделя, в своя собствен дом, където благовестието е било проповядвано и където хората от града се събирали заедно да славят Господа. Това много ядосвало Чеслав. Всъщност той толкова се ядосал, че една
неделя решил да постави в къщата бомба.
В училище, Чеслав научил за някои химически реакции и решил да си направи саморъчна бомба. Той
внимателно я подготвил и я оставил в мазето, готова да избухне, когато християните се съберат. Бомбата
наистина избухнала, но не била достатъчно мощна, за да нарани който и да е. Когато Чеслав се върнал у
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дома, открил, че бомбата е причинила щета на къщата, но с това той не могъл да спре християните да се
събират и да се покланят на Господа. След години Чеслав отишъл на един летен лагер. Той не знаел, че
този лагер за младежи бил ръководен от християни. Там отново чул ясно представеното благовестие. Нещо
чудесно се случило. Бог смекчил неговото твърдо сърце и Чеслав помолил Бог да му прости за неговия грях
и бунт. Той се доверил на Христос и станал Божие дете. От този ден изминали много години. Сега Чеслав е
мисионер и разнася благовестието на момчетата и момичетата в Полша и в други страни в Източна и Централна Европа. Преди той се противопоставял на благовестието, а сега с желание разказва за Господ Исус.

Картина 3-3
Тук в нашия клуб ние сме ви представили същото благовестие, което е чул и Чеслав, и което го е променило. Ще се обърнеш ли от своя грях днес и ще дойдеш ли при Господ Исус като Го помолиш да стане
твой Спасител? Той е тук, за да спаси и теб, ако се обърнеш към Него. Ние, които ви учим и ви помагаме в
този Клуб на Добрата вест, също сме членове на Църквата. Ние споделяме благовестието с вас всяка седмица. Нашето най-голямо желание е тези от вас, които не познават Исус Христос като Господ и Спасител
да бъдат спасени.
Ние искаме да ви предадем същото послание, което Варнава и Павел проповядваха на хората в Антиохия:
„Обърнете се от своя грях и повярвайте в Христос.“ Без Него вие няма да бъдете спасени, както и хората
от езическия град Антиохия, които не повярваха в Христос.

Картина 3-4
Господ продължи да благославя църквата в Антиохия и тя растеше голяма и силна. Много, много хора,
които никога не бяха чули благовестието, се доверяваха на Христос като на свой Господ и Спасител и
започнаха да Му служат в църквата.
През тези дни дойдоха няколко мъже от църквата в Ерусалим и говореха с християните в Антиохия.
Чрез Своя Святи Дух Бог даде на един от тези мъже специална сила да каже нещо, което щеше да стане в
бъдеще. Можем ли да направим това? Можем ли да кажем, например, какво ще стане след три години? По
времето на Павел и Варава Бог понякога казваше на хората какво щеше да стане в бъдеще. Бог помогна на
този мъж да види нещо от бъдещето.
Той се наричаше Агав и каза на църквата в Антиохия, че ще дойде време на глад в голям град. Това е
време, когато няма да има достатъчно храна за всички. Агав каза, че най-малко храна ще имат християните
в Юдея (областта около Ерусалим). Ето защо църквата в Антиохия реши да събере специални дарения, за
да помогне на своите братя в Юдея.

Картина 3-5
Нека да прочетем Деяния 11:29 и ще видим колко много дадоха учениците християни. „Затова учениците
наредиха да изпратят всеки според състоянието си, помощ на братята, които живееха в Юдея.“ Да, тук се
казва „вески даде според състоянието си“. Това означава, че всеки даде толкова, колкото беше способен да
даде. И как стигна това дарение до Юдея? Варнава и Павел бяха специалните пратеници, които отнесоха
жертвата до Божия народ в Ерусалим и Юдея.
Сега можете да видите думата, която има „а“ в средата. Тя е свързана с даването на пари. Да, това е даване
на Бога. Ние вече говорихме малко за това, че Библията ни учи да предоставим своите пари на Бога. Ето
някои прости, но важни правила, които Бог ни казва, във връзка с нашето даване на пари за Него.

Картина 3-6
1. Да даваме толкова, колкото сме способни да дадем (Деяния 11:29). Ние видяхме как хората в църквата
в Антиохия дадоха, всеки според това, на което беше способен. Бог не очаква от нас да дадем много, ако
имаме само малко. Ние не можем да дадем 1000 лева, ако имаме само 50 лева. Но ако Бог ни е дал много
пари, тогава Той ще се радва, когато ние даваме повече и на Него.
В Библията Бог ни казва да Му даваме поне една десета от това, което печелим. Ако Го обичате и искате
да Му се покорите, бихте ли желали да започнете да правите това?
Това означава, че ако получите 10 лева, вие давате 1 лев за Господа. Ако получите 200 лева, давате 20
лева за Господа.
2. Бог желае да даваме постоянно. Малко по-късно апостол Павел пише: „В първия ден на седмицата
всеки от вас да отделя според успеха на работите си...“ (1 Коринтяни 16:2). Така всяка неделя ние трябва
да отделяме пари за Господа. Ние не Му даваме просто парите, които са ни останали от миналата седмица,
но в самото начало на всяка седмица, ние първо трябва да отделим парите, които желаем да дадем на Него.
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3. Бог иска ние да даваме щедро. Нека прочетем какво казва Той във 2 Коринтяни 9:6 „...Който сее щедро
(изобилно), щедро и ще да пожъне.“ Разбирате ли какво означава това? Това е като сеене на царевица – колкото повече сеете, толкова по-богата ще бъде жетвата. Когато даваме на Бога, все едно сеем ДОБРО СЕМЕ.
Колкото повече даваме, толкова по-добри резултати ще има и толкова повече Божието дело ще напредва.
Можете ли да си представите един земеделец, който на пролет преглежда чувалите с царевица в своя
хамбар. Той знае, че е време да изкара трактора и да започне да сее, но той е имал лоша година. Зърното
му не е било много добро. И така той си казва: „Тази година ще посея само половината от царевицата,
която обикновено сея. И вместо да посея дванадесет чувала с царевица, ще спестя пари като засея само
шест.“ Какво ще стане, когато дойде жетвата и той отиде да събира зърното? Естествено, той би имал много
по-малко реколта от нормалното.
Бог ни казва, че това е истина и когато даваме на Бога. Ако даваме малко, ще получим малко и ще има
малко благословение. Така ще се попречи на Божието дело. Ако даваме щедро, ние ще получим много повече - ще получим радостта да знаем, че правим това, което Бог иска да правим; ще получим удоволствието
от това да знаем, че помагаме на други хора; ще получим и много други благословения от Бога.
4. Нека прочетем 2 Коринтяни 9:7 (втората част): „...защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“
Бог иска ние да даваме на драго сърце – не защото трябва или по навик, но тъй като даваме на Бога и на
Неговото дело, ние трябва да даваме с радост. Когато мислим за цялата любов и доброта, която Той е показал към нас, тогава ние ще искаме на драго сърце да дадем на Него това, което можем.

