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Предисловие
Тези уроци са създадени, за да се използват в 5-дневни клубове,
но учителите могат да се възползват от тях и при други случаи.
Целта е децата да научат, че имат нужда от спасение и как тази
нужда може да бъде задоволена от Господ Исус Христос.
Оценявам многото часове труд, които Диди Грайнер отдели за
да бъдат картините привлекателни и ефективни. Благодарна съм
за цялата работа свършена от Кай Денхам (СЕД - Нова Зеландия).
Нека Бог да използва тези уроци, за да доведе много деца до
познаването на чудното Му спасение.
„...не е по волята на вашия Отец, Който е на небесата, да загине
нито един от тези малките.“ Матей 18:14.
Дженифър Гоуан
Литературен отдел на СЕД - Европа
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Напътствия за учителя
Молитва. Молете се за децата. Духовната ви работа ще е напразна, ако Бог не работи в техния живот и сърца. Молете се преподаването на всеки урок да става чрез силата на Святия Дух.
Това е тайната на ефективното евангелизиране.
Учете ги да запомнят наизуст стихове. Предлагаме, ако уроците се провеждат в пет последователни дни да бъдат научени
само три стиха. По-добре е децата да научат добре само 3 стиха,
отколкото 5, заучени набързо и не дотам добре. Има още два стиха, които могат да се научат, ако библейските уроци се преподават
поотделно.
Подготовка. Приложили сме подробен текст в помощ на учителите, но това не бива да измества една внимателна подготовка,
съпроводена с молитви. Изучавайте текстовете от Божието Слово
преди да прочетете разработените уроци. Поставете си за цел да
научите всеки урок толкова, че да можете да го преподавате без да
гледате, или поне да ви се налага да поглеждате от време-навреме.
Помнете, че в 5-дневните клубове на открито е почти невъзможно
да се използват записки. Упражнявайте се в използването на картините, още преди преподаването на урока. За ваше улесненние в
края на картографа има карта, използвайте я, за да посочите къде
са се случили събитията: Урок 1 - Гесен; Урок 2 - на пътя за Ханаан; Урок 3 - Ерихон; Урок 4 - в Израил; Урок 5 - във Филипи.
Бъдете на разположение на децата. Може да има деца, които
да искат да бъдат спасени, но да не знаят как да направят това.
Може да има деца с въпроси относно това, което преподавате. По
някое време на урока, по време на програмата, казвайте на децата,
че сте на тяхно разположение, ако искат да си поговорят с вас след
програмата. Внимавайте обаче, да не създадете впечатление у децата, че за да бъдат спасени трябва непременно да останат след
урока. Те могат да се доверяват на Исус където и да се намират, по
което и да е време, без присъствието на посредник.
Можете да съобщите на децата, че сте на разположение за съветване, когато:
4

- (давате информация) правите съобщения по време на събирането;
- след научаването на стих, говорещ за личното спасение от греха;
- по време на Библейският урок, за предпочитане в началото;
- по всяко удобно време.
Пример за това какво можете да кажете:
- Ако искаш Господ Исус да прости греховете ти и ако все още
не си сигурен как да го направиш, аз ще бъда радостна да си поговоря с теб и да ти помогна. След като свърши събирането просто
иди и седни под онова дърво. Така аз ще знам, че ти искаш да говориш с мен. Аз ще дойда и ще ти обясня как можеш да помолиш
Господ Исус Христос да бъде твой Спасител.
Тъй като често има деца, които по своему вярват в Исус Христос
като техен Спасител, (без да ги е съветвал някой лично), добре е
да кажете в края на 5-дневния клуб:
- Ако вярваш в Господ Исус и аз не зная това, моля те кажи ми
след събирането, така че да мога да ти помогна. Аз ще стоя ей-там
(Посочете мястото). Просто ела и ми кажи:
- Искам да знаеш, че съм помолил Исус да ме спаси.
Това би ви позволило да включите такова дете в своята програма за повярвали деца и да му помогнете за получаване увереност
в спасението.
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Урок 1
Йоан Кръстител показва пътя
Библейски текст: Йоан 1:19-36; Лука 3:1-3; Матей 3:1-6; Изход 12.
Основна истина: Исус Христос спасява от осъждение.
Стих за запаметяване: „...Бог изпрати на света Своя единороден
Син, за да живеем чрез Него.“ (1 Йоан 4:9)

Урок

- Той пак е тук! - някой извика от улицата. - Йоан Кръстител
проповядва. Близо е до Йордан, елате и го чуйте!
С разпространяването на новината, хората излизаха бързо от къщите и дюкяните си и бързайки към реката говореха въодушевено. Реката Йордан е в Палестина. Йоан, този известен проповедник е живял преди около 2000 години.
Картина 1-1
Скоро хората можеха да чуят силният Йоанов глас:
- Покайте се! - призоваваше ги той. - Отречете се от греховете
си, ако искате да избегнете Божието наказание.
Каква смешна картинка беше той, облечен в камилска кожа, препасан с кожен колан. Тълпата слушаше, докато той проповядваше.
Много повярваха на това, което Йоан казваше и бяха кръстени в
реката, за да покажат пред всички, че се отричат от лошите неща,
които са вършили. Всякакви хора идваха - млади и стари, бедни и
богати, известни и обикновени хора. Те идваха от близо и далече,
дори от Ерусалим, за да чуят Йоановото проповядване. Някои се
чудеха кой всъщност е Йоан.
- Дали Йоан е Христос, Този, който Бог е обещал да изпрати
някой ден?! - питаха се те. „Христос“ беше името, дадено на „специалният човек“, който Бог бе обещал да изпрати като Спасител.
- Не - каза Йоан. - Аз не съм Христос, аз не съм обещаният Спасител. Идва Един, който е толкова по-велик от мен, че аз дори не
съм достоен да падна на колене пред него и да развържа сандалите Му. Той е Христос, не аз. Йоан трябваше да извърши една
специална работа, Бог го бе изпратил да каже на хората да се при6

