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Въведение
Тези уроци бяха написани, защото установихме, че все повече деца не позна-
ват дори най-основните библейски истини. Нашето желание беше да запазим 
представянето им възможно най-просто, кратко и практическо. Нашата идея е 
да не ги използвате самостоятелно, а заедно с други библейски уроци, които 
могат да надграждат истините, посочени тук.

Тази серия от основни доктринални уроци е от голяма полза в петдневните биб-
лейски клубове, където учим деца, които знаят малко или нищо за тези основни 
истини. В този случай, те допълват поучението на библейски урок. Те могат 
да се използват и в детски клубове, неделни училища, а дори и от родители 
християни, които искат да учат своите деца вкъщи. В каквато и ситуация да ги 
използвате, най-добре е да се придържате към текста. Идеята е всеки урок да 
бъде преподаван за около 8 минути.

Художничката, Диди Хегнауер, и аз осъзнаваме нашата недостатъчна способ-
ност да представим тези велики истини така както трябва. Въпреки това, ние 
вярваме че чрез служението на Святия Дух, тези истини ще оживеят за теб и 
чрез теб, за децата. Нашата молитва е чрез тези кратки представяния момчетата 
и момичетата да бъдат подпомогнати да дойдат до лична среща с нашия Господ  
и Спасител Исус Христос, и да растат в Него.

„...от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят 
мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус“ (2 Тимотей 3:15)

Рой Харисън

Допълнение
Препоръчваме ти, когато в текста е посочен библейски стих да го прочетеш от 
Библията или да дадеш на по-голямо дете да го прочете от твоята Библия. 
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Урок 1
Кой е Бог?
Стихове за учителите
Битие 1 
Исая 6
Йоан 12:41

Нагледни пособия:
	 Картини: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 

и 1-7

Урок
Картина 1-1
Днес ще помислим по един важен въпрос: „Кой е Бог?” Ти знаеш ли кой е Бог? 
Можеш ли да ми кажеш?

Хората имат различни представи за Бога. Някои много Го обичат, а други никак 
и злоупотребяват с Неговото име за проклятие.

Как можем да разберем кой е Бог? Библията ни запознава с Него. Тя е Божието 
слово, което ни казва кой и какъв е Той.

Картина 1-2
Библията ни учи, че Бог е Създател. Това означава, че Той е създаде всичко 
на света, включително и човеците. Библията казва: „В началото Бог създаде 
небето и земята“ и „Бог създаде човека“ (Битие 1:1, 27). 

От какво направи Бог света? От нищо! Само Бог може това. Наблюдавал ли си 
някога звездите, дърветата, морето, някое животно или може би някое малко 
бебе? А питал ли си се откъде идва всичко това? Кой го е направил? 

Отговорът e: „Бог!“

Развитие на урока:
Картина 1-1    Кой е Бог?

Картина 1-2   Той направи всичко.

Картина 1-3     Той е вечен.

Картина 1-4      Бог е чист и съвършен 
– ние сме грешни.

Картина 1-5   Бог знае всичко и по-
знава всеки.

Картина 1-6     Бог е добър.

Картина 1-7   Бог обича теб и мен.
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  Да, Той създаде всичко. Понякога виждаме как светкавицата прорязва небето 
и чуваме тътена на гръмотевицата. Ти и аз не можем да направим нито гръм и 
светкавица, нито облаци и дъжд. Ние не можем да накараме вятърът да духа, 
нито да го спрем, та да не духа. Бог прави светкавиците и гърма, вятъра и дъжда, 
цветята и птиците. Помислим ли за собствените си ръце, очи, уши и разум, 
разбираме колко чудно сме създадени. Никой човек не би могъл да направи 
това, само Бог. Той създаде всичко това. Бог е по-силен и мощен, отколкото 
изобщо можем да си Го представим.

Картина 1-3
Може би се питаш: „А кой създаде Бога? Къде е Неговото начало?“ 

Отговорът е: „Бог е бил и ще бъде винаги“, което означава, че Бог е Вечен. Той 
няма начало и край. Кръгът на тази картина също няма начало и край. Той ни 
напомня, че Бог е Вечен. Той е бил и ще бъде винаги. Още преди да е имало 
свят, хора и животни, Бог е съществувал.

И Той ще съществува винаги. Това е трудно за разбиране, нали? Всеки от нас 
веднъж се е родил, ние всички имаме начало. Но Бог не се е родил и никога 
няма да умре. Дори и да не разбираме това, можем да го вярваме, тъй като 
Библията го казва: „...от века и до века Ти си Бог“ (Псалом 90:2).

Картина 1-4
Дотук поразсъждавахме върху това кой е Бог, върху това, че Той е направил 
всичко и че винаги е бил и ще бъде. Но знаете ли, че има нещо, което е невъз-
можно за Бога? (Дайте на децата малко време да помислят.)