Картина 3-7
Християните в Антиохия дадоха с радост своите пари за бедните в Юдея, но много скоро щеше да има
друго важно дело, в което щяха да се включат чрез своето даване.
Те се чувстваха толкова щастливи, че благовестието бе дошло до тях чрез тези смели християни от
Ерусалим! Може би славеха Бога за мъже като Павел и Варнава, които толкова вярно проповядваха благовестието. Но те запознаха да мислят за всички други страни около тях, където хората никога не бяха
чували благовестието. Как ще научат тези хора за Бога? Бог насочи християните в Антиохия да вземат
много важно решение. Те решиха да изпратят двама мъже да проповядват благовестието в други градове
и страни. Това правят МИСИОНЕРИТЕ.
Бог искаше църквата в Антиохия да изпрати тези двама мисионери. Знаете ли кои бяха те? Павел и Варава! Може би църквата мислеше: „Ние не можем да пуснем тези двама велики мъже да си отидат! Ние
се нуждаем от тях тук, в Антиохия, защото има много работа.“ Не, те изпратиха най-добрите хора, които
можеха, за да бъдат мисионери и да отнесат благовестието в други страни. Нека запишем думата „мисионери“ в нашата анаграма.

Картина 3-8
Бог иска и днес Църквата да изпрати мисионери, които да разпространяват благовестието - мъже и жени,
които ще отнесат вестта за Господ Исус до хора, които никога не са чували за Него; хора, които живеят в
големи градове, висока в планината, в колиби на самотни пустинни земи или които живеят до морето на
някой тропически остров. Всички хора се нуждаят да чуят благата вест за това как Господ Исус Христос
умря на кръста, за да ги спаси от техния грях. Аз съм сигурен, че християните в Антиохия, които не можеха да отидат с Павел и Варнава, се молеха за тях по време на техния път. Те им дадоха пари, които да им
помогнат да платят за пътуването с корабите, с които те плаваха през Средиземно море. Вие как искате да
участвате в мисионерската работа? Не би ли било чудесно, ако Бог ви призовава, както Той призова Павел
и Варнава, да проповядвате благовестието в някоя нуждаеща се страна. Каква привилегия! Дори ако Бог
не ви призовава да отидете в друга страна, вие можете да помагате на мисионерите чрез своите молитви
и дарения.
Когато пораснете и станете юноши и девойки, а след това - мъже и жени, вие повече няма да посещавате
този клуб. Може би някои от вас ще бъдат помощници или учители. Това би било великолепно! Други
няма да бъдат. Но желаете ли да бъдете включени в дейността на своята църква? Ще помогнете ли да се
свършат работите, с които църквата в Антиохия се справи толкова добре в миналото – да дава средства и
да изпраща мисионери?
(Учителю напомнете на децата за кутията с въпроси, която ще бъде отворена през шестата седмица.)
Тук направете преглед на ролите в църквата от уроци 2 и 3. Тогава обяснете сценките, които биха могли
да бъдат изиграни сега или може би следващата седмица.
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Някои стихове, цитирани в този урок
Деяния 11:21: „Господната ръка беше с тях, та голямо число човеци повярваха и се обърнаха към Господа.“
Деяния 3:19: „Покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена
от лицето на Господа.“
Деяния 11:29: „Затова учениците наредиха да изпратят всеки според състоянието си, помощ на братята,
които живееха в Юдея .“
1 Коринтяни 16:2: „В първия ден на седмицата всеки от вас да отделя според успеха на работите си.“
2 Коринтяни 9:6 б: „...който сее щедро, щедро и да пожъне“
2 Коринтяни 9:7: „Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение;
защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“

Преговорни въпроси върху урок 3
1. До кой град стигнаха някои от християните, които бяха преследвани в Ерусалим?
2. Кои бяха двамата велики християнски работници, които дойдоха да проповядват в Антиохия?
3. Какво направи църквата в Антиохия, когато чу новината, че ще има глад в Ерусалим?
4. Кажете две от четирите правила, които учихме и които са свързани с даване на Бога.
5. Освен даване на Бога, каква беше следващата важна работа, в която се включи църквата в Антиохия?
6. Защо, в известен смисъл, може да ни изглежда малко странно, че изпратиха Павел и Варава като мисионери?
7. Необходими ли са мисионери днес? Защо?
8. Как можем да помогнем на мисионерската работа?
9. Кажете три дейности на църквата, които изучавахме миналата седмица и които записахме в анаграмата
„Църквата ни“.
10. Кажете трите дейности, които изучавахме тази седмица.
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Урок 4

Църквата в Троада

Възпоменание на Господната смърт, изучаване, общение
Библейски текстове за четене и изучаване от учителя
Деяния 20:6-12.

Стих за запаметяване

Евреи 10:25 а – „като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават...“

Предложения за включване на децата в обучението

В края на урока можете да дадете копия с анаграмата „.Църквата ни“, да им позволите да попълнят думите
и да вземат листовете вкъщи.
Продължавайте да насърчавате децата да слагат въпроси в „кутията с въпроси“ за шестата седмица.

Основна истина

Вярващите израстват чрез общение с Господа и с Неговите хора.
ОИС: Правете планове да посещавате църква, за да имате общение.

Римският път (Това не е част от урока.)
Забележка

Поучението за неспасено дете не е развито в този урок. Включете поучение за тези деца в друга част от
програмата, като говорите за Римския път.
Римляните строили много пътища, които свързвали столицата с различните части на Европа; тези пътища
водели към Рим. В посланието към Римляните в Библията, Бог ни показва пътя, който води към Него, така
че ние да бъдем заедно с Него. Има четири главни стъпки, които трябва да се следват. Ако искате да поемете
по тези стъпки днес, и се нуждаете от помощ, елате и седнете на едно от предните места след събирането ни.