готвят, защото Божият Син, Христос, щеше скоро да дойде.
Картина 1-2
Един ден Йоан се обърна и посочи Един човек и каза:
- „...Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“ (Йоан 1:29).
Хората погледнаха натам, където той сочеше. Там стоеше Господ Исус Христос!
Йоан им казваше, че Исус Христос е обещаният Спасител, който е дошъл. В Стария Завет, който е част от Библията, Бог бе казал
на Своите хора много неща за „Специалният“, който бе обещал да
изпрати. Хиляди години Божиите хора, Израилтяните, го чакаха
да дойде. Сега Йоан казваше, че Той вече е дошъл. Йоан Го наричаше „Божият Агнец“. Тези думи „Божият Агнец“, може би са
им припомнили за нещо, случило се преди много години. Нека да
чуем тази стара история. Това ще ни помогне да разберем какво
казваше Йоан за Исус.
Картина 1-3
Божиите хора, израилтяните, живееха в египетската земя. Отначало към тях се отнасяха добре. Но с времето египтяните започнаха да се страхуват от тях. Тъй като техният брой бързо растеше, египтяните ги направиха свои роби. Те ги принуждаваха да
работят все по-трудни и по-тежки работи и се отнасяха към тях
жестоко. Много от израилтяните умираха поради тежката работа,
която вършеха - строенето на египетските пирамиди. И въпреки
това египтяните си мислеха, че израилтяните са твърде много. Те
дори се опитаха да убиват всички новородени момченца от израилтяните.
Божиите хора жадуваха за освобождение. Бог видя нуждата им.
Той имаше план за тяхното освобождение, така че да се върнат в
родината си. Той даде на израилтяните водач - Мойсей. Мойсей
помоли фараона да пусне хората му, но фараонът отказа, не искаше да загуби робите си. Но Бог изяви могъщата си сила като
изпрати ужасни беди на Египет. Коравосърдечният фараон продължи да отказва да освободи Божият народ. Много пъти Мойсей
и неговият брат Аарон отиваха при фараона, за да го предупредят
за Божието наказание. Но те не можеха да променят този жесток
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човек; Той винаги казваше:
- Не; няма да ви пусна да си отидете!
Картина 1-4
Тогава Бог изпрати Мойсей и Аарон с последно предупреждение:
- „...Така говори Господ: Около средата на една нощ Аз ще премина през Египет; и всеки първороден в египетската земя ще
умре, от първородният син на фараона, който седи на престола
си, до първородния на слугинята, която е зад воденицата, и до
всяко първородно на добитъка. И по цялата египетска земя ще се
нададе голям писък, какъвто никога не е имало, нито ще има вече
такъв.“ (Изход 11: 4-6)
Мойсей каза:
- „И всички тези твои слуги ще дойдат при мен и ще ми припаднат и рекат: Излез ти с всичките твои люде, които те следват.
Подир това, ще изляза и всички хора с мен.“ (Изход 11:8)
След това Мойсей се обърна и гордо напусна двореца. Лошият
фараон отново отказа да пусне Божиите хора да тръгнат. Той чу
предупреждението за смърт, но не обърна внимание. Може би, ти
си като него? В Библията има подобно предупреждение за всички
нае. Бог казва: „...заплатата на греха е смърт...“ (Римляни 6:23).
Знаете, че ако някой има работа, в края на седмицата, или месеца, той получава пари за работата, която е свършил. Това се казва получаване на заплата. Библията казва, че когато грешиш ти
получаваш заплата, заплатата е смърт. Това означава, че твоята
душа - тази част от теб, която ще живее вечно, ще бъде отделена
от Бога. А това означава, че ти не можеш да живееш с Бога. Това
наистина е едно ужасно наказание. Но не може да бъде другояче,
защото Бог и грехът не могат да живеят заедно.
Какво си направил, за да заслужиш това наказание? Ти грешиш!
Грехът е неподчинение на Бога. Библията казва, че всички съгрешиха: „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“ (Римляни 3:23). Това означава, че ти си съгрешил.
Когато помислиш върху това за момент, знаеш че това е вярно.
Помисли за времето, когато си имал гневни и омразни мисли за
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някого: „Мразя го“, си мислиш в себе си. Господ Исус казва, че
когато (ако) имаш такива мисли за някого, ти нарушаваш Божията заповед, която казва: „Обичай ближния както себе си“. Подли
мисли, лошо поведение, гневни думи - всичко това е грях и неподчинение на Бога. Той е толкова чист, добър и справедлив, че
Той трябва да накаже всеки грях. Библията ни предупреждава, че
наказанието е вечно отделяне от Бога. Внимавай и бъди послушен
на Божиите предупреждения, не бъди като фараона.
Картина 1-5
Когато Мойсей и Аарон напуснаха дворецът на фараона, те
трябваше да приготвят израилтяните за това, което щеше да се
случи. Те събраха хората и им обясниха какво всички трябваше
да правят:
- Слушайте! На десетия ден от месеца изберете агне. Агнето
трябва да бъде мъжко, не по-голямо от една година. Агнето трябва да бъде без недостатък. (Изход 12:3-5)
Това агне ни кара да си мислим за Господ Исус Христос. Йоан
Кръстител Го нарича: „Божият Агнец“. Исус беше съвършен.
Той нямаше грешно сърце, което да го кара да не се подчинява
на Бога. Той беше роден чист и безгрешен, единственият човек,
който някога се е раждал такъв. Когато Той беше малък той никога не мамеше, не лъжеше. Той никога не е отговарял на майка
си, когато тя го е молила да направи нещо. Той никога не сгреши.
И така агнето, за което говореше Мойсей ни напомня за Господ
Исус Христос. Мойсей продължи да дава указания на хората:
- „И да го пазите до четиринадесетия ден от същия месец; тогава цялото общество от израилтяните, събрани по домовете си
да го заколят привечер. После нека вземат от кръвта и сложат на
двата стълпа и на горния праг на вратата на къщите, където ще го
ядат.“ (Вижте Изход 12:6-7). Божият Агнец, Господ Исус Христос, също умря. Нямаше друг начин по който хората, които заслужаваха да бъдат разделени от Бога завинаги, да бъдат спасени от
това ужасно наказание. Той Единственият, който никога не съгреши, понесе наказанието, което ние заслужаваме от Бога Исус даде
своята скъпоценна кръв, така че хора като теб и мен да можем да
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се спасим. Имаше само един начин, по който израилтяните да се
спасят, когато Господ дойде да порази със смърт цялата земя, поради ужасните грехове на египтяните. Дори тогава, има само един
който може да те спаси - Господ Исус Христос.
На 14-ия ден всяко семейство направи така, както Мойсей каза.
Агнетата бяха заклани. Както Бог каза чрез Мойсей, всяко семейство взе от кръвта и напръска с нея двата стълпа и над вратата. Кръвта не беше да се пази в съд, тя беше за да се напръскат
стълповете на вратата. Когато Бог видеше кръвта Той щеше да
подмине и тази къща, и всички хора в нея щяха да бъдат спасени.
Същото стана и с Божият Агнец. Той умря, но това не озна-чава, че всеки в този свят е спасен от наказанието за греха си. Ако
искаш да бъдеш спасен, ти трябва лично да се довериш на Господ
Исус Христос да те спаси, трябва да се обръщаш към Него, като
Един, Който умря за теб, Който даде скъпоценната си кръв за теб.
Агнето понесе наказанието, а израилтяните - не.
Това е, което Исус направи за нас, когато умря на кръста. Както
израилтяните се довериха на кръвта на агнето върху стълповете
на техните врати, така и ти трябва да разчиташ на Господ Исус
Христос за спасението си.
Във всеки Израилев дом, семейството опече агнето и го изяде.
Всеки един бе приготвен за пътуване. Те не трябваше да се притесняват за Божието наказание, защото Бог каза: „...като видя
кръвта, ще ви отмина...“. (Изход 12:13)
Картина 1-6
Онази вечер всяко израилево семейство чакаше да види какво
щеше да направи Бог. В полунощ Господ премина през земята.
Във всеки дом, където нямаше кръв на входните стълпове, най-големият син умря. Страшен плач се чу от дворецът; престолонаследникът беше мъртъв. Същият плач обхвана и други египетски
домове, когато откриха смъртта на първородния си син. Каква
тъга! Какъв плач!
Не бъди като тези хора. Не бъди момче или момиче, което не вярва в Господ Исус. Той даде своята кръв и умря за грешниците. Ако
ти не се подчиняваш и отказваш да вярваш в Него, ти ще бъдеш
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отделен от Бога завинаги. Не бъди като тези хора, които нямаха
кръвта на агнето на входните стълпове. Но във всеки дом където
кръвта бе поръсена, нямаше смърт. Те всички бяха спасени, точно
както Бог обеща. Бъди сигурен, че и ти си като тези хора. Не мисли, че ходенето на църква, молитвите и добрите дела могат да те
спасят. Те не могат. Добре е да ходим на църква, да се молим, да
бъдем добри, но само Божият Агнец, Господ Исус Христос, може
да те предпази от осъждение. Библията казва: „...няма никакво осъждение на тези, които са в Христос Исус...“ (Римляни 8:1). Това
означава, че ако се довериш на Исус Христос, Божият Агнец, ти
си спасен от Божието осъждение, точно както израилтяните.
Египтяните плачеха и тъжаха. Фараонът беше с разбито сърце.
През нощта той извика Мойсей и Аарон и им заповяда:
- „...Станете и вие и израилтяните, излезте изсред людете ми и
идете, послужете на Иеова, както рекохте; подкарайте и овците
си и стадата си, както рекохте, та идете; да благословете и мен.“
(Изход 12:31-32).
Картина 1-7
На Мойсей не трябваше да му се казва два пъти. Той и хората
му бяха готови. По цялата земя египтяните молеха израилтяните:
- Идете си, преди всички да умрем!
Израилтяните поискаха от египтяните дрехи и скъпоценности и
те с радост им ги дадоха. Те им дадоха сребърни и златни гривни,
обеци, верижки и най-изящни дрехи. Това беше Божият начин, по
който египтяните да заплатят на израилтяните за всичките години
на тежък труд.
- Ето, вземете ги всички! - настояваха те. - Само си вървете! Ние
няма да се чувстваме сигурни докато вие сте наблизо!
Голямата тълпа от Божии хора тръгна. Най-после те бяха свободни. Те бяха запазени по време на най-ужасната нощ, която някога Египет познаваше. Кръвта на агнето ги запази живи.
Картина 1-8
Разбираш ли сега защо Йоан Кръстител каза:
- „...Ето Божият Агнец, който носи греха на света!“ Той сочеше
Исус Христос, Божият Син. Той дойде за да умре, така че всеки
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който вярва в Него да бъде спасен в страшния ден, когато Бог ще
накаже греха. Библията казва: „...Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него“ (1 Йоан 4:9)
Може би знаеш в сърцето си, че не си спасен, но искаш да се
спасиш. Готов ли си да се откажеш от всички онези неща, които
не са добри за Бога и да вярваш в Господ Исус, единственият,
Който може да те спаси? Можеш да Му кажеш: „Господи Исусе,
Ти си Божият Агнец. Благодаря Ти, че умря за да вземеш всичките
ми грехове. Благодаря Ти, че даде скъпоценната си кръв за мен.
Съжалявам, че съм бил толкова лош. Сега ти се доверявам като
на единственият, който може да премахне моят грях и да ме упази
от Божието наказание.“ Ако вярваш в Него, Библията обещава,
че „...няма никакво осъждение на тези, които са в Христос Исус“
(Римляни 8:1)
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Урок 2
Никодим чува история
Библейски текст: Йоан 3:1-16; Числа 21:4-9.
Основна истина: Ти трябва да вярваш в Исус Христос, за да бъдеш спасен.
Стих за запаметяване: „...трябва да се родите отгоре“ Йоан 3:7