Бог не може да съгрешава, не може да направи нищо лошо. Той е чист и съ-
вършен. Библията ни казва, че Той е свят.

Исая беше един от Божиите вестители, за които четем в Библията. Един ден 
Бог му говори чрез едно видение. Видението е нещо подобно на сън. В това 
видение Исая видя Бога да седи на един трон. От двете Му страни стояха два 
специални ангела: всеки от тях имаше по шест крила – с две от тях покриваше 
лицето си, с други две покриваше краката си и с още две летеше. Тези чудни 
ангели викаха един към друг: „Свят, свят, свят, Господ на Силите! Славата Му 
изпълва цялата земя.“ (Исая 6:3). Когато Исая видя това, разбра колко лош и 
грешен беше. Чрез това видение му се показа, че Бог е съвършен и свят. Той 
обича доброто и никога не греши. Бог постъпва винаги правилно.

Ти разбрал ли си като Исая, че Бог е свят и съвършен? Тази картина ни показва, 
че Бог няма нищо общо с греха.
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Картина 1-5
Библията ни учи още нещо за Бога: Той знае всичко и познава всеки човек. 
Знае имената ни и всичко за нас. „А на вас и космите на главата са всички 
преброени“ – казва Библията (Матей 10:30). 

Бог знае всичко, което човеците правят и мислят. Той знае и за всичко онова, 
което се случва в природата – дори когато едно врабче или мъничка буболечка 
умре!

Картина 1-6
В Библията четем: „3емята е пълна с милосърдието Господне“ (Псалом 33:5). 
Да, Бог е добър. Всичко, което е сътворил на земята, ни показва колко е добър. 
В студен ден, когато слънцето пробие облаците, възкликваме: „Колко е хубаво!“ 
Без слънце нищо не може да живее. Когато обаче то пече много жарко и облаци 
го покрият и донесат дъжд, отново казваме: „Колко хубаво нещо е дъждът!“ 
Бог дава и слънцето, и дъжда. 

Заради добрината Му имаме храна за ядене, приятели да си играем, дом да 
живеем и още много други добри неща.

Картина 1-7
Припомнихме си, че Бог е Създателят. 

 Той винаги е бил и ще бъде.

 Той е свят и съвършен. 

 Той познава всеки и знае всичко. 

 Той е добър. 

И нашият славен Бог обича теб и мен. Колко чудесно е това!

Библията казва: „3ащото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единоро-
ден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ 
(Йоан 3:16).
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Урок 2
Какво е грях?
Стихове за учителите
Левит 13:45, 46
Исая 1:6, 18
Лука 5:12-15.

Нагледни пособия:
	 Картини: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 

и 2-7

Развитие на урока:
Картина 2-1    Какво е грях?

Картина 2-2  Непослушание на Бо-
жиите заповеди.

Картина 2-3     Не достига.

Картина 2-4     Нашият грях ни раз-
деля от Бога.

Картина 2-5   Ние сме грешници.

Картина 2-6   Всички ние вършим 
грехове.

Картина 2-7    Ние трябва да се по-
каем за греховете си.

Урок
Картина 2-1
Когато Бог създаде света, Той направи всичко красиво и добро. Първите хора 
бяха много щастливи. Днес има много грозни и лоши неща и хората често са 
нещастни. Има страдания и болести, печал и егоизъм, караници и бой. Какво 
стана? Кой разруши красивия свят и направи хората нещастни? 

Грехът дойде и разруши чудесния Божи свят. Днес ще поразсъждаваме върху 
това – какво е грях.

Картина 2-2
Грехът е непослушание на Божиите заповеди (1 Йоан 3:4). Бог, Който създаде 
света и хората, които живеят в него, им показа как да живеят правилно. Той 
им даде десетте заповеди, които виждаме тук. 

(Не четете списъка с десетте заповеди и коментарите, ако нямате доста-
тъчно време.)

Бог каза: „Да нямаш други богове, освен Мен.“ (Изход 20:3) – Ние обаче по-
ставихме на Божието място други хора и неща. 
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Бог каза: „Почитай баща си и майка си!“ (Изход 20:12) – а ние често не слушаме 
нашите родители. 

Бог каза: „Не кради!“ (Изход 20:15) – ние крадохме. 

Бог каза: „Не свидетелствай лъжливо!“ (Изход 20:16) – но ние лъгахме и про-
дължаваме да го правим.

Библията казва, че ако престъпим една от Божиите заповеди, сме във всичко 
виновни (Яков 2:10). Ние бяхме непослушни на Бога, това значи, че ние съ-
грешихме.

Господ Исус обяснява с малко думи какво означават десетте заповеди: „Да 
възлюбиш Господа, твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия 
си ум и с всичката си сила“ и „Да възлюбиш ближния си като себе си“ (Марко 
12:30, 31). Винаги така ли сме обичали Бога и хората?