1

стъпка Нашата нужда

„...Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“ (Римляни 3:23). Пътят към Бога започва
с това да видиш своята нужда. Първите три глави от Римляни говорят за това как всеки човек, независимо
дали се опитва да бъде добър или не, не се покорява на Божиите заповеди, както трябва. Ти съгрешаваш,
правиш лоши неща и се нуждаеш от прощение на греховете си, нуждаеш се Бог да промени живота ти. Дошъл ли си до тази първа стъпка? Искаш ли Бог да ти прости и да те направи това, което Той иска да бъдеш?

2

стъпка Единственият Спасител

„...Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас“
(Римляни 5:8). Следващата стъпка е да осъзнаеш, че Исус Христос единствен може да отнеме твоя грях.
Той умря на кръста и пое вместо нас наказанието за нашите грехове. Когато Господ Исус висеше там, на
кръста, Бог Му възложи всички наши грехове. Три дни след като умря, Бог Го възкреси от мъртвите, за да
покаже, че Той е Неговият Син и че е платил напълно за всички наши грехове. Вярваш ли, че Исус Христос
е единственият Спасител; че понеже умря и възкръсна, Той може да отнеме твоите грехове?

3

стъпка Божият дар

„...Заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ“ (Римляни
6:23). Необходимо е да видим, че не можем нищо да направим, за да бъдем праведни пред Бога. Ние заслужаваме да се отделени от Бога завинаги поради нашия грях, но Бог ни предлага като подарък нов живот
заедно с Него. Разбираш ли, че не можеш да направиш нищо, за да се спасиш? Разбираш ли, че Бог иска
да ти даде като подарък този нов живот с Него, като прости всичките ти грехове?

4

стъпка Какво да правя

„Защото всеки, който призове Господното име ще се спаси“ (Римляни 10:13). Последната стъпка е да
помолиш Господ да те спаси и да Му се довериш, че Той ще го направи. Ако паднеш в дълбока дупка и не
можеш да излезеш, ще имаш нужда от помощ. Когато човек мине и погледне надолу в дупката, ти ще го
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извикаш да ти помогне. По същия начин е и с Господ Исус. Ти си затънал дълбоко в грях и само Той може
да те спаси. Необходимо е да кажеш на Господа в молитва: „Господи, спаси ме от моя грях. Помогни ми
да се откажа от нещата, които не са добри пред Теб.“ Библията ни дава чудесно обещание, ако направиш
това и го направиш искрено: „Ще се спасиш!“ Господ винаги спазва това обещание – можеш да разчиташ
на Него. Ще Го помолиш ли да те спаси от твоя грях? Можеш да го направиш още сега. Ако Господ е говорил на сърцето ти, не го отлагай. Послушай това, което Бог ти казва в посланието към римляните. Помоли
Господ да те спаси и греховете ти ще бъдат простени. Ти ще бъдеш заедно с Бога.

Въведение

Представете си, че сте били поканени на рожден ден...

Развитие на урока:
Картина 4-1

Църквата в Троада се срещаше в неделя вечер за „разчупването на хляба“.

Картина 4-2 Установяването на Господната вечеря от Христос, преди Неговата смърт.
Картина 4-3

Бог иска Неговите деца да помнят Христовата смърт чрез Господнята вечеря – ОИС.

Картина 4-4

Павел проповядва в Троада до полунощ; Евтих пада от прозореца.

Картина 4-5 Много важно е да се събираме в неделя за изучаване на Божието Слово – ОИС
Картина 4-6

Християните в Троада стоят до зори, радвайки се на общение.

Картина 4-7 Християнското общение е много важно – ОИС.
Картина 4-8

Илюстрация на огъня, който изгасва, когато се разделят горящите пръчки – ОИС.

Копия на анаграмата „Църквата ни“ се раздават на учениците, така че да могат да попълнят думите
и да вземат листовете вкъщи.

Урок
Въведение

Можете ли да си представите, че сте били поканени на рожден ден на много добър приятел. Поканени
сте за целия ден в неговата къща и част от приятното изкарване е страхотното ядене. Има пържено пиле,
пържени картофи, салата и макарони за основно ястие. Има и прекрасен десерт – торта и сладолед. Когато
свършите да ядете се питате: „Кое беше най-вкусно от това ядене? Какво ми хареса най-много?“ Трудно е
да се отговори, защото всичко е било хубаво.
Когато започнем да мислим за Църквата, ние понякога се чувстваме по подобен начин. Питаме се „Кои
са най-важните неща за Църквата? Кои от тези неща, които научаваме, ни карат да се чувстваме най-щастливи?“ Те всички са чудесни и всички са важни. Нека научим още за Църквата.

Картина 4-1
Ще се върнем на книгата Деяния на апостолите, глава 20. Павел, великият мисионер, след като тръгна
от Антиохия, пътува в продължение на много години, проповядвайки Евангелието там, където името на
Господ Исус не беше познато. В резултат на това, много хора повярваха в Христос и в много градове се
създадоха малки църкви.
Един един Павел доплава с кораб до пристанището в Троада. Той бе ходим там преди, но се връщаше
да посети и да помогне на християните. Павел тръгна от мястото, където беше закотвен корабът и отиде в
стаята, където християните се бяха събрали. Какъв ден от седмицата беше тогава? Нека прочетем Деяния
20:7: „И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба, Павел беседваше с
тях...“ Да, беше първият ден от седмицата. Кой е той? Неделя, разбира се. И защо се бяха събрали учениците? Да, за разчупването на хляба.
Те започнаха да си подават парче хляб, всеки на своя ред, отчупваше парче и го изяждаше. Защо правеха
това? Те правеха това, което Господ Исус беше научил Своите ученици да правят.