Урок
- Ш-ш-ш-шт-т...
Беше тихо и тъмно. Един човек вървеше бързо по тъмните улици на Ерусалим. Това беше Никодим, един от религиозните лидери. Къде отиваше той? Той беше чул за чудни и страшни неща,
които ставаха в града. Хората говореха за Исус от Назарет, който
можеше да прави неща, които никой друг не можеше. Никодим
беше сигурен, че Бог е изпратил Исус и искаше да знае повече.
Може би ти искаш да знаеш по-вече за Господ Исус Христос
и как Той може да прости греховете ти. Вероятно ти никога не
си молил Господ Исус Христос да бъде твой Спасител и сега ти
наистина желаеш Той да ти прости греховете, но не си сигурен
какво да правиш. Ще се радвам да говоря с теб след урока и да
ти покажа от Библията, какво Господ Исус иска да направи и какво ти трябва да направиш. Ако искаш да говориш с мен за този
най-важен въпрос, аз ще стоя под (до) дървото (или друго място),
когато свърши урока. Ти можеш да дойдеш при мен под дървото
и така аз ще зная, че ти искаш да говорим за това как Исус може
да прости греховете ти.
Да, Никодим имаше въпроси. Той спря пред къщата и помоли
да говори с Госта. Можете ли да се досетите кой беше Госта? Да,
това беше Господ Исус, Божият Син.
Картина 2-1
Той и Никодим говореха насаме тази нощ. Господ Исус каза:
- Ако човек не се роди отново, не може да види Божието Царство.
За Никодим не беше достатъчно да знае за Бога, той трябваше
да започне нов живот. Но Никодим не можеше сам да започне нов
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живот; Бог единствено беше способен да го промени, така че той
да започне да живее за Бога, тогава Бог ще бъде Цар на неговия
живот.
Този учен, религиозен мъж беше много объркан! „Трябва ли човек да стане бебе, за да получи този нов живот?“ Никодим просто
не виждаше как това може да стане. За това Господ Исус използва
една история, която се беше случила преди много години и която Никодим знаеше. Това със сигурност щеше да му помогне да
разбере.
Картина 2-2
Отдавна, много отдавна, Божиите хора, израилтяните избягали
от Египет, където били роби. (Спомняте ли си последния урок как
израилтяните убиха малки агнета и Бог ги запази живи.) Те отиваха в една нова земя. (Покажете картата и пътя на Израел от
Египет доХанаан.) Докато пътуваха, те разговаряха за това колко
добър е бил Бог с тях. Той им показа, че е велик и могъщ като ги
изведе от Египет. Те бяха много щастливи, че принадлежаха на
единствения, истински Бог. Те не се покланяха на лъжливи богове, които не можеха да направят нищо; техният Бог беше силен и
добър.
Много години тази огромна тълпа от хора вървеше през пустинята. Един ден те дойдоха до границата със земята на Едом.
Ако те преминеха през Едом, те биха стигнали своята земя много
по-бързо. Но царят на Едом не им позволи да преминат през земята му. Така че те трябваше да минат по дългия цът. Пътуването
изглеждаше безкрайно! Те се обезсърчиха и забравиха това, което
Бог беше направил за тях.
- Защо ни изведе от Египет, за да умрем в пустинята? Няма хляб!
Няма вода! Ние мразим тази храна без стойност - оплакваха се те.
(Вижте Числа 21:5).
Картина 2-3
Но те имаха храна и вода. Бог беше много добър с тях. Всяка сутрин, когато ставаха, те откриваха, че Бог им е дал небесен хляб;
те нарекоха тези кръгли люспи „Манна“. Те имаха манна всеки
ден. Не само това, но Бог можеше да направи вода да потече от
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скалата, когато те бяха жадни. Но сега те се оплакваха от Бога.
Не сме ли и ние точно като тях? Бог е толкова добър към нас.
Имаме храна, приятели, дом. Ние сме здрави и силни. Бог ни дава
слънце и дъжд. Дори това, че сме живи днес е дар от Бога. Той е
много добър и благ. Но ние сме точно като тези старовременни
хора; ние се бунтуваме срещу Бога. Бог иска да бъде твой Бог и да
бъде на първо място в твоя живот. Библията казва: „Да възлюбиш
Господа с цялото си сърце“, а ние обичаме ли Го?
Ти играеш всеки ден, отиваш на училище, ядеш и спиш, но ти не
мислиш често за Бога. Твоите приятели, играчки, телевизионните
програми са по-важни за теб от Бога.
Библията ни казва да не забравяме за Божията доброта и да не
се оплакваме и мърморим. Казваш ли нещо като: „Не искам учителят да ми казва какво да правя. Не ми харесва да мия съдовете,
когато мама ме моли. Не искам да слушам какво Бог ми казва да
правя в Библията. Просто искам да правя нещата които ми харесват.“ Ти мърморко ли си? Оплакваш ли се постоянно? Ако ти
правиш тези неща, ти се противиш на Бога. Това е все едно ти да
размахваш юмрукът си към Бога и казваш: „Аз не искам Ти Да
управляваш живота ми. Не ми харесва това, което си ми дал“. Но
може би ти казваш: „Не правя това много често“. Това е като пукнатина във ваза. Дори една малка пукнатина разваля цялата ваза.
Неподчинението на Бога в едно нещо е като неподчинението на
Бога във всичко. Ти се бориш срещу Божиите заповеди; ти Му се
противиш както тези хора преди много години.
Картина 2-4
Изведнъж плач изпълни лагера на израилтяните, изпълнен с
паника болезнен плач! Навсякъде бяха плъзнали смъртоносно
гърчещи се змии, които хапеха хората. Болката бе ужасна. Хората
умираха. Бог бе пратил змии за да накаже хората за тяхното недоволство и неподчинение. Бог е благ и добър, но Той също е чист и
свят. Когато хората не Му се подчиняват и въстават против Него,
Той трябва да накаже тяхното неподчинение. Сега тези хора бяха
в опасност и умираха поради греха си.
Знаеш ли, че и ти си в същата опасност? О, не, ти не си бил уха15