Картина 2-3
Грях е, когато ние не сме такива, каквито Бог ни иска. Библията казва: „Всички 
съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“ (Римляни 3:23). Какво оз-
начава това? На картината виждаме една дълбока пропаст. Мястото, където са 
децата, ще наречем „нашия живот“, а другата страна – „Божието съвършенство“. 
Ние можем да се опитаме да бъдем чисти и съвършени, като вършим добри дела, 
но това не стига. Можем да се опитаме да бъдем добри, да ходим на църква, 
да даваме пари за бедните и гладуващи хора, но въпреки това да нарушаваме 
Божиите заповеди. А това значи и да не достигаме Неговото съвършенство.

Веднъж един пастир попитал едно момиченце: 

– Знаеш ли как можеш да отидеш в небето?

– Като съм добра! – отговори то.

– А колко добра трябва да си?

– Ужасно добра!

– Толкова ли си добра? – попитал пастирът.

– O, не. – възкликнало момичето.

– Виждаш ли, аз също не съм достатъчно добър, за да отиде на небето – казал 
пастирът. 

Момичето го погледнало учудено. Кой би бил достатъчно добър, за да отиде 
на небето, щом дори пастирът не е? Тогава той й обяснил, че това е възможно 
само чрез Господ Исус. Само чрез Него човеците могат да получат прощение 
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на греховете си и да живеят на небето. Ние сами не можем да бъдем никога 
така съвършени, като Бога.

Картина 2-4
Какви последствия ни носи грехът? Той руши живота ни така, че ние нямаме 
мир и радост. Той наранява другите, но преди всичко ни отделя от Бога. Бог 
е свят и мрази греха. Бог и грехът не могат да са на едно място. Всеки път, 
когато грешим, ние сме непослушни на Бога. Това е много лошо. Нашият грях 
трябва да бъде наказан. Грехът е една ужасна, развиваща се болест, която може 
да разруши целия ни живот. Ние сами не можем да спрем да грешим дори ако 
много се стараем. Вършим неща, които не са добри, макар че не искаме това. И 
колкото повече растем, животът ни не става по-добър, а по-лош. Но ако имаме 
грях в нашия живот, ние не можем да сме с Бога. Ние сме нечисти. В действи-
телност ние заслужаваме да бъдем отделени от Бога завинаги.

Картина 2-5
Ние не само вършим грешни и лоши неща, но сме грешни, защото сме родени 
в грях. Това значи, че сме родени с предразположението да правим зло, вместо 
добро. Библията казва: „Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно 
болно...“ (Еремия 17:9).

Злите неща, които вършим, идват от злото ни сърце. Запитвал ли си се някога 
защо не е нужно да учим малкото дете да е непослушно, да лъже, да е зле 
настроено или да се сърди? Няма нужда от лоши приятели или друго лошо 
влияние, за да прави това. Грехът е в сърцето му и се изявява в живота му.

Картина 2-6
И понеже вършим тези лоши неща, трябва да се срамуваме от Бога. Ние нямаме 
сили сами да се променим. Само Бог може да стори това. Ние се караме с дру-
гите – понякога се опитваме да ги нараним с думи, а друг път дори с ритници 
и юмруци. Крадем и вземаме неща, които не ни принадлежат. Ние мамим и 
лъжем. Има и други лоши неща: ревност, омраза и егоизъм, лоши помисли, 
псувни и долни думи. 

Всичко това е против Бога. Знаеш ли кой е най-лошият грях? Това е – да не оби-
чаш Господ Исус. Бог ни обича толкова много, че прати Сина Си, Господ Исус, 
да умре за нас. Той бе разпънат на кръста за нашите грехове. Даде живота Си и 
бе наказан вместо нас. Молил ли си Го някога да бъде твой Спасител? Обичаш 
ли Го така, както би трябвало? Защото най-лошият грях е да не Го обичаш.
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Картина 2-7
Какво трябва да направим, като разберем, че сме грешници? Да се откажем от 
греховете си и се обърнем към Бога.

Библията разказва за един прокажен, който дойде при Исус. Проказата е ужасна 
болест, от която хората умират. Исус поучаваше в един галилейски град, когато 
този мъж дойде при Него, коленичи и извика: 

– O, Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш! (Лука 5:12)

Всъщност този мъж не биваше изобщо да влиза в града заради проказата си. 
Но той дойде при Исус, защото искаше да бъде излекуван от тази страшна 
болест. Как отиде прокажения при Исус? Отиде, без да прикрива израненото 
си от проказата тяло. Не се опита да скрие, че е прокажен.

А ние как трябва да дойдем при Исус? Такива, каквито сме – да Му кажем, че 
сме грешници и да Го молим да ни очисти от греховете ни.

