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БОГ И НЕБЕТО
Основна истина: Бог е свят. 
Библейски текст: Лука 24:50-53; Деяния 1:9-11; Откровение 21 и 22
Стих за запаметяване:
„В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви 
кажа, защото отивам да ви приготвя място.“ (Йоан 14:2)
Нагледни пособия:
В началото на урока ви предлагаме да използвате картина на златна корона 
и монети.

УРОК
Някои хора обичат книгите, други не. Вероятно ти обичаш да четеш за 

вълнуващи приключения. А може би най-много от всичко харесваш коми-
ксите. Тук имам една книга, в която няма никакви думи, никакви картини. 
Може би си мислиш: „Това е невъзможно.“ Но, погледни! Ето я! (Покажете 
една книга без думи.) Когато я прочетеш, ще научиш една специална вест. 
Ние ще се научим да четем тази книжка, като започнем днес със златната 
страница.

Злато! Какво си мислиш, когато чуеш тази дума? (Нека децата да отго-
ворят.) Сигурно те кара да си мислиш за пари или бижута – за нещо много 
ценно. На мен тази златна страница ми напомня за едно много специално 
място.
Картина 1-1(Небето)

Това е място с невероятна красота, където има улици от чисто злато, чис-
то като стъкло! Всъщност там има цял град направен от злато! Библията 
казва, че това место се нарича Небе. Небето е реално и прекрасно място. Не 
само, че улицата и града са от злато, но градската стена, с която е ограден 
града е направена от скъпоценни камъни. Стената има 12 порти, които са 
12 бисера. Чиста като кристал река тече през града. Небето е удивително 
красиво и съвършено място, защото Бог го е създал и то е Божия дом.
Картина 1-2 (Символи: Създател, свят, любов)

Библията ни учи много неща за Бога. Първото нещо, което Библията ни 
казва е, че Бог е създател. Той е Този, Който създаде света и всичко в него. 
Той създаде дърветата, небето, животните. Но най-специалното Му творе-
ние са хората. Той създаде теб! Бог знае всичко за теб. Знае името ти и 
какъв е цветът на очите ти. Той те направи точно такъв, какъвто искаше ти 
да бъдеш.

Другото нещо, което Библията ни казва за Бога е, че Той те обича. Той те 
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познава и обича още преди да си бил роден. Бог иска и ти да Го познаваш 
и обичаш. И така, тази златна страница ни кара да мислим за Небето и за 
Бога, Който е създател, и Който ни обича.

Знае ли някой откъде идва златото? Да, често то се намира в скали. Има 
златни мини, от които миньорите изваждат тези скали. После ги нагряват. 
Златото се разтапя и всичко друго се отделя от него. Така остава само чис-
то злато. Това ни напомня за Бога, понеже Той е чист и отделен от всички 
злини. Той е съвършено добър и всичко, което върши, е правилно. Библията 
ни казва, че Бог е свят, съвършен във всичко, което прави. Не е ли чудесно, 
че святият Бог, Създателят на света те обича? Не само, че те обича, но Той 
иска ти да отидеш да живееш един ден с Него на Небето.
Картина 1-3 (Неща, които не са в Небето. )

Небето е прекрасно и съвършено място, защото е направено от Бога и 
е Негов дом. Библията ни казва доста неща за Небето. В най-последната 
книга на Библията, Откровение, са записани някои неща, които няма да са 
в Небето. Знаеш ли, че в Небето няма нито слънце, нито луна (Откровение 
21:23). То е пълно със силна светлина, наречена Божията слава. Тя е по-ярка 
дори от слънцето. Това ни напомня колко велик е Бог, колко е различен от 
нас хората. Божията слава винаги е там и затова на Небето няма нощ. Там 
никой не се нуждае от свещ или електрическа светлина. Някои момичета и 
момчета не обичат тъмното, защото тогава изпитват страх. На Небето няма 
тъмнина, няма и страх от тъмното!

Погледнете тези деца на картинката. Те са много тъжни, нали? Как ми-
слите, какво може да накара децата да плачат? (Изчакайте за отговор.) 
Има много неща в този свят, които ни карат да плачем – тъжни неща, раз-
очарования, болести, лоши думи. Тези неща няма да ги има в Небето. Сам 
Бог ще изтрие всички сълзи. Той ще обича и ще се грижи за всеки човек, 
който е в Неговия дом. Небето е изпълнено с радост и песни. Там всеки ще 
пее хваления на Бога.

Когато някой умре, ние често поставяме надгробен камък, за да покажем 
мястото, където е погребан. В Небето няма надгробни камъни, защото там 
никой никога няма да умре. Всеки човек там има специално небесно тяло 
и ще живее завинаги с Бога. Сам Бог никога няма да умре. Той дава вечен 
живот на всеки, който се довери на Господ Исус като Спасител.