пан от змия, но ти си бил непослушен на Бога и си заслужил Неговото наказание. В Библията Бог ни казва какво е това наказание.
Той казва: „...душата, която е съгрешила, тя ще умре“ (Езекиил 18:
4). Това не означава, че ти умираш и те погребват. Това означава,
че ти ще бъдеш отделен от Бога завинаги във вечността. Това е
наказанието за непослушанието на добрия, чист и могъщ Бог, ние
всички го заслужаваме.
Хората в пустинята знаеха, че заслужават това, което ставаше.
Те разбираха защо онези смъртоносни змии бяха навсякъде в лагера. В голямата си беда те дойдоха при Мойсей, техния водач и
се примолиха:
- Съгрешихме като говорихме против Господа и против тебе, помоли се на Господа да махне змиите от нас. И Мойсей се помоли.
(Числа 21:7)
Картина 2-5
Техният верен водач отиде да говори с Господ Бог за хората.
Той знаеше, че ако Бог бе позволил всички да умрат, това би било
това, което те заслужават. Никой не може да каже: „Не е честно!“.
Така е и с нас. Ако Бог би отделил всеки един от нас (далеч) от
себе си, за да ни накаже завинаги, никой не може да каже: „Аз
не съм заслужил това“. Ние сме толкова непокорни на Бога, че
всички заслужаваме Неговото наказание, точно както тези хора,
за които Мойсей се молеше.
Бог послуша Мойсей..Той даде на Мойсей много странна поръчка: „...Направи си една горителна (отровна) змия, и тури я на
висока върлина (тояга); и всеки ухапан, като погледне на нея, ще
остане жив“. (Числа 21:8). Не беше ли Бог добър към тези непокорни хора като направи път за спасение от смъртта? Но пътят,
който Той е дал, за да бъдем спасени аз и ти, е къде-къде по-чудесен.
Господ Исус каза на Никодим, че точно както бронзовата (медна) змия бе издигната, така и Той, Господ Исус трябва да бъде
издигнат. Той искаше да каже, че ще бъде разпънат на кръст. Той
никога, никога не съгреши; така че Той не бе заслужил каквото и
да е наказание. Но Бог взе нашите грехове и ги възложи на Гос16

под Исус, „Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото...“ (1 Петър 2:24). Бог наказа Своят скъп Син, така, като че
ли бе съгрешил. Помните ли, че наказанието за греха е да бъдеш
отделен от Бога. Когато Господ Исус умираше, Той страдаше неописуемо, но най-страшното страдание бе да бъде отделен за известно време от Неговия Баща, Бог. Той извика: „Боже мой, Боже
мой, защо си ме оставил!“ Тогава Бог възложи на Него присъдата
и наказанието за нашия грях. Колко велика е Божията любов към
нас, че Той даде своя единороден Син „да бъде издигнат“ и да
умре. Но на третия ден Бог Го възкреси от мъртвите. Той е жив
днес и живее в небето с Бог Отец. Затова Господ Исус може да ни
каже днес: „Към Мен погледнете и спасени бъдете...“ (Исая 45:22)
Това означава ли, че всеки е спасен от наказанието за греха?
Помисли пак за хората в пустинята.
Картина 2-6
Те трябваше да повярват, че Бог е дал изцеление, едно единствено лекарство. Те трябваше да погледнат към бронзовата змия,
ако искаха да бъдат спасени от смърт. Ако някой кажеше: „Аз не
вярвам в това“, той щеше да умре. Ако някой кажеше: „Не вярвам,
че ако погледна на бронзовата змия ще оздравея“, той нямаше да
живее. Но множеството се събра заедно, знаейки, че са изправени
пред смъртта. Те наистина повярваха, това което Бог бе казал. Те
погледнаха към змията и изведнъж те бяха изцелени, точно както
Мойсей каза.
Господ Исус обясни тази история на Никодим. „Така трябва да
бъде издигнат Човешкия Син, та всеки, който вярва в Него (да не
погине, но) да има вечен живот“. (Йоан 3:146-15)
Ти трябва да вярваш, че Господ Исус беше наказан вместо теб
и да му се довериш, за да те спаси от наказанието, което заслужаваш. Ако ти наистина гледаш с цялото си сърце към Господ
Исус - това означава да вярваш единствено в Него - ти няма да
погинеш. Ти ще знаеш, че Бог живее в теб и когато умреш, или
когато Господ Исус дойде отново, ти ще живееш с Него завинаги.
Картина 2-7
Никодим слушаше внимателно докато Господ Исус обясняваше
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как той може да живее нов живот. Той беше учуден. Никодим беше
много религиозен; той знаеше почти всичко за Бога; той често се
молеше; но Господ Исус му казваше, че с тези неща той не може
да влезе в небесното царство. Господ Исус каза, че той трябва да
се новороди; трябва да стане нов човек. Той се нуждаеше да вярва
в Господ Исус Христос.
Разбираш ли как ти можеш да имаш този живот? Знаеш ли защо
Господ Исус Христос е единствения, който може да те спаси от
греха? „...Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него“ (1 Йоан 4:9).
Картина 2-8
Ами ти? Днес чу някои от чудесните неща, които Господ Исус
каза. Видя, че има само един начин да бъдеш спасен от вечното
разделение от Бога. Чуй тези чудесни думи от Библията: „Към
Мен погледнете и спасени бъдете всички земни краища; Защото Аз съм Бог, и няма друг“ (Исая 45:22). Подчини се на Бога и
погледни към Господ Исус днес. Кажи Му, че вярваш в Него. Например: „Господи Исусе, аз съм нарушил твоите заповеди. Зная,
че заслужавам да бъда наказан. Но аз вярвам, че Ти беше наказан
заради мен. Моля Те, спаси ме сега“. Ако вярваш в Него, Той ще
те спаси и ти ще знаеш, че Бог те е направил нов човек, човек
който може да живее за Него.

18

Урок 3
Закхей е намерен от Спасителя
Библейски текст: Лука 19:1-10.
Основна истина: Господ Исус Христос дойде, за да спаси грешниците.
Стих за запаметяване: „Затова и може съвършено да спасява
тези, които идват при Бога чрез Него, понеже всякога живее да
ходатайства за тях“ (Евреи 7:25 ).