Библията казва, че когато прокаженият дойде, Исус „простря ръка и се допря до 
него и рече: Искам, бъди очистен. И на часа проказата го остави“ (Лука 5:13). 
В същия момент прокаженият беше съвършено изцелен.

Не искаш ли да дойдеш при Исус и да Му кажеш: „Господи, аз съм един греш-
ник, но Ти можеш да ме очистиш?“ Господ Исус каза: „Който дойде при Мен, 
никак няма да го изгоня“ (Йоан 6:37). Той няма да те отблъсне, ако се откажеш 
от греховете си и Го помолиш да те спаси. Чудесно е да си свободен от греха, 
безкрайно по-добре е, отколкото да си излекуван от проказа!

Ако ти искаш да помолиш Господ Исус да те спаси от греха днес, но не знаеш 
как да направиш това, ела при мен след урока. Аз ще бъда точно тук (посочете 
място). Ако те видя да идваш при мен, ще знам че искаш да бъдеш спасен от 
твоя грях днес и аз ще ти помогна да разбереш как.
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Урок 3
Кой е Исус Христос?
Стихове за учителите
Матей 17:1-9
Йоан 1:1-12
Откровение 1:9-18

Нагледни пособия:
	 Картини: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 

и 3-7

Развитие на урока:
Картина 3-1   Кой е Исус Христос?

Картина 3-2   Бог-Син.

Картина 3-3   Той стана човек.

Картина 3-4    Той живя в послушание 
на Бога.

Картина  3-5             Единственият Спасител.

Картина 3-6   Господ Исус – Цар на 
царете.

Картина 3-7    Ние трябва да Го по-
молим да ни спаси.

Урок
Картина 3-1
3наеш ли кой е най-важният Човек, живял на тази земя? Кой е Този, Който 
беше различен от другите хора? Да, това е Господ Исус Христос! Никой не бе 
роден, никой не живя, никой не умря и никой не възкръсна от мъртвите като 
Него. Затова сега ще размишляваме върху Неговата личност.

Картина 3-2
Отначало четем, че Исус е Божият Син и самият Той е Бог. Библията казва: 
„Всичко стана чрез Него“ (Йоан 1:3). Той е Създателят и „Той е преди всичко“ 
(Колос. 1:17). Той е Вечен, което значи, че е бил и ще бъде винаги. Той е без 
начало и без край.

Библията казва, че Той е чист и съвършен (Евреи 7:26). Библията казва, че Той 
е Всемогъщ (Филипяни 3:21). Библията казва, че Той е Емануил – Бог с нас 
(Матей 1:23) и че Той е Бог (Евреи 1:8). Исус сам каза, че е Бог (Йоан 10:30-
33). Затова Исус е различен от всички други човеци.

Един ден, докато живееше на земята, Исус показа Своята слава на най-дове-
рените Си трима ученика. Той взе със Себе Си Петър, Яков и Йоан високо в 
планината. Там Исус коленичи да се моли. Тогава се случи нещо чудно. Дрехите 
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и лицето на Исус засияха като слънцето. Той блестеше така, че Петър, Яков и 
Йоан едва можеха да Го гледат. И там, на планината Бог Отец заговори от небето 
и им каза: „Този е моят възлюбен Син... Него слушайте“ (Матей 17:5).

Учениците не забравиха никога това преживяване. Много години по-късно 
Петър писа: „Ние бяхме очевидци на Неговото Величие“ (2 Петрово 1:16). Той 
си припомняше как беше видял колко чуден и славен бе Господ Исус.

Картина 3-3
Божият Син стана Човек. Какво чудо! Той се роди като малко дете във Витлеем. 
Господ Исус имаше майка, точно както всяко друго дете. Но Той нямаше баща 
човек. Бог беше Неговият Баща. Каква промяна само е било това за Господ 
Исус – да напусне чудесния Си дом в небето и да слезе на тази грешна земя. 
Исус остави цялото Си богатство и слава и беше роден в една ясла. Дойде на 
земята, за да ни покаже какъв е Бог и да ни освободи от нашите грехове. Затова 
разбираме защо ангелите славеха Бога за великото чудо, което стана през нощта, 
когато Исус се роди. Защото Исус е истински Бог и истински човек.

Картина 3-4
Обаче Исус не остана малко дете. Той порасна и живееше живот в покорство 
на Бога. Какъв чудесен живот беше само! Веднъж, когато имаше буря, Господ 
Исус укроти вятъра и морето. Друг път нахрани пет хиляди души само с пет 
хляба и две риби. Лекуваше болните и възкресяваше умрели. Той побеждаваше 
Сатана, Божият неприятел. Имаше властта да прощава грехове. Беше най-ве-
ликият Учител. „Никой човек не е говорил така, като Този Човек“ (Йоан 7:46). 
Защото Господ Исус живя на тази земя като човек. Той ни разбира напълно. 
Той знае какво значи да си изкушаван от злото, да си мразен, да бъдеш беден и 
гладен, да бъдеш осмиван и бит от лошите човеци. И въпреки това не съгреши 
нито веднъж в Своя живот, в мисли, думи или дела. Той е Единственият, Който 
беше напълно покорен на Божиите заповеди. Живееше такъв живот, който във 
всичко харесваше на Бога. Той живя съвършен живот.