Картина 4-2
Нощта преди да умре, Господ Исус събра учениците Си заедно за последна вечеря в една стая в Ерусалим. Той взе едни хляб, благодари на Бога за него и го разчупи на парчета. Тогава Исус каза на учениците
Си: „...Вземете яжте; това е Моето тяло“ (Матей 26:26). Той имаше предвид: „Този хляб нека ви напомня
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за Моето тяло.“ И докато разчупваше хляба на парчета, Христос разказваше на приятелите Си по много
ясен начин, че на следващия ден Неговото тяло щеше да бъде разчупено и наранено на кръста. Той щеше
да умре за техните и за нашите грехове.
Тогава Господ Исус взе чаша вино, благодари и я подаде на учениците Си, казвайки: „...Пийте от нея
всички! Защото това е Моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете“ (Матей
26:27-28).
Отново Той ги учеше, че виното, което пиеха щеше да им напомня за Неговата кръв, която щеше да се
пролее на кръста следващия ден. Тази кръв прави възможно за всички, които повярват в Него, да бъдат
спасени от греховете си.
Господ Исус искаше Неговите ученици да ядат хляба и да пият виното, не само в този случай, но и друг
път, когато се срещаха заедно. Това е, което християните в Троада правеха. Как мислите – дали те бяха тъжни
или радостни, докато правеха това? Да, те бяха наистина радостни, защото чрез смъртта на Господ Исус, те
имаха вечен живот. В същото време, докато бяха радостни заради това, което Христовата смърт означаваше,
те бяха замислени и изпълнени с благоговение, спомняйки си за всичко, което Христос изстрада за тях.

Картина 4-3
В нашите църкви днес ние също се срещаме да ядем хляба и да пием виното, както правеха християните
в Троада. Днес ние наричаме тази специална среща „Господна вечеря“. Ние правим това, за да си спомним страданията и смъртта на Господ Исус Христос за нас преди много време. Господната вечеря е само
за тези, които наистина познават и обичат Исус Христос. Само истински християни трябва да участват в
тази специална служба. С раздаването на хляба и виното, всеки християнин трябва искрено да благодари
на Господа за Неговата огромна любов, с която отида на кръста за нашите грехове преди стотици години.
Разбира се, вие можете да благодарите на Господа за това, че умря за вас, когато сте в стаята си или на
училище, или където и да е. по време на Господната вечеря, обаче, ние си припомняме смъртта на Господ
Исус за нас по много специален начин.
Църквите празнуват различно Господната вечеря. В някои църкви християните имат Господна вечеря
всяка неделя, докато в други това е по-рядко.
Нека напишем Господна вечеря в нашата анаграма. Все още има думи, които липсват. Нека видим какво
друго можем да научим от Деяния 20.

Картина 4-4
Освен, за да участват в Господната вечеря, християните в Троада имаха и друга важна причина да се
съберат. Нека прочетем Деяния 20:7 (втората част): „Павел беседваше с тях, понеже щеше да отпътува на
сутринта и продължи словото си до среднощ.“ Те се бяха събрали, за да слушат апостол Павел, който ги
поучаваше от Божието Слово. Беше така интересно и толкова полезно, че те слушаха и изучаваха Божието
Слово в продължение на часове. Забелязахте ли кога Павел завърши проповедта си? Да, в полунощ! Той
искаше да ги научи на всичко, което можеше, защото на следващата сутрин, корабът му щеше да отплава
от пристанището и той щеше да иде в друг град.
Сред християните, които бяха на събирането, беше един млад мъж, наречен Евтих. Той заспа, докато
Павел проповядваше. Може би бе работил усилено целия ден и беше много уморен. Стаята бе пълна с
много хора, събрани, за да чуят Павел. Библията също ни казва, че имаше много горящи лампи и вероятно
в стаята бе топло и задимено. И разбира се, Павел проповядва много дълго. Нека не бързаме да обвиняваме
Евтих. Но проблемът беше, че той седеше на прозореца, а стаята се намираше на третия етаж. Можете ли
да познаете какво стана, след като той заспа? Да, падна от прозореца на земята, три етажа по-надолу. Той
бе мъртъв. Павел незабавно изтича долу на улицата и го прегърна. Тогава Бог извърши чудо и Павел каза:
„Не се безпокойте, защото животът му е в него.“ Евтих бе жив отново! След като се увери, че младият мъж
е добре, Павел пак се качи горе, за да бъде с другите християни.
Помислете сега за дума, която има буквата „в“, за да я запишем в анаграмата - тя се свързва с това, което
казахме дотук. Нека малко ви помогна. Ние търсим още една причина за ходене на църква. Тя не е, за да
спим, не е за да паднем от прозореца! Тя е свързана с внимателно слушане на Божието Слово, както правеха
хората в Троада. Те бяха готови да се откажат от съня си, само за да могат да слушат Павел, докато той им
проповядваше Божието слово. Коя е думата?
ИЗУЧАВАНЕ – изучаване на Божието Слово. Това е една от най-важните причини за ходене на църква,
нали?

Картина 4-5
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Ние със сигурност можем и трябва да изучаваме Божието Слово самостоятелно, но за християните също
е необходимо да бъдат в църквата, за да изучават Божието Слово заедно. Всяка неделя сутрин свещенослужителят или някой друг, който обича Божието Слово, застава на амвона и обяснява части от Библията на
църковното общество. Преди той да направи това, ние трябва да се молим Бог да ни помогне да разберем
посланието на Неговото Слово. Докато свещенослужителят говори, ние трябва да слушаме много внимателно
и да мислим „Какво Бог иска аз да науча тази сутрин и какво иска да направя след като чуя това послание?“
Като изучаваме Библията заедно, Бог работи в нас, за да продължим да израстваме като християни.
Вие може и да не разбирате всичко, което свещенослужителят казва. Всъщност някои от вас могат да
посещават събирането на младите, преди да започне проповедта. Но и там ще ви поучават от Божието
Слово и вие трябва да слушате внимателно. Когато оставате за проповедите, дори и да не разбирате всичко, знайте че Бог все пак има нещо, което иска да ви каже. Помолете Го да ви помогне да слушате и да
разбирате това, което се проповядва. Тъжно е да видиш млади хора, момчета и момичета, които си пишат
бележки или се прозяват по време на проповед. Бог не харесва тези неща, защото те показват незачитане
на Неговото свято Слово. Добър начин за използване на вашата химикалка или молив е да си нахвърляте
някои записки, които да ви помогнат да си спомните за какво е проповядвал свещенослужителят.
Нашите проповедници днес не говорят толкова дълго, колкото Павел в Троада. Той проповядва до полунощ! Доста дълго време, за да седиш неподвижно и да слушаш. Обикновено проповедите днес продължават 30 минути. Ако обичаме Господ, ще можем да се съсредоточим за толкова време, нали? Това е една от
главните причини всички от нас, които обичат Бога и се нуждаят да ходят на църква – да слушат и изучават
Божието Слово. Разбира се, ние трябва да направим усилие, за да станем в неделя сутринта и да отидем на
църква, но със сигурност си струва и е за наше добро. Когато настройвате радиото или телевизора, вие се
заслушвате за някоя характерна мелодия по дадена програма, която искате да чуете. Когато тази програма
започне, вие слушате с особено внимание.
„Настройте“ себе си за Божието Слово в църквата.
Сега, имаме още една дума, която трябва да се попълни в „Църквата ни“. Нека видим коя е тя, като се
върнем към историята в Троада.