Урок
Картина 3-1
- Седемдесет, осемдесет, деветдесет, сто...
Закхей обичаше да брои парите, защото знаеше, че ще запази
по-голямата част за себе си. Той имаше много важна работа. Той
работеше за римляните, които бяха завладели Израил. Римляните караха евреите да плащат много такси. Закхей отговаряше за
всички хора, които събираха таксите в Ерихон и околностите. Той
беше началникът на бирниците. Той проверяваше дали римските
управници получаваха всички пари, които искаха. А също така
той оставяше достатъчно от тях за себе си.
Този богат, важен човек живееше в Ерихон, красив град с високи палмови дървета и хубави градини. Много богати хора живееха там. Мисля, че Закхей се радваше за това, тъй като те плащаха много пари на Римската империя, а това означаваше и повече
пари за него!
Закхей беше важен човек, имаше много пари и живееше в много
красив град. Но имаше нещо нередно. Той мамеше и крадеше. Той
вземаше от хората повече пари отколкото трябва. Той мамеше, за
да има повече пари за себе си. Той трябва да е знаел за Божията
заповед: „Не кради“, но той я нарушаваше постоянно. Когато не
се подчиняваш на Бога, това е грях. Грехът ни отделя от Бога, така
че ние сме далеч от Него. Библията казва: „Но... вашите грехове
са скрили лицето му от вас, та не ще да чува“ (Исая 59:2).
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Закхей бе далеч от Бога, той беше потънал в грях. Може би и
ти си в същото състояние. Нека да помислим върху тази заповед
„Не кради“. Имаш ли химикал, играчка или книга, която си взел
от някой друг? Крал ли си пари от мама, иди татко, за да купиш
сладолед? Спомни си когапреписа от някой друг на онзи изпит в
училище. Ти си откраднал отговора. Ти си бил непокорен на Бога.
Знаеш за тези и други лоши неща в твоя живот, които остават
между теб и Бога. Ти също ри затънал в греха, също както Закхей.
Твоите грехове застават между теб и Бога.
Картина 3-2
Един ден Закхей видя много хора да се събират. Те бяха възбудени. Под горещото слънце, хората викаха и крещяха, някои се
бутаха да си проправят път в навалицата.
- Идва Исус от Назарет - новината се разпространяваше бързо.
Различните хора бяха чували различни неща за Него. Те сигурно
са казали това, което знаеха:
- Той прави слепите да проглеждат.
- Да, и когато Той докосва болни в същия момент те оздравяват.
- Той дори е върнал мъртъв човек към живота.
Може би много малко от тези хора в тълпата са разбирали, че
Този, за когото говорят е Божият Син. Той винаги е живял с Бога
- Неговия Баща в небесата. Той стана човек и дойде на земята.
Това стана, защото Той беше Бог и можеше да прави такива чудни
неща. И въпреки, че хората не разбираха това, те се вълнуваха от
Неговото идване в града.
Закхей знаеше, че Той идва.
- Трябва да видя този човек - си мислеше той. Може би той беше
чул, че Господ Исус е приятел на бирниците, които всички презираха. Закхей побърза да се присъедини към тълпата, но той не
виждаше от главите на хората. Той беше нисък човек. Дори ако
беше застанал на пръсти, той нямаше да види и частица от Господ
Исус. Разбира се, никой не би му помогнал. Той беше началник на
бирниците и всички го мразеха.
Картина 3-3
Закхей трябва да е бил много разочарован. Той искаше толкова
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много да види този Човек. Скоро щеше да е твърде късно, защото
Исус само преминаваше през града. И тогава на Закхей му дойде
идея. В момента когато се сети за това, той започна да бяга през
града. Беше много необикновено в онези дни, богат и важен човек
като него да бяга така. Какво беше намислил той?
Идеята на Закхей беше тази: „Има едно черничево дърво по
пътя през, който Исус щеше да мине. Ако се покача на него, ще
имам най-добрата гледка“. Просто си представете началникът на
бирниците на Ерихон да иска да се покачи на някакво черничево
дърво!
Много скоро той стигна до дървото. Хвана един от клоните и
се придърпа към него. Изкачи се и седна на клона сред сенчестия
листак. Сега той беше сигурен, че ще види добре Господ Исус,
когато минаваше.
Картина 3-4
Закхей гледаше как тълпата идва по-близо и по-близо. Да, Господ Исус Христос минаваше по горещия прашен път. Защо беше
дошъл в Ерихон? Той отиваше в Ерусалим и трябваше да мине
през Ерихон, за да отиде там. Той отиваше в Ерусалим със специална задача.
Той, Божият Син, напусна небето и дойде на света, за да направи нещо прекрасно за хора като Закхей, за теб и мен, за тези които
са изгубени в греха, отделени от Бога. Той беше единственият Човек, който някога е живял на земята и никога не е съгрешил пред
Бога. Библията казва: „...Който не е знаел грях...“ (2 Коринтяни
5:21). Той предаде Себе Си на кръстна смърт и взе наказанието,
което ние заслужаваме от Бога. Когато Той умря на кръста, Той
беше отделен от Своя Отец, Бог. Какво ужасно наказание претърпя Той! Но Той възкръсна от смъртта и е единственият, който
може да те спаси от вечното наказание. Той дойде да умре и да
спаси загубените момченца и момиченца, мъже и жени. За това
Той отиваше в Ерусалим и трябваше да мине през Ерихон.
Имаше още една причина, поради която Той беше там. Докато
вървеше по пътя Той търсеше някого. Той и тълпата се приближаваха по-близо и по-близо до дървото, където Закхей бе седнал
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между листата. Закхей беше щастлив, че може да гледа.
Картина 3-5
Но тогава тълпата спря, защото Господ Исус беше спрял точно
под черничевото дърво. Той погледна нагоре към дървото и каза:
- Закхей, побързай да слезеш, защото днес ще гостувам в дома
ти.
Всички ахнаха от учудване! Закхей беше изненадан повече от
всички.
Закхей беше този, когото Господ Исус търсеше в Ерихон. Той
обичаше този човек и искаше да направи нещо прекрасно в неговия живот. Той знаеше всичко за Закхей: Знаеше неговото име;
къде живее; знаеше, че той е седнал на онзи клон; Той знаеше
всичко за неговите измами, кражби и колко го мразеха хората от
народа. Въпреки, че сега Господ Исус е на небето, Той все още
гледа на хората. Той още вика хората. Чуваш ли този глас? О, ти
няма да чуеш глас, по начина по който чуваш моя. Но Господ Исус
те вика, ако ти знаеш, че си изгубен, това което чуваш днес е точно за теб. Дълбоко в сърцето си ти знаеш, че Той те обича; Той
ти казва да дойдеш при Него, за да не си загубен в греха повече.
Той вика ли те днес? В онзи ден преди много, много години, той
повика Закхей.
Бързо малкия човек се спусна от дървото. В този момент той
стоеше точно до Онзи, Който така бе желал да види. Ако Господ
Исус те повика днес, покори Му се и направи каквото ти казва,
както Закхей го послуша.
Картина 3-6
Господ Исус и Закхей седнаха един срещу друг в къщата на ниския човек. Хората от тълпата бяха много недоволни и започнаха
да роптаят и говорят тихо:
- Нима не знае какъв човек е Закхей?!
- Представи си Той стои в къщата на измамник!
Но Исус Христос, Божият Син, дойде на света да се грижи и
спаси хората като Закхей. Той не искаше Закхей да върви в своя
непокорен път и да бъде отделен от Бога завинаги. Той е същият
днес; Той още спасява лошите момченца и момиченца, мъже и
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жени.
Какво означава думата „спасява“? Представи си, че си на брега
на морето и отиваш да плуваш. Изведнъж течението те повлича
и ти потъваш в морето. Ти не можеш да направиш нищо, за да се
спасиш; течението е прекалено силно. Но спасителят вижда какво става и те изважда от морето. И не след дълго ти отново си на
пясъка. Ти си бил избавен или спасен от водата.
Поради грехът в твоя живот ти си в опаност да бъдеш разделен
от Бога завинаги. Твоят грях те държи далеч от Бога и ти не можеш да направиш нищо, за да се спасиш. Ти имаш нужда някой да
те спаси, или избави от греха. Исус Христос е единствения, Който
може да направи това. Той е единсвеният Спасител. В онзи ден
Той, Спасителят вървеше по пътя към къщата на бирника.
Картина 3-7
Закхей беше толкова щастлив, че Господ Исус е в къщата му!
Той сигурно е казал на слугите си да приготвят трапеза за специалния Гост. Аз съм сигурен, че Господ Исус е говорил със Закхей
и другите в къщата, но Библията не ни казва какво е говорил Той.
Докато Той беше там нещо прекрасно се случи в живота на Закхей. Докато той слушаше Господ Исус, той разбра, че Исус наистина е Божия Син; Той наистина бе Спасителя. Закхей видя колко
лош и грешен бе той самия. Той искаше греховете му да бъдат
простени; Той искаше живота му да бъде различен, не пълен с
егоизъм, лъжи, измами и кражби. Закхей просто се довери на Господ Исус Христос да прости всичките му грехове. Затова Закхей
изведнъж стана. Говоренето спря. Всички чакаха. - Господи, давам сега половината от всичко, което имам на бедните - каза той.
- И ако съм ощетил някого с нещо, ще платя четири пъти повече
отколкото съм взел.
Някои от хората може би са се задъхали. Възможно ли е това да
е истина? Наистина ли Закхей казваше това? Какво се беше случило? Господ Исус веднага разясни. Той каза на Закхей:
- „Днес стана спасение на този дом... Понеже Човешкият Син
дойде да потърси и да спаси погиналото“ (Лука 19:96-10).
Господ Исус избави Закхей от това да бъде наказан за греховете
23