Картина 3-5
Но преди всичко Господ Исус дойде, за да бъде наш Спасител, за да ни освободи 
от греховете ни и от всяко зло в живота ни. Много векове преди Той да дойде, 
Бог заповяда на хората да жертват агне за греховете си. Защо? Защото Библията 
казва, че „без проливане на кръв, няма прощение“ на греховете (Евреи 9:22). 
Кръвта, в която е животът, трябваше да бъде жертвана. Всеки път, когато едно 
агне умираше за греховете на някой човек, това беше образ, който показваше, 
че един ден Господ Исус щеше да умре за нашите грехове. Кръвта на онова 
животно не можеше да отнеме никой грях. В Библията Господ Исус е наречен 
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„Божие агне“. Бог взе всичките ни грехове и ги сложи върху Своя Син. Господ 
Исус плати със собствената Си кръв за нашите грехове и лоши дела. Но Той 
възкръсна от смъртта. Той живее и днес! Той е Спасителят, Единственият, Който 
може да ни освободи от нашите грехове.

Картина 3-6
Господ Исус е цар на царете. Разбрахме, че Той стана човек и живя на земята. 
Умря на кръста, за да плати за греховете ни. Бог обаче Го възкреси от смъртта, 
за да живее винаги. Сега Той е господар на всичко, владетел на Вселената. 
Авторът на последната книга на Библията, мъж, наречен Йоан, ни разказва 
как Господ Исус му се явил: 

„очите Му бяха като огнен пламък и нозете Му приличаха на лъскава мед като 
в пещ пречистена; а гласът Му беше като глас на много води;... и лицето Му 
светеше, както свети слънцето в силата си.“ (Откровение 1:14-16)

Когато Йоан видя този всесилен Христос, пълен в слава и блясък, падна като 
мъртъв на земята. Господ Исус е такъв и днес – Той е Цар на царете и Господар 
над всички господари.

Картина 3-7
В Библията четем: „Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш“ (Деяния 
16:31). Какво означава да повярваш в Господ Исус? 

Нека си изясним това със следния пример: да приемем, че твоят часовник е 
спрял. Къде ще го занесеш на поправка? При месаря или хлебаря? He! Ти ще 
го дадеш на часовникар. 

И какво ще направиш, като отидеш при него? Ще задържиш часовника на 
ръката си и ще го помолиш там да го поправи? Не, разбира се, ти го сваляш и 
му го даваш, като го молиш да ти го ремонтира.

Нашият живот е „счупен“ чрез греха. Кой е Единственият, Който може отново да 
го приведе в ред? Аз и ти не можем да сторим това сами. Господ Исус, Божият 
Син, е Единственият, Който може да оправи живота ни. Когато се доверим на 
Бога по този начин, греховете ни ще бъдат простени; Бог ще ни направи Свои 
деца; Той ще ни вижда през добротата на Господ Исус; Той ни дава нов живот; 
Той ще дойде и ще живее чрез Своя Святи Дух в нас.

Само Бог ни дава нов живот. Бог ни прави Негови деца и когато ни погледне, 
вижда в нас праведността на Господ Исус.

Желаеш ли да помолиш Господ Исус да те спаси? Библията казва: „Повярвай 
в Господ Исус Христос и ще се спасиш“ (Деяния 16:31).
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Урок 4
Какво направи Господ Исус?
Йоан 19, 20
Деяния 1:8-11

Нагледни пособия:
	 Картини: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 

и 4-7

Развитие на урока:
Картина 4-1   Какво направи Господ 

Исус?

Картина 4-2    Христос умря за наши-
те грехове.

Картина 4-3   Той възкръсна.

Картина 4-4   Той отиде в небето.

Картина 4-5   Той живее вечно.

Картина 4-6   Той ще дойде отново.

Картина 4-7      Готов ли си да посрещ-
неш Господ Исус?

Урок
Картина 4-1
Ще ви разкажа историята на една кокошка и нейните десет пилета. Тази кокош-
ка седеше на полето, разперила крилата си върху пилетата. Изведнъж сухата 
трева се запали и цялото поле пламна в буен огън. Когато, на следващия ден, 
селянинът се върна, намери тялото на мъртвата кокошка на обгорялото поле. 
Той го повдигна внимателно и десет малки пилета се показаха под крилата. 
Кокошката беше умряла, но пилетата бяха спасени. Тя би могла да избяга и да 
спаси себе си, но беше останала при пилетата, за да не изгорят те. 