Картина 4-6
Когато Евтих бе върнат към живот, Павел се качи в стаята, където бе събирането на третия етаж. Спомнете
си, че бе полунощ. Мислите ли, че Павел стоя още? Нека намерим отговора в Деяния 20:11: „След това
той се качи горе, разчупи хляба та похапна и приказва пак надълго до зори, и така тръгна.“ Християните
прекараха цялата нощ заедно! Какво правеха? Разчупиха хляба (вече говорихме за това), ядоха и „приказваха надълго.“
Те обичаха да бъдат заедно. Не е чудно! Те имаха толкова много да си кажат, защото всички обичаха
Господ Исус и знаеха, че греховете им бяха простени. Те бяха като братя и сестри в едно голямо семейство.
Колко различно беше да бъдат с хора, които обичат Господ Исус. Някои християни в Троада вероятно
бяха роби и към тях се отнасяха жестоко; те трябваше да работят дълги часове. Други пък работех с хора,
които не се интересуваха от Бога и Неговото Слово и чийто единствен интерес бе изкарването на пари.
Дори съседите и семействата на тези християни понякога мислеха, че те са странни хора, защото обичаха
да се събират толкова често, да говорят, да се молят, да поят и да изучават Божието Слово. Някои, настина,
не харесваха християните, защото те им говореха за Господ Исус и им казваха, че трябва да се обърнат от
грешните си пътища. Да, хората не разбираха християните и правеха живота им труден. Ето защо бе толкова хубаво за вярващите да бъдат отново заедно с други християнски приятели. Те можеха да се радват на
истинско общение с тях. Какво означа общение? Това е специално приятелство, само между християните,
на което те могат да се радват.
Пако е момче от Испания, което чу благовестието и прие Господ Исус като свой Спасител. Никой в
неговото семейство, обаче, е бе истински християнин. Те му се подиграваха и правеха всичко, за да му
попречат да чете Библията. Веднъж дори я взеха и скриха. Семейството на Пако му пречеше да ходи и на
църква. Когато той все пак успяваше да отиде на събиранията в църквата, радостта му беше много голяма.
Пако особено са радваше да бъда с други млади хора, които обичаха Господ Исус. Той стоеше с часове и
не му се искаше да си тръгва.
За да го държат далеч от други християни, родителите му взеха решение да го изпратят в друг град. Но
преди да тръгне, Пако взе от пастира адреса на една църква в града, където бе изпратен. Първото нещо,
което той направи, когато пристигна там, бе да започне да посещава събиранията на църквата. Общението
беше толкова важно за него.
Вие вероятно сте забелязали думата, която търсим и която има „о“. Това е друга причина християните да
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се срещат в църквата. Думата е ОБЩЕНИЕ – специалното приятелство, което християните един с друг,
като членове на Божието семейство.

Картина 4-7
Ние прекарваме приятно време в общение тук в нашия клуб, нали? Хубаво е да се събираме да пеем, да
учим и да споделяме. След няколко години вие ще бъдете твърде големи, за да идвате в клуба. Какво ще
правите тогава? Все още ще се нуждаете от приятели християни на вашата възраст, с които да научавате
повече от Божието Слово. Можете да се молите заедно и да говорите за Господа. Ще откриете тези приятели
в църквата, където младите хора обичат Бога, слушат Словото Му и се молят. Там ще се радвате на общение с други християни. Ние всички се нуждаем от такива приятели. Трудно е сам да бъдеш християнин.

Картина 4-8
Нека си представим, че сте направили голям лагерен огън и пръчките горят добре. Толкова е топло и
приятно! Но какво става, ако разпръснете тези горящи пръчки и ги оставите разделени? Много бързо огънят ще угасне, пръчките ще спрат да горят и пламъкът ще изчезне. Ще останете с няколко черни пръчки,
вместо с приятен, горящ огън.
За съжаление, това понякога става с момчетата и момичетата християни. Когато са заедно в общение,
тяхната любов за Господа гори силно. Но когато са разделени и нямат общение с християни, любовта им
изстива и изглежда, че огънят на интерес и желание за Божието Слово угасва. Момчета и момичета, вие се
нуждаете от християнско общение. Нека да прочетем какво казва Господ в Евреи 10:25: „като не преставаме
да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават...“ Някои християни не се срещат заедно с
други, толкова, колкото трябва. Вие трябва да ходите на църква и да се запознавате с други християни на
вашата възраст. Това ще ви помогне да продължите да горите силно за Господ Исус Христос.
Сега ще ви дам копие на анаграмата „Църквата ни“ и вие ще се опитате да попълните липсващите думи,
за които говорихме през последните три седмици.

Някои стихове, цитирани в този урок
Деяния 20:7 а: „И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба, Павел
беседваше с тях...“
Деяния 20:7 б: „Павел беседваше с тях, понеже щеше да отпътува на сутринта и продължи словото си
до среднощ.“
Деяния 20:11: „След това той се качи горе, разчупи хляба та похапна и приказва пак надълго до зори, и
така тръгна.“
Евреи 10:25: „като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават...“

Преговорни въпроси за урок 4
1. В кой крайморски град бе църквата, която Павел посети?
2. Как изглеждаше стаята, където църквата се събираше? (Трети етаж, много лампи.)
3. Четем, че учениците се срещата да „разчупват хляба“. Какво означава това?
4. Освен хляба, какво други си подаваха учениците?
5. Защо наричаме яденето на хляба и пиенето на виното „Господна вечеря“?
6. Колко дълго проповядва Павел? (Не знаем, кога е започнал, но е завършил в полунощ.)
7. Днес говорихме за три причини да посещаваме църквата. Кажете ми две от тях?
8. Какво означава общение?
9. Можете ли да назовете трите причини за ходене на църква, които изучихме миналата седмица? (Проповядване, даване, изпращане на мисионери.)
10. През последните няколко седмици говорим специално за три новозаветни църкви. Кои са те? (Ерусалим, Антиохия, Троада.)