си. Той спаси Закхей от греха, който го държеше, и го караше да
краде и мами. Закхей беше спасен от греха. Той не беше вече разделен от Бога. Животът му бе променен от Господ Исус Христос.
Какъв прекрасен ден бе този за Закхей!
Картина 3-8
Това може да бъде един прекрасен ден и за теб, ако знаеш, че си
загубен в греха и желаеш да се отречеш от всичко, което е противно на Бога. Помоли Господ Исус сега да вземе греха ти и те
освободи от него. Може да му кажеш:
- Скъпи Господи Исусе, аз съм грешен, направил съм много
лоши неща. Благодаря Ти, че Ти дойде да умреш на кръста и да ме
спасиш. Моля те да премахнеш моя грях. Вярвам в Теб напълно
като мой Спасител и Господ.
Ако наистина вярваш в Него, Той ще те спаси. Библията казва:
„Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога
чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях“ (Евреи
7:25). Той може да промени живота ти; тогава като Закхей ти ще
започнеш да живееш Богоугоден живот.
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Урок 4
Блудния син получава урок
Библейски текст: Йоан 1:19-36; Лука 3:1-3; Матей 3:1-6; Изход 12.
Основна истина: Обърни се от греха към Господ Исус Христос.
Стих за запаметяване: Повторете Евреи 7:25
„Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един
грешник, който се кае“ (Лука 15:10)

Урок
Той вървеше към входната врата с куфар в ръка и палто в другата; имаше упорито изражение на лицето си:
-Никога повече няма да се върна тук - изкрещя той на майка си.
- Тук повече не ми харесва.
Майката на Тони гледаше тъжно как той си отива. Господ Исус
веднъж разказа една история за момче като Тони...
Картина 4-1
- Татко, дай ми парите, които ще получа, когато умреш; Искам
ги сега; Не искам да чакам!
Наистина ли говореше неговия скъп син? Колко натъжен се
чувстваше бащата. Той беше дал на сина си дом, слуги, беше му
дал храна и облекло. Неговият по-малък син искаше парите сега;
Той искаше да замине далеч от дома, за да прави това което иска.
Този баща ме кара да си мисля за Бога; Той е толкова добър с нас.
Можеш ли да изброиш някои от нещата, които ти е дал Бог? (Дискутирайте Божиите дарове.) Да, всичко добро, което получаваме, го имаме защото Бог е добър и благ с нас.
Не може да не обичаме и да не се подчиняваме на този добър и
благ Бог. Да, но ние не го правим. Библията казва: „Всички ние се
заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път“ (Исая 53:6а).
Това означава, че въпреки добротата и милостта на Бога, ние все
още вървим по своя си път, не по Божия. Бог знае кое е най-добро
за нас и иска наистина да сме щастливи. Той ни заповядва в Библията да се подчиняваме на родителите си. Той ни заповядва да
казваме истината. Баща ти казва:
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- Бъди си в къщи не по-късно от 6,30. Но играта на футбол е
твърде добра, за да я оставиш и ти се прибираш към 7,15.
- По кое време ти казах да се прибереш вкъщи? - пита баща ти.
- Много съжалявам татко, часовникът ми спря.
По Божият път ли вървиш, или по своя собствен? Ти вървиш по
своя собствен път и съгрешаваш пред Бога? Защо? Защото ти си
роден с грешно сърце, което иска да греши. Никой вкъщи не те е
учил как да не се подчиняваш или да лъжеш. Ти просто намираш
за по-лесно да вършиш нещата посвоему, точно както това момче.
Картина 4-2
Натъжен бащата му даде парите и след това малкият син напусна дома.
- Ще отида в далечна страна - си мислеше той. - Ще си прекарвам времето страхотно и ще правя каквото си искам.
Чудесно е да няма никой, който да ти казва какво да правиш, кое
е добро и кое зло. Ще се забавлявам както искам.
Натъжен и безмълвен бащата го гледаше как заминава. Неговият
скъп син беше тръгнал по своя собствен път и бащата се страхуваше, че му предстои трудно време. Той гледаше след него, докато
накрая го изгуби от погледа. Синът му замина. Но синът мислеше за други неща. Той очакваше с нетърпение времето, което му
предстоеше - нови опитности, нови приятели. Той дори може да
забогатее! Той мислеше, че може да управлява собствения си живот.
Картина 4-3
В далечната страна той намери нови приятели. Тези приятели
бяха много щастливи да му помогнат да си изхарчи парите. Заедно с тях той ядеше и пиеше много и вършеше много лоши неща.
Той беше далеч от баща си, и правеше неща, които биха наскърбили баща му. И ти си като него. Когато вървиш по своя път, ти
правиш неща, които не са угодни на Бога. Когато каза: „Часовникът ми спря“ - това беше лъжа!
Бог е съвършен и добър - Той никога не лъже и мрази лъжата.
Спомняш ли си когато не се прибира вкъщи навреме? Ти си бил
непокорен не само на своите родители, но и на Бога. Използваш
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ли името на Бога напразно? Това е нещо друго, което не е угодно
на Бога, защото Той е заповядал: „Да не използваш името на своя
Бог напразно“. Ти правиш тези неща, защото вървиш по своя път.
Твоят грях те държи далеч от дома ти, така както държеше този
младеж далеч от дома му. Той мислеше, че си прекарва добре.
Скоро, много скоро не му беше останало нищо. Нямаше вече
пари, а с тях си заминаха и приятелите му! Никой не можеше да
му помогне. Работите вървяха от зле по-зле. В страната имаше
глад и хората нямаха какво да ядат. Храната стана скъпа и рядко
се намираше. Той беше гладен. Скоро хубавите му дрехи станаха с дупки и той трябваше да продаде всичко, което притежаваше. Нищо не му остана. „Може би ще намеря работа и ще печеля
пари“ - си мислеше той. Но единствената работа, която можа да
намери беше да храни прасета в една ферма. На евреите бе забранено да отглеждат или да имат нещо общо с прасета.
Картина 4-4
Колко се срамуваше той! Ден след ден, той гледаше как ядат
прасетата. Той беше толкова гладен, че искаше да се насити от
храната на прасетата. За да стигне до там, сигурно е умирал от
глад. Той беше тръгнал по своя път и беше далеч от баща си. Ти
си тръгнал по своя път, не по Божия път. Направил си много неща,
които са противни на Бога. Ти си далече от него. Това е много сериозно, тъй като Библията казва: „Душата, която е съгрешила, тя
ще умре“. (Езекиил 18:4в). Това означава, че ако вървиш по своя
път, ще бъдеш завинаги отделен от Бога. Това е наказанието за
твоя грях. Твоят път не е най-добрия; това момче го откри също.
Грухтящи, миришещи свине! Колко много ги мразеше синът!
Той започна да мисли за вкъщи. Той помнеше къщата, слугите
и семейството си. Той мислеше за изобилието от храна, което те
имаха, докато той гладуваше. Като гледаше свинете, той се срамуваше от начина, по който бе живял. Той каза:
- Ще отида при баща си и ще му кажа, че съгреших спрямо Бога.
Ще му кажа, че съжалявам, че напуснах дома и тръгнах по моя
път. Ще напусна свинете и този глупав живот завинаги; дори да
бъда слуга у дома, ще е по-добре от това.
27