Тази история ни напомня за онова, което Господ Исус направи за нас. Той умря, 
за да ни спаси от греховете ни и да не бъдем наказани.

Картина 4-2
Библията казва: „Христос умря за греховете ни“ (1 Коринтяни 15:3). На Велик-
ден ние си припомняме за смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. 
Знаеш ли какво се случи тогава? Господ Исус беше хванат, бит и бичуван, макар 
че враговете Му не намериха нищо нередно в Него. Войниците Го заведоха вън 
от Ерусалим, на един хълм. Там Господ Исус беше закован на дървен кръст с 
гвоздеи, забити в ръцете и нозете Му. Шест часа вися Той на кръста – от девет 
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сутринта до три часа следобяд. В дванадесет часа на обяд стана съвсем тъмно. 
Защо? Защото Бог сложи всички наши грехове на Исус, както беше предсказал 
в Своята книга, Библията. 

Бог взе всички грехове на ония, които вярваха в Него, както и всички грехове 
и злини на ония, които щяха да повярват след Неговото идване и ги сложи на 
умиращия Спасител.

Господ Исус умря на кръста вместо нас, за да понесе наказанието за греховете 
ни върху себе си. В Библията четем: „Кръвта на Сина Му Исус Христос ни 
очиства от всеки грях“ (1 Йоан 1:7). Накрая Господ Исус извика: „Свърши се!“ 
(Йоан 19:30) и „Отче, в Твоите ръце предавам Духа Си“ (Лука 23:46). Тогава Той 
умря. Никой човек не би могъл да отнеме живота Му. Той можеше да слезе от 
кръста, ако пожелаеше. Но Исус даде доброволно живота Си, за да ни спаси.

Картина 4-3
Тялото на Господ Исус беше снето от кръста и положено в гроб, в една пеще-
ра, издялана в голяма скала. Един огромен камък беше търколен на входа. Но 
Господ Исус не остана в гроба. Той не е мъртъв. Бог Го възкреси от смъртта, 
за да живее вечно. Какво славно чудо! Исус възкръсна! След възкресението Си 
Той се показа много пъти на учениците Си и на други хора. При един случай 
се яви на петстотин души наведнъж. Те Го видяха, докоснаха Го, говориха с 
Него, ядоха с Него.

3ащото Господ Исус възкръсна от смъртта – ние знаем, че Той е действително 
Божият Син и всичко, което каза, е вярно. Защото Господ Исус възкръсна от 
смъртта ние сме съвсем сигурни, че цената за нашите грехове е платена на-
пълно.

Картина 4-4
Четиридесет дни след като възкръсна от мъртвите, докато говореше на уче-
ниците Си, Господ Исус изведнъж започна да се вдига във въздуха. Издигаше 
се все по-високо и по-високо, докато един облак Го покри и Той се изгуби от 
погледа на учениците. Господ Исус напусна света. Той се върна на небето, за 
да бъде при своя небесен баща. Сега е там с новото Си възкръснало тяло.

Картина 4-5
Когато Господ Исус се върна на небето, Бог Отец Му даде най-високото почетно 
място – Цар на царете и Господар над всичко. Исус е жив завинаги. Защото 
Исус е жив, Той ни разбира и моли Бог Отец за всички нас, които Го познаваме 
и обичаме. И тъй като живее, може да ни помага в нашите нужди (Евреи 2:18; 
4:15-16; 7:25).
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Картина 4-6
Хората винаги изгарят от желание да узнаят какво ще се случи в бъдещето. 
Знаеш ли кое е най-важното събитие, което предстои да стане? Господ Исус 
ще дойде отново на земята, не като малко дете, а с голяма сила и великолепна 
слава. Ние не знаем кога ще дойде – това може да се случи и днес. Той обеща: 
„...пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете 
и вие“ (Йоан 14:3).

Исус отново ще дойде, първо, за да вземе на небето тези, които Му принад-
лежат. Но Той ще дойде също и за да съди онези, които не са Го приели като 
Спасител. И тогава Той ще управлява като цар.

Картина 4-7
Ти готов ли си за Господ Исус, ако дойде днес? Принадлежиш ли Му, за да те 
вземе заедно с всички Негови деца на небето? Или ще се наложи един ден да 
ти каже: „Аз никога не съм ви познавал, махнете се от Мен...“ (Матей 7: 23). С 
други думи това значи: „Махнете се, вие никога не сте били мои приятели.“

Какво означава да си готов да срещнеш Господ Исус? Ние трябва да вярваме, 
че Исус е Божият Син и че Той взе на кръста върху Себе Си наказанието за 
нашите грехове. Ние трябва да се откажем от погрешния път, по който вървим 
и да Му се доверим да ни спаси от греховете и да ни пази. Не е достатъчно да 
вярваме, че Господ се роди във Витлеем, че живя безгрешно, че умря на гол-
готския кръст, че възкръсна и пак се върна на небето. Ако не Му се довериш, 
че Той може да те спаси от греховете ти, ти не вярваш истински в Него.