26

Урок 5

Църквата във война

Гонение, лъжлива докрина, разделения
Библейски текстове за четене и изучаване от учителя

Деяния 19:1-41; Матей 16:16-18; Деяния 20:15-20; 1 Коринтяни 3:1-7; Евреи 13:3.

Стих за запаметяване

Ефесяни 5:25 б – „Христос възлюби Църквата и предаде Себе Си за нея.“

Нагледни помагала

Заедно с картините, към края на урока, ще се нуждаете от две-три клечки за зъби (или малки клечици от
дърво), пирон и парче червена вълна (или конец) за кратък нагледен урок.

Основна истина

Сатана атакува Църквата и се опитва да внесе лъжливи учения и разделения.
ОИС: Избери да се присъединиш към църква, която твърдо стои за истината, независимо от атаките на
Сатана.
ОИН: Не обръщай внимание на Сатана, който се опитва да ти попречи да вървиш в истината.

Въведение

Има някой, който наистина мрази Църквата. Това е Сатана.

Развитие на урока:
Картина 5-1

Павел проповява в Ефес и много хора се обръщат към Бога.

Картина 5-2 Сатана използва Димитри да предизвика гонение срещу Църквата – ОИ.
Картина 5-3

Сатана все още предизвиква гонение срещу Църквата в много страна – ОИ.

Картина 5-4 Павел поучава и се моли със старейшините в Ефес. Предупреждава за „вълци“, които
носят лъжливи доктрини.
Картина 5-5 Сатана днес все още използва оръжието на лъжливата доктрина срещу Църквата –
ОИС-ОИН.
Картина 5-6

Разделения в църквата в Коринт.

Картина 5-7 Сатана използва оръжието на разделението срещу Църквата днес – ОИС.
Картина 5-8 Христос може сега да ни даде победа над Сатана; един ден Той окончателно ще го победи.

Кратък преговор на предишните уроци

Какво научихме за Църквата досега? Какво представлява тя? (Тяло, Здание, Невяста, Семейство.) Какво
трябва да прави Църквата? (Грижа, молитва, помагане, свидетелстване, поучение на Божието Слово.)
Кой е Църквата? (Група новородени вярващи).

Урок
Въведение

Мисля, че сте гледали природонаучни филми по телевизията, които показват как лъв дебне плячката си
- може би зебра или антилопа. Лъвът е толкава силен, толкова жесток и бърз, че представлява един опасен
враг. Църквата също има силен и жесток враг. Това е сатана. Той води постоянна война срещу Църквата,
иска да и΄ попречи да израства и да върши Божията воля. Сатана атакува християните и Църквата по много
начини.
Днес ние ще видим три начина, чрез които той води война срещу Църквата. За целта, трябва да видим
отново това, което се случва в книгата Деяния на апостолите.

Картина 5-1
При едно от мисионерските си пътувания павел дойде до град Ефес и както винаги, проповядваше Еван27

гелието. Той престоя там повече от две години. Ефес беше голям и нечестив град. В него имаше огромен
храм на езическата богиня, наречена Диана. Хората от Ефес се покланяха на Диана; в много домове имаха
малки сребърни образи на богинята и храмът бе построен в нейна чест.
Независимо от цялото това идолопоклонство и неправилно учение, много хора повярваха, че само Господ
Исус Христос може да ги спаси, както Павел проповядваше и поучаваше. Библията ни казва, че Благата
вест се разпространяваше. Колко далеч? Нека прочетем Деяния 19:10: „И това се продължава две години,
така щото всички, които живееха в Азия, и юдеи и гърци, чуха Господното учение.“ И също Деяния 19:20:
„Така силно растеше и преодоляваше Господното учение.“ Сигурен съм, че Павел и неговите приятели
прославяха Бога за начина, по който Той спасяваше хора в Ефес. Но Сатана не бе щастлив. Когато видя
колко много хора се обръщат от греховете и идолопоклонството си и вярват в Христос, той започна да
атакува Павел и Църквата.

Картина 5-2
Сатана използва един човек, наречен Димитри, който правеше малки сребърни образи и храмове. Тъй
като много хора се бяха обърнали към истинния и жив Бог на Библията, те вече не купуваха образите на
Диана. Димитри и другите занаятчии губеха пари. Един ден Димитри събра всички занаятчии, мъжете,
които правеха малките образи на Диана от сребро и ги продаваха на хората. Той им каза, че много хора са
престанали да се покланят на Диана и затова са стрели да купуват образите, които те правеха. Това, което
Димитри каза, разяри занаятчиите дотолкова, че те започнаха да викат „Велика е ефеската Диана! Велика
е ефеската Диана!“ И продължиха така два часа.
Накрая, градският писар, който беше важен човек в градската управа, успя да успокои тълпата и да ги
убеди да се приберат по домовете си. Кой мислите, че стоеше зад Димитри и занаятчиите? Кой ги караше
да навредят на Павел и на християните? Сатана, врагът на Господ Исус Христос и на Църквата. Той се
надяваше, че Павел и християните ще бъдат убити или че проповядването на Евангелието ще бъде спряно.
Но Господ е по-силен от Сатана. Враговете на християните бяха разочаровани. В резултат на това, което
градският писа каза, хората се разотидоха тихо. Сатана използва Димитри и другите занаятчии, за да се
опита да попречи на Църквата на Господ Исус Христос да се разрасне. Той не иска хората да чуват благовестието и да приемат Исус Христос като свой Спасител и Господ. В други градове християните бяха бити,
хвърляни в тъмница, имуществото им бе отнемано и дори бяха убивани. И въпреки всичко това, повече и
повече хора се доверяваха на Христос. Той е по-силен от Сатана.