Не е ли време да започнеш да мислиш като него? Помисли за
твоя грях - лъжи, непокорство, празни думи. Това не са неща без
значение. Приемаш ли ги като грях, който Бог трябва да накаже?
В сърцето си знаеш ли, че трябва да оставиш и да се отречеш
от него? Мислиш ли за нуждата да се откажеш от греха и да се
обърнеш към Бога, като този млад човек, който искаше да напусне
прасетата и далечната страна и да се завърне при баща си?
Картина 4-5
Но единствено мисленето нямаше да му помогне. Той трябваше
да действа и един ден го направи. Той тръгна към дома, изоставяйки свинете, фермера и далечната страна. Сигурно си е мислил:
„Повече от всичко искам греха ми да бъде премахнат и да бъда с
Бога“. Бог иска да направиш това, което по-малкия син направи:
Той иска в сърцето си ти да се отречеш (обърнеш) от греха. От
какво иска Бог да се отречеш (обърнеш)? От лъжите, непокорството, измамата, празните думи, или всичко в живота ти, което
знаеш, че е грешно. Когато ти истински съжаляваш, че си сгрешил против Бога и искаш да се отречеш от греха, това се нарича
покаяние. Библията казва, че Той „...заповядва на всички човеци
навсякъде да се покаят“ (Деяния 17:30)
Това е което направи по-малкия син, когато той напусна далечната страна и пое пътя към дома. Вероятно си е мислил: „Какво
ли ще каже баща ми? Ще ме приеме ли? Дали ще може да ми
прости? Бях толкова глупав!“. Беше ли той развълнуван и нервен
по пътя, който го доближаваше по-близо и по-близо до дома? Когато в сърцето си се отречеш от греха (покаеш се), това не е още
истинския път, който те връща при Бога. Има само един път до
Бога. Той е чрез Личността на Господ Исус Христос. Той винаги е
бил Божия Син в небето, но Той
дойде на земята, за да бъде единствения път до Бога. Той позволи хората да Го приковат на кръст: Там Той умря и проля своята
скъпоценна кръв; Той пое ужасното наказание за нашия грях; Той
умря, за да могат грешниците да бъдат простени. В Него нямаше
грях; Той никога не е правил тези неща, за които ние говорихме по-рано, но Той умря за греховете на света. Затова Той може
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да каже: „...Аз съм пътят... никой не идва при Отец, освен чрез
Мен“(Йоан 14:6). Но Той възкръсна от смъртта и живее завинаги. И тъй почти 2000 години след Неговата смърт и възкресение,
думите са все още верни: „Затова и може съвършено да спасява
тези, които идват при Бога чрез Него, понеже всякога живее да
ходатайства за тях“ (Евреи 7:25). Искаш ли греховете ти да бъдат
простени? Желаеш ли да бъдеш с Бога? Остави твоите грехове и
ела при Господ Исус Христос. Кажи Му, че наистина съжаляваш
за греха си и вярваш, че Той умря за теб. Помоли Го да заличи греховете ти и да управлява живота ти. Това е пътя към Бога. По-младият син беше на път към баща си. Още докато беше далеч, баща
му го видя. Той трябва да е очаквал завръщането на сина си. В
далечината той видя мръсен парцалив човек да идва към него.
Когато човекът се приближи, той осъзна, че това е сина му.
Картина 4-6
С широко отворени ръце той се затича да го посрещне. Той го
прегърна и целуна, като плачеше от радост.
- О, татко - плачеше синът - Съгреших против небето и против
теб. Не заслужавам да бъда твой син. - Нямаше нужда да казва
нищо повече. Той виждаше, че никога няма да е слуга - той беше
син! Той беше съгрешил и го знаеше, но грехът нямаше повече да
го владее. Всичко беше простено и забравено. Не го заслужаваше,
но беше истина. Какво посрещане!
Искаш ли грехът ти да бъде простен и забравен от Бога? Ще се
радваш ли, той повече да не те владее? Това е, което ще стане, ако
ти се отречеш от греха и се обърнеш към Господа. Помоли Господ
Исус Христос да те спаси от греха. Ти не заслужаваш да бъдеш
простен, но това е което Бог обещава на всеки, който се покае и
възложи вярата си на Господ Исус. О, велика е Неговата любов,
дори по-велика от любовта на бащата в историята, която Господ
Исус разказа.
Картина 4-7
- Донесете най-добрата дреха за сина ми.
Слугите се подчиниха
- Сложете пръстен на ръката му. Синът ми не е роб, за да вър29

ви бос. Донесете му сандали! Доведете телето, заколете го и ще
празнуваме! Защото този мой син бе мъртъв, а сега е жив; беше
загубен, а сега се намери.
Бащата наистина обичаше това момче! Ако дойдеш при Бога,
такъв какъвто си с твоите грехове, тогава те всички ще бъдат простени. Бог те обича и иска да те вземе да живееш с Него, когато
умреш. Бог се радва много, когато един грешник се покае; в Библията се казва, че небесните ангели се радват, когато някой помоли Господ да премахне неговия грях.
Картина 4-8
Ще има ли радост в небето днес? Искаш ли греховете ти да бъдат
простени? Покори се на Божията заповед, отречи се от греховете
ти и ела при Бога - покай се. Ела сега пред Господ Исус Христос
и Му кажи, че съжаляваш, че си вървял по своя път, а не по Божия
път. Кажи Му, че вярваш, че Той е умрял на твое място; помоли Го
да премахне греховете ти. Ако направиш това и си искрен, всички
твои грехове ще бъдат простени; Бог ще те приеме. И цялото небе
ще се радва! В Библията се казва: „Има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае“ (Лука 15:10).
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Урок 5
Павел и Сила отиват във Филипи
Библейски текст: Деяния 16:11-40.
Основна истина: Повярвай в Господ Исус Христос, и твоя живот
ще бъде променен.
Стих за запаметяване: „...Повярвай в Господ Исус Христос, и ще
се спасиш, ти и домът ти“ (Деяния 16:31)

Урок

Удряни с камъни от разярената тълпа... Спасявани от зъл заговор... Освобождавани от затвора от ангел... Попадали в корабокрушения!... Това са някои от нещата, които са се случвали на
първите християнски мисионери. (Мисионер е онзи, който отива
на други места, за да каже на хората за Господ Исус Христос.) Павел и Сила бяха мисионери. Техният живот често беше вълнуващ,
дори опасен.
Картина 5-1
Нека да се присъединим към тях, когато те бяха отишли в един
град в нова земя. Филипи беше препълнен с хора, и Павел и Сила
не познаваха никой от тях. Но те бяха сигурни, че това е мястото
на което трябва да бъдат. Бог ги беше довел тук. (Може да посочите Филипи на картата.)
Когато те гледаха, можеха да видят, че повечето от хората не
знаеха нищо за Единственият Истински Бог. Те се покланяха на
лъжливи богове. Павел и Сила бяха нетърпеливи да им кажат за
Бога и Неговият Син, Исус Христос. Павел и Сила бяха мисионери, пътуващи от място на място, разказвайки на хората за Исус
Христос и как те могат да Го познават. Но къде щяха да започнат
своята работа в този град? Там нямаше дори сграда, където хората, които не знаеха за Бога, да се съберат. Накрая те намериха
хора, които знаеха Първата част на Библията и се молеха на Единствения Истински Бог. Те се срещнаха при реката.
31