Ако желаеш Господ Исус да те спаси, кажи Му: „Мили Господи Исусе, аз съм 
един грешник. Благодаря Ти, че умря на кръста за мен. Сега Те моля да ме 
спасиш от моите грехове“.

Библията казва: „Всеки, който призове Господнето име, ще се спаси“ (Римляни 
10:13).
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Урок 5
Какво е Библията?
Стихове за учителите
2 Тимотей 3:14-17
2 Петър 1:19-21

Нагледни пособия:
	 Картини: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 

и 5-7

Развитие на урока:
Картина 5-1   Какво е Библията?

Картина 5-2   Божие Слово.

Картина 5-3   Съвършено истинна.

Картина 5-4    Вечна.

Картина  5-5   Завършена.

Картина 5-6     Може да промени един 
живот.

Картина 5-7    Чети Библията, вярвай   
в прочетеното, учи я наизуст и се 

покорявай.

Урок
Картина 5-1
Представи си, че твоите родители са заминали далеч, в чужда страна. Те не 
могат да говорят всеки ден с теб. Ти също не можеш да ги посетиш. Въпреки 
това има начин да получиш информация за тях и да разбереш какво искат да 
знаеш. Те могат да ти пишат писма или имейли.

Бог също би желал да ни говори. Но Той не може да ни се покаже, защото е 
Дух (Йоан 4:24). Неговото великолепие е така ослепително, че нашите очи 
не биха издържали този блясък. Бог обаче намери начин да ни говори. Той 
също ни изпрати едно дълго писмо, от което можем да разберем какво трябва 
да знаем и вършим. Неговото „писмо“ е Библията. Да, Библията е Божието 
писмо до нас.

(Вдигнете Библия, така че децата да могат да я видят.)

Картина 5-2
Бог не написа Своето „писмо“ с писалка, както бихме направили ние. В раз-
лични периоди от време Той избра общо около 40 мъже, които Го обичаха и 
те, ръководени от Неговия Святи Дух, писаха книгите на Библията (2 Петър 
1:21). Първата част на Библията беше написана преди около 3400 години, а 
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последната около 1500 години по-късно. Това се случи преди много време! 
Бoг надзираваше всичко, което се пишеше (2 Тимотей 3:16). Бог се грижеше 
написаното да не се загуби и накрая всичко това беше отпечатано в нашата 
Библия. Библията действително е Божие Слово. 

Картина 5-3
Вярваш ли, че мъжете, които писаха Библията, са допуснали някаква грешка? 
Не, Бог ги предпазваше от това. Цялата Библия е съвършено вярна.

Откъде знаем, че всичко в Библията е истина? Господ Исус Сам каза това, а 
всичко, което Той казва е истина. Например Той каза: „Твоето Слово е истина“ 
(Йоан 17:17). Божието Слово, Библията е истина.

Друга причина да вярваме че Библията е истинна е, че тя предсказа неща за 
бъдещето, които наистина станаха. Например стотици години преди идването 
на Исус на земята, в Библията бяха предсказани повече от 40 различни неща, 
които щяха да се случат с Него. И всички тези предсказания се сбъднаха съв-
сем точно.

Вярваме, че Библията е истина, защото тя ни посочва също как нашите грехове 
могат да бъдат простени и животът ни променен, ако помолим Господ Исус да 
бъде наш Спасител. Винаги, когато някой дойде при Исус и наистина повярва, 
че Той му прощава греховете, животът на този човек коренно се променя. Това 
е още едно доказателство, че Библията е истина.

Картина 5-4
Случвало ли ти се е някой да ти обещае нещо и да не го изпълни? Понякога 
човеците казват неща, на които не можеш да разчиташ. Но Божието Слово, 
Библията, е нещо друго. То не се променя, но остава вечно. Господ Исус каза: 
„Моите думи няма да преминат“ (Матей 24:35). 

Божието Слово е вечно. През годините някои хора се опитаха да пречат на печа-
тането на Библии, други дори се опитаха да ги изгорят. Преди 350 години един 
мъж (Волтер) казал: „След 100 години никой няма да чете повече Библията“. 
Днес обаче Библията все още е най-четената и превеждана книга в целия свят. 
Хората и днес обичат Библията, защото е Божие Слово и на Него може изцяло 
да се разчита, тъй като Божието Слово остава вечно.