Картина 5-3
Дори днес Сатана използва ужасното оръжие на гонението, за да се опита да спре Църквата на Господ Исус
Христос. Той не иска хората днес да чуят Благовестието. В много страни, ако проповядваш Евангелието,
можеш да пострадаш. Точно сега в някои държави има много пастири и учители, които са в затвор, защото
проповядват за Господ Исус. В затворите им дават много тежка работа, а много малко храна. Често те са
ужасно гладни, уморени, болни и самотни, заради вярата си в Господ Исус. По целия свят много християни
все още биват убивани за това, че са верни свидетели за Христос.
Въпреки това, Сатана не може да унищожи Църквата на Бога. Господ Исус каза: „...Аз...ще съградя Моята
Църква и портите на ада няма да и΄ надделеят“ (Матей 16:18). Господ спасява хора по целия свят всеки ден.
Църквата расте. Сатана не може да победи Бога,, нито да унищожи Църквата. Вместо Сатана да унищожи
Църквата, един ден Господ Исус ще унищожи Сатана.
Ние, които сме християни, трябва да се молим често за своите братя и сестри в Божието семейство, които
страдат заради Благовестието в други страни. Църквата е едно семейство, едно тяло. Когато някой страда,
ние всички страдаме. Подобно е във вашето собствено семейство - когато вашият брат или сестра са болни,
вие им съчувствате, загрижени сте. Ако сте член на Божието семейство чрез вяра в Господ Исус Христос,
молете се за Божията закрила и помощ за вашите братя и сестри в Христос, които страдат в други страни.
Библията казва в Евреи 13:3 „Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, – страдащите, като
сте и вие само в тяло.“

Картина 5-4
Сатана атакува Църквата не само чрез гонение, а и чрез погрешно учение (лъжлива доктрина)
Спомняте ли си, че ви казах за посещението на Павел в църквата в Троада? Малко след като той напусна
Троада, неговият кораб спря в пристанището на Милит. Павел планираше да се срещне с проповедниците
и водачите на църквата в Ефес. Те се събраха и Павел им обясни много неща. Едно от тях много ги натъжи.
Нека прочетем какво казва Павел в Деяния 20:29: „Аз зная, че подир (след) моето заминаване ще навлязат
28

между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото.“ Павел не говореше за вълци, които ядат овце.
„Вълците“, които имаше предвид бяха мъже, които щяха да дойдат и да проповядват, но не истинското
благовестие. Тези лъжеучители щяха да нанесат ужасна вреда на християните. Много вярващи щяха да
бъдат измамени от тези лъжливи учители. Те трябваше да бъдат овчари, които хранят овцете. Вместо това,
подобно на вълци, лъжеучителите изяждаха овцете.
И това наистина се случи след като Павел умря. Дойдоха проповедници и казаха на хората, че преди
някой да се спаси, той трябва да направи много добри неща, и че не беше достатъчно само да се вярва в
Господ Исус Христос за спасение.
Разбира се, това е погрешно учение. Никой не може да се спаси или да отиде в небето като се опитва
да бъде добър. Само, когато се обърнем към Господ Исус, Който умря на кръста за нас, ние ще получим
прощение на греха и вечен живот.

Картина 5-5
Има хиляди проповедници по целия свят, които наистина обичат Бога и проповядват благовестието. А то
е, че Господ Исус умря за нашите грехове и само чрез Неговата смърт ние можем да застанем пред Бога.
Но в някои църковни сгради истината на благовестието не се проповядва. Дяволът атакува Църквата и днес
чрез лъжеучители. Те може би са много умни и много добри говорители, но ако не проповядват истинското
благовестие, проповядването им е грешно и безполезно.
Дори, в нашия град, има много хора които ходят на църква в неделя, но не чуват истината. Когато пораснете и решите в коя църква ще ходите и ще станете членове, бъдете много внимателни дали това е църква,
където наистина се говори това, което Библията казва. Бъдете сигурни, че те проповядват Евангелието,
което сте чули в Клуба. Можете например, да се запитате:
Тази църква среща ли се често за молитва?
Те изпращат ли мисионери да проповядват Евангелието на други места?
Те наистина ли се покланят на Бога и изучават Словото Му?
Може би ти днес си в класа, но Сатана те лъже да вярваш, че си достатъчно добър, за да се харесаш на
Бога. Той кара ли те да мислиш, че не се нуждаеш от Господ Исус като твой Спасител? Казва ли ти: „Не
мисли за Бога и за греха, и за всички тези неща! Ти си още толкова млад.“ Сатана ти говори лъжи. Слушай
Божието Слово днес! Бог казва истината и Той казва, че ти си грешник. Извършил си много лоши неща,
мислил си за лоши работи и си говорил неща, които Бог не харесва. По този начин ти не си се покорил на
Бога и грехът ти те отделя от Него. Ти не можеш сам да се спасиш.
Добрата новина е – Бог те обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син да те спаси. Той умря за
твоите грехове на кръста, възкръсна и може да те спаси днес.
Остави своя грях. Престани да слушаш лъжите на Сатана. Обърни се към Бога и Му кажи да те спаси
днес. Той казва: „...Който призове Господното име, ще се спаси“ (Римляни 10:13).