Картина 5-2
Тези жени, които се събираха да се молят, знаеха за Бога, но не
знаеха, че Бог е изпратил Своя Син, Исус Христос на света. Павел
и Сила мислеха, че сега е времето да им кажат добрата новина.
Мисионерите сигурно са казали как Божият Единствен Син умря
на кръста и беше наказан за греховете на света. Колко вълнуващо
е било да кажат на тези жени, че Господ Исус възкръсна от смъртта и живее завинаги. За първи път тези жени чуваха, че единствено Исус Христос може да ги оправдае пред Бога.
Може би, ако ти си чул вече тези неща за Господ Исус, има неща
които не разбираш. Може би наистина искаш да помолиш Господ
Исус да прости греховете ти, но не знаеш как. Ще се радвам да
ти помогна чрез Библията. Ела и говори с мен след като свърши
урокът. Ще съм застанал ето там до онзи стълб (или някое друго
подходящо място).
Докато Павел и Сила обясняваха тези неща, нещо чудно ставаше в една от жените, която слушаше. Това беше Лидия, известна
и заможна жена. Библията ни казва, че докато тя слушаше, Бог работеше в сърцето и и животът и, така че тя разбра това което Павел и Сила казаха. Тя вярваше в Благовестието и наистина искаше
да познае Господ Исус Христос като личен Спасител. Тя възложи
вярата си на Господ Исус Христос и нейния живот бе променен.
Тогава тя каза на двамата мисионери:
- Ако ме приемате за вярваща, моля елате и останете в моя дом.
Бог беше работил в живота и сърцето на Лидия; и сега тя познаваше Господ Исус Христос като неин Спасител. Бог и даде любов и
към другите християни. Бог променя тези, които спасява. В Библията се казва: „...Ако някой е в Христос, той е ново създание...“
(2 Коринтяни 5:17). Това означава, че ако вярваш в Господ Исус
като твой Спасител, ти си нов човек. Външно, ти си същият, но ти
ще бъдеш променен отвътре. Ти ще бъдеш променен - от човек,
който е грешен и непокорен, на човек, който иска да се покорява
на Бога. Това не означава, че ти няма да бъдеш непокорен отново,
но че няма повече да бъдеш човек, който не се интересува от Бога,
ти ще го обичаш. Бог не само ти казва как да живееш за Него; Той
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идва да живее в теб, да ти помага. Точно това стана с Лидия.
Картина 5-3
Павел и Сила трябва да са били изключително щастливи от
това, което Бог правеше. Те продължаваха да разказват на хората
за Исус Христос. Веднъж, когато те отиваха на молитвено събрание те срещнаха една робиня, която беше ясновидка. Библията
ни казва, че ясновидството не е угодно на Бога и ние не трябва да
имаме нищо общо с него. (Второзаконие 18:10-12). Зъл дух, който
беше в момичето й даваше способността да предсказва. Когато тя
видя Павел и Сила, тя започна да вика:
- Тези хора са служители на Всемогъщия Бог, които ви показват
път за спасение!
Това, което тя казваше беше истина, но по начина по който викаше, те разбраха, че Сатана владее живота й. Павел и Сила много
се натъжиха когато чуваха бедното момиче да вика след тях. Тя
продължи да ги следва още дни и през цялото време викаше. Накрая на Павел му дотегна, той спря обърна се и каза:
- В името на Исус Христос ти заповядвам да излезеш от нея!
В този момент злият дух напусна момичето. Колко силно е името на Господ Исус! Той е по-силен от Сатана и злите духове. Той
промени живота на момичето и Той може да промени и твоя живот.
Вероятно знаеш, че твоя живот не е правилен. Ти лъжеш, имаш
лоши мисли, непослушен си на мама и татко, използваш името на
Бога напразно, харесва ти да вървиш по твоя път.
„Няма праведен нито един“ (Римляни 3:106). Ти имаш нужда да
станеш нов човек. Господ Исус Христос може да те направи такъв
човек. Ние знаем, че Той е всемогъщ, защото Той възкръсна от
смъртта. Той е жив днес; Той има силата да промени твоя живот.
Независимо колко лош си ти, Господ Исус може да те промени
напълно.
Ако Му се довериш да те спаси, той ще прости греховете и ще
промени твоят живот. Може би ти си избухлив и всеки знае за
това. Но ако ти дойдеш при Господ Исус и Му се довериш като
Спасител, Той ще ти даде сила да не бъдеш повече избухлив. Да
принадлежиш на Господ Исус не означава, че си готов да отидеш
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на небето. Това означава да бъдеш нов човек, който да живее за
Бога сега, в този живот. Робинята стана напълно различна, след
като бе освободена от злия дух.
Картина 5-4
Не всички обаче бяха радостни от това, което се бе случило. Робинята работеше за хора, които изкарваха пари от нейните предсказания. Те бяха разгневени, когато разбраха, че тя повече няма
да им носи пари. Те сграбчиха Павел и Сила и ги заведоха на мястото, където бяха градските съдии. Те ги обвиняваха, казвайки:
- Тези хора са евреи и предизвикват бунове в града ни. Те учат
неща, които са противни на нашия закон. Това беше лъжа, но нямаше кой да защити Павел и Сила. Тълпата се присъедини, като
викаше лъжи и хулеше мисионерите.
Съдиите наредиха те да бъдат наказани жестоко. Свалиха дрехите им и ги биха лошо. След това ги хвърлиха в затвор и на тъмничарят заръчаха да ги пази добре.
Картина 5-5
За да бъде сигурен, че няма да избягат, тъмничарят ги сложи в
тъмница, навътре (дълбоко) в затворът. Също прикова краката им
към дървени дъски, наречени клади. Те целите бяха в кървящи
рани и синини, които ги боляха. Ръцете и краката им бяха вързани
здраво. Нямаше надежда да избягат.
Но в тази мръсна, влажна, тъмна килия те нито стенеха нито се
оплакваха. От тях се чуваше друг звук - те пееха! Павел и Сила
пееха хвалебни песни на Бога. Как можеха да правят това? Те знаеха, че Бог е отговорен за всичко, което бе станало. Те знаеха, че
затворническите стени не държаха Бог отвън; Той беше с тях. Те
имаха радост в сърцата си. Колко различни бяха те от другите
затворници!
Тези, които уповават на Господ Исус Христос като техен Спасител са различни, защото Бог ги е направил нови хора. Ако уповаваш на Господ Исус, ще има времена, когато ще бъде много трудно да живееш за Него. Но Той е обещал: „Никак няма да те оставя
и никак няма да те забравя“ (Евреи 13:56). Бог ще бъде винаги в
твоя живот. Ти ще Го познаваш, защото Исус Христос е твой ли34

чен Спасител. Затова Павел и Сила пееха хваления на Бога.
Колко ли учудени са били останалите затворници, когато са
чули пеенето! Това не беше звук, който чуваха често зад тези дебели затворнически стени.
Картина 5-6
Изведнъж, в полунощ, друг шум разтърси сградата. Всичко започна да се клати. Основата на затвора са клатеше. Отвориха се
всички врати. Дървените прътове се счупиха, железните окови
паднаха от затворниците. Бог беше действал. Той беше пратил
земетресение. Тъмничарят се събуди от земетресението. Когато
видя затворническите врати отворени, той се изплаши: „Сигурно
всички затворници са избягали“ - мислеше той. „Ще бъда убит за
това“. Бързо извади ножа си; той щеше да се самоубие. Тогава той
чу вик:
- Не се наранявай; всички сме тук. Това беше Павел.
Когато тъмничарят чу Павел, той помоли някой да донесе светлина. Вероятно всякакви мисли са минавали през главата му:
„Тези хора сигурно са служители на Бога, защото иначе биха избягали ако имаха възможност; Бог сигурно е много силен, щом
прати такова земетресение“. Тъмничарят знаеше, че не е готов
да се срещне с този велик Бог. Когато влезе в килията, той зададе
много важен въпрос:
- „Господа, какво трябва да направя, за да се спася?“
Картина 5-7
Павел отговори:
- „-Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш...“ (Деяния
16:31). Павел и Сила сигурно са обяснили, какво са искали да кажат. Исус Христос, Божият Син, умря на кръста и беше наказан
за греховете на света. Той възкръсна от смъртта и сега е на небето
с Бога. Той бе единственият, който можеше да изправи отношенията на тъмничаря с Бога. Той трябваше да се довери на Господ
Исус да премахне греховете му и да го доведе до Бога.
Мислиш ли, че тъмничарят просто е слушал какво са говорили Павел и Сила и не е направил нищо? Той каза ли просто: „О,
хубаво е да зная това?“ Библията ни казва, че той повярва, той се
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довери на Господ Исус да го спаси от греха. Той помоли Господ
Исус да прости греховете му. Не само това, но и неговото семейство повярва в Господ Исус Христос. Не е достатъчно само да
знаеш за Исус Христос. Трябва лично да Му се довериш и да го
помолиш да те спаси.
Ако тъмничарят наистина е повярвал в Господ Исус, тогава неговият живот трябва да се е променил, нали така? Да, той беше
променен. Той взе Павел и Сила със себе си и внимателно изми
раните им с вода. Той ги заведе в дома си. Нахрани ги и се погрижи за тях. Каква промяна! Когато Господ Исус Христос спасява
човек от греховете му, има истинска промяна в неговия живот.
Бог Святи Дух идва да живее в човека в същия момент, когато той
възложи удованието си на Господ Исус. Той прави непокорните
момченца и момиченца, послушни деца. Той превръща тези, които не са се интересували от Библията, в хора които искат да знаят
повече за Божието Слово.
Картина 5-8
Бог може да те направи нов, променен човек. Той може да те направи благ, както промени Лидия. Той може да те обърне от грешния живот, както направи с ясновидката. Той може да ти помогне
да живееш Богоугоден живот, както направи с тъмничаря.
Желаеш ли ти да бъде различен?
Съжаляваш ли, че не живееш в Божия път? Помоли Господ Исус
да ти прости и да управлява живота ти! Довери се единствено на
Него да те спаси от греховете ти! Тогава Господ Исус ще живее в
теб чрез Своя Свята Дух и ти ще бъдеш нов човек. „.Повярвай в
Господ Исус Христос и ще се спасиш“ (Деяния 16:31).
КРАЙ
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