Картина 5-5
Библията е пълна и съвсем завършена. Бог предупреди да не се прибавя или 
отнема от Библията (Oткровение 22:18,19). Тя се състои от 66 отделни книги. 
Всяка от тях има име. Бог се разпореди така, че авторите на книгите да напишат 
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всичко, което ние трябва да знаем. Библията говори за „вярата, която веднъж 
завинаги беше предадена на светиите“ (Юда 3). Бог ни е показал в какво да 
вярваме и какво да правим. Библията е единственото Божие „писмо“ до нас. 
Други хора могат да напишат или кажат прекрасни неща, но те не могат да се 
сравнят с Божието Слово.

Картина 5-6
Тази несравнима книга, Библията, може да промени всеки един човешки жи-
вот. Тя е мощно слово, което показва греховете ни. Тя ни води към нов живот 
в Христос и ни прави силни християни. Библията е наистина „Божия сила за 
спасение“ (Римл. 1:16). 

Главната задача на Библията е да ни научи да вярваме в Господ Исус и да жи-
веем за Него (Йоан 20:31). На едно място Библията разказва за едно момче, 
на име Тимотей. Майка му и баба му са му чели от Библията още като е бил 
малко дете. По-късно той сам повярва в Исус и Господ го спаси от греховете 
му. В още по-зряла възраст Тимотей стана мисионер и пътуваше, за да разказва 
на хората за Христос. Животът му беше пример за мнозина, защото показваше 
какво може да стори Господ Исус.

Желаеш ли Бог да промени твоя живот? Тогава направи това, което Тимотей и 
много други направиха: вярвай в Библията, обърни се от греховете си и помоли 
Господ Исус да дойде в твоето сърце и живот. Библията казва: „Затова може 
съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него“ (Евреи 7:25). Ако 
искаш да говориш с мен как да направиш това, след като свършим нашето 
събиране, ела при мен и кажи: „Искам да знам повече, за това как да помоля 
Исус да дойде в моето сърце и живот.“

Картина 5-7
Какво да правим с Библията? Трябва да я четем или да слушаме, когато други 
четат. 

Какво ще си помислиш, ако ти напишеш писмо на някого и той не го прочете? 
Бог желае ние да четем често Библията, по възможност всеки ден.

Ние трябва да вярваме в Библията. Не винаги разбираме всичко, написано там, 
но това не трябва да ни пречи да се доверяваме на Божието Слово. Ако другите 
се съмняват, остави ги да правят това. Ние обаче трябва да сме съвсем сигур-
ни, че Библията е Божие Слово. Неприятелите на Бога искат преди всичко да 
постигнат това – да се съмняваме в написаното в Библията.

Освен това трябва да учим библейски стихове наизуст. Не винаги можем да 
носим Библията със себе си. Но ако знаем някои стихове, то значи имаме Бо-
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жието Слово винаги в сърцата си. Бог би желал да правим това.

Ние трябва да сме послушни на Библията. Ако ти я четеш или слушаш, то вни-
мавай да вършиш това, което тя казва. Само това е начинът да бъдеш наистина 
щастлив, като правиш това, което Бог казва в Словото си.

Тогава откровено можеш да кажеш: „Колко обичам аз Твоя закон!“ (Псалом 
119:97). О, колко обичам Библията!

Обобщение на стъпките за съветване на дете, което 
иска да дойде при Христос

Уверете се, че детето разбира:
Бога

Кой е Бог?
Бог ни създаде. Той ни говори чрез Библията.
Бог е свят и чист. Той ни обича.

Грях
Какво е грехът?
Грехът е непокорство към Божиите заповеди. Грехът е насочен срещу Бога.
Говорете за конкретни грехове.
Детето е грешник по естество и по дела. (Ние съгрешаваме, защото сме грешни.)
Грехът заслужава наказание.

Спасителят
Кой единствен може да премахне нашия грях?
Божият Син умря на кръста за грешниците.
Господ Исус възкръсна от мъртвите. 
Той е Господ над всички.

Обяснете как човек може да се спаси:
Обяснете Господ какво иска да направим и какво ще направи Той.
 Използвайте библейски стих  (Йоан 1:12; 3:16; 6:37; Деяния 16:31; Римляни 6:23 

или 10:13).  
 Какво Господ иска да направиш?

 Какво ще направи Господ?
Предупредете за трудности.
Попитайте: „Искаш ли да приемеш Христос сега или ще го направиш по-късно?“
Насърчете детето да се моли на глас (ако е готово).

Говорете за увереността в спасението
Върнете се към библейския стих, който използвахте.
Говорете за променения живот.
Кажете му какво може да научи човек, който действително е повярвал в Христос.

По-късно дайте някакъв съвет за християнския живот
Чети и се покорявай на Библията.
Говори с Бога, нашия небесен Баща.
Разказвай на другите какво Господ направи за теб.
Моли Бог да ти прости, когато съгрешиш.
Срещай се с други християни.
Помни, Господ обещава: „Никак няма да те оставя“ (Евреи 13:5).

Копирайт
е, изреж

ет
е и пост

авет
е  в Библият

а си
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