Картина 5-6
Сатана използва гонение и лъжлива доктрина, но имаше и друго оръжие, за което ще говорим сега. Нека
да ви обясня.
Бог ръководеше апостол Павел да напише много писма, които сега са част от Новия Завет. Едно от тези
писма, е адресирано до църквата в Коринт (един град в Гърция), Павел им пише, защото беше наясно с
атаките на Сатана срещу тази църква. Това много го натъжаваше.
Християните от църквата в Коринт се бяха разделили на малки групи. Някои от тях мислеха, че Павел
беше най-големият проповедник и се наричаха „групата на Павел“. Други мислеха, че един човек, на име
Аполос, беше най-големият учител и се наричаха „групата на Аполос“.
В своето писмо Павел им писа да не бъдат толкова глупави. Той сравни църквата с градина. Казва им, че е
един от тези, които насадиха доброто семе на Божието Слово в Коринт. Аполос дойде след него да помогне
и поучава християните, той беше като човек с лейка, който се грижи за растенията. Но Павел попита: „Кой
прави семето да расте? Павел ли? Не! Аполос ли тогава? Разбира се, че не!“ Нека прочетем отговора на
този въпрос в 1 Коринтяни 3:7: „И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който прави да
расте.“ Само Бог е Който дава вечен живот и израстване. И Той дава това на тези, които вярват в Него. Бог
бе дал живот на всички в църквата в Коринт. Защо тогава те позволяваха разделения в църквата? Защото
Сатана бе използвал оръжието на РАЗДЕЛЕНИЕТО, за да ги отслаби и да ги принуди да се карат едни с
други, вместо да бъдат обединени в прослава на Господа и да Му служат.
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Картина 5-7
Сатана продължава да използва това мощно оръжие в църквите днес. Вместо християните да се покланят
на Бога, да се молят и да изучават Словото Му, понякога те се карат и спорят за неща, които не са важни.
Християните могат да бъдат горди, да клюкарстват за други християни и да се нараняват. Сатана използва
това, за да предизвика лоши чувства и проблеми между християните. Така те спират да се обичат, както
трябва. Нека помним, че Църквата е Христовото Тяло. В човешкото тяло всички части работят заедно в
единство и хармония. Така и ние като части на Църквата – трябва да работим заедно в мир.
Църквите не са съвършени, защото християните грешат и вършат лоши неща. Ако видиш проблеми, които
възникват сред християните, не позволявай това да те спре да ходиш на църква, да те спре да се покланяш
и да слушаш Словото на Бога. В същото време внимавай, така че да не паднеш в капана на Сатана и да
предизвикаш разделения и проблеми с други християни. Ако познаваш други момчета и момичета християни или млади хора, които се карат и престават да бъдат приятели, или дори спират да ходят на църква,
поради кавга или проблем, опитай се да ги насърчиш и да им помогнеш. Най-важното, обаче, е да се молиш
Бог да им даде победа над Сатаната и те скоро да се върнат в общение с Господа и с другите християни.
Ние говорихме твърде много за Сатана и неговите атаки срещу нас и всички християни, които принадлежат на Църквата на Господ Исус Христос. Той със сигурност е силен и лукав враг, който нанася много
поражения с оръжията си гонения, лъжеучения, разделения и гордост. Сатана е по-силен от нас, но не е
по-силен от Христос, Който е всемогъщ. Така че, уповавай на Господа да ти даде победата над Сатана, когато той те атакува и изкушава да грешиш. Помоли Бог да ти помогне да направиш това, което е правилно.

Картина 5-8
Един изключителен факт, който бих искал да знаете е, че един ден Господ Исус ще победи Сатана
окончателно и ще го сложи в специален затвор завинаги. Тогава той няма да има сила да атакува и да ни
изкушава. Не ни ли очаква нещо прекрасно? Спомняте ли си стиха, който четохме по-рано в този урок;
думите на Господ Исус Христос: „... Аз... ще съградя Моята Църква и портите на ада няма да и΄ надделеят“
(Матей 16:18). Това означава, че накрая Христовата Църква ще бъде победител срещу Сатана. Църквата е
като голяма армия, която напада вратата на неговия замък. Един ден дяволът ще се предаде и ние ще имаме
пълна победа чрез нашия Генерал, Господ Исус Христос.
Но дори да бъде поразен завинаги, в бъдеще ние можем да имаме победа над него днес.
(Към учителя: Тук покажете малкия нагледен урок с клечките, червения конец (или вълна) и гвоздея.)
Вие и аз сме като тази малка пръчица. Ние наистина сме много слаби. Вижте колко лесно мога да я
счупя. (Към учителя: Направете го.) Сатана може да ни изкуши и да ни победи, ако разчитаме само на
собствената си сила. Но Господ Исус е силен, силен Приятел и Защитник. Аз ще сложа друга пръчица до
този гвоздей; ще сложа и там и още пръчици. Ще увия червения конец около всички тях, за да ги държа
близо. И ние сме като тези пръчици – близо до Господ Исус, Който проля безценната Си кръв, за да бъде
наш Спасител. Сега един от вас нека опита да счупи пръчицата. (Нека децата опитат.) Не можете, нали,
защото пръчицата е близо до гвоздея и е заедно с другите пръчици. Господ Исус може да ви направи силни
срещу атаките на Сатана. Също е много важно ние като християни да бъдем заедно с други, които обичат
Господ Исус Христос.
Църквата не е съвършена сега, но един ден ще стане, когато бъдем в небето с Господ Исус Христос. Там
няма да има грях, няма да има гонение, няма да има скръб. Сега, обаче, нека стоим близо до Господ Исус,
нашия Спасител и Защитник срещу Сатана.

Някои стихове, цитирани в този урок
Деяния 19:10: „И това се продължи две години, така щото всички, които живееха в Азия, и юдеи и гърци,
чуха Господното учение.“
Деяния 19:20: „Така силно растеше и преодоляваше Господното учение.“
Матей 16:18: „...Аз... ще съградя Моята Църква и портите на ада няма да и΄ надделеят“
Деяния 20:29: „Аз зная; че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма
да жалят стадото”
1 Коринтяни 3:7: „И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който прави да расте.“

Преговорни въпроси за урок 5
1. Колко дълго Павел остана в Ефес, за да проповядва благовестието?
2. Коя беше езическата богиня, на която се покланяха хората от Ефес?
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3. Как се казваше занаятчията, който създаде проблеми на Павел и неговите приятели християни в Ефес?
4. Как Сатана използва оръжието на гонението днес?
5. Защо Павел бе тъжен, когато говореше с водачите на църквата в Ефес?
6. Как Сатана използва оръжието на лъжливата доктрина днес?
7. Когато станете по-големи и избирате добра църква, в която да ходите, можете да си зададете 2-3 въпроса
за нея, (Например: „Наистина ли проповядват Евангелието?“) Кажете ми още два подобни въпроса?
8. Обяснете разделенията в Коринтската църква.
9. Павел, в своето Писмо, сравнява църквата с градина. Можете ли да обясните това сравнение?
10. Как Сатана използва оръжието на разделение в църквите днес?
11. Можете ли да обясните думите на Господ Исус „...Аз ще съградя Моята Църква и портите на ада няма
да и΄ надделеят...“?
12. Можете ли да обясните илюстрацията с гвоздея и пръчиците?
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