Има едно нещо, което няма да бъде в Небето, защото би развалило това 
чудесно място, където живее Бог. Това е грехът. Тъмното сърце в средата на 
страницата ни напомня за греха в живота на човека. Грях е всяко наруше-
ние на Божия закон. Това е, когато правиш, казваш или мислиш неща, които 
Бог не харесва. Бог заповядва да казваме само истината, но много пъти ние 
не казваме цялата истина. Ти и аз сме лъгали. Бог заповядва да слушаш 
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родителите си. Много пъти ти вършиш това, което на теб ти се иска и не се 
съобразяваш с това, което са ти казали. Понеже Бог е казал: „не лъжи“; „по-
читай баща си и майка си“, лъжата и непослушанието са грях. Дори само 
един грях в твоя живот ще ти попречи да отидеш на Небето. Бог не може 
да позволи в Небето да има грях, понеже е свят. В Библията четем: „В Него 
няма никаква тъмнина“ (Йоан 1:5 а).

Има само Един, Който може да отнеме твоя грях и направи живота ти 
чист. Исус Христос, Божият Син, може да направи това. Той взе наказани-
ето, което ние грешниците заслужаваме. Беше прикован на кръст, където 
понесе ужасни болки. Бог наказа Своя Син, като че ли Той беше вършил 
зло. Да, Бог мрази греха, но обича грешниците. Той иска да се довериш на 
Неговия единствен Син, за да те подготви за Небето. Помни, там няма грях! 
Нека сега да видим какво ще има в Небето!
Картина 1-4 (Неща, които са в Небето.)

Бог е в Небето. За Него ни напомня златната страница. Разбира се, Бог 
не е направен от злато. Но Той е богат. Той е велик владетел. Той е чист и 
свят. Ние нямаме картина на могъщия Бог. Той няма тяло. Не можем да Го 
нарисуваме. Но вече знаем доста неща за Него. Можете ли да си спомните 
някои от тях? (Позволете на децата да отговорят. Преговорете, че Бог е 
чист и свят, че е Творец, обича грешниците, различен е от хората, Той е 
вечен; там, където е Той, има слава.) На Небето е Божият престол (Откро-
вение 22:3).

В Небето също така има ангели (Откровение 5:11). Ангелите не са хора, 
които са умрели, те са специални Божии създания. Можеш ли да предпо-
ложиш, колко ангели има там? (Нека децата да отговорят.) Библията ни 
казва, че те са десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. Това 
е едно число, което не можем да преброим. Ангелите хвалят Бога и Му 
служат. Те никога не са съгрешавали. Когато се приближават при Бога, те 
покриват лицата си, понеже Той е толкова, толкова свят.

В Библията пише, че Господ Исус каза: „В дома на Отца Ми има мно-
го обиталища...“ (Йоан 14:2). (Покажете обиталище.) Това са специални 
места за живеене, които Исус приготвя за тези хора, които вярват, че Той 
е техен Спасител от греха. Аз не знам дали тези жилища изглеждат като 
жилищата тук на земята, но със сигурност ще бъдат много, много по-пре-
красни от всяка сграда, която сте виждали. Няма ли да е чудесно да живееш 
в Небето?

От последната част на Библията ние можем да научим много за Небето. 
В нея четем за една специална книга, която е в Небето. Нарича се „Книгата 
на живота на Агнето“ (Откровение 21:27). „Агнето“ е друго име за Господ 
Исус Христос. В тази Книга са записани много имена. Но това не са имена-
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та на хората, които са се опитвали да бъдат добри, нито имената на хората, 
които ходят на църква. В Книгата на живота са записани имената на тези, 
които са се доверили на Господ Исус като на единствения, Който може да 
отнеме греха им. Имената на много от хората, за които четем в Библията, 
са в книгата на живота – Петър, Йоан, Мария, Андрей, Павел, Тимотей. 
Щастлива съм, че и моето име е записано там, понеже Господ Исус е и моят 
Спасител.

В Небето е и Самият Господ Исус. Ние не знаем как точно изглежда Той. 
Но много, много отдавна, когато дойде на земята, Исус стана истински чо-
век. Той беше и Бог, и човек. Дори и днес, в Небето, Той все още е и Бог, и 
човек. Господ Исус знаеше, че поради греха никой човек не може да отиде 
на Небето. Той обичаше грешниците и искаше да ги спаси, за да могат те да 
живеят вечно с Бога. Затова доброволно позволи да бъде прикован на кръст. 
Господ Исус взе вината и наказанието, което заслужават грешниците. По-
сле Той възкръсна и е жив днес. Там, в Небето, върху ръцете и краката 
си, Той все още носи белезите от пирони. Господ Исус Христос може да 
отнеме всичките ти грехове завинаги. Тогава можеш да бъдеш сигурен, че 
един ден, когато умреш, ще отидеш на Небето. Ти трябва да се довериш на 
Исус Христос, не на мен, не на добрите неща, които вършиш, нито пък на 
църквата. Довери се днес на Господ Исус да те приготви за Небето. Може 
би си мислиш: „Искам да направя това, но не зная как.“ Ако имаш въпроси, 
с радост ще ти отговоря на тях с помощта на Библията и ще ти помогна да 
разбереш как да се довериш на Господ Исус. Когато събранието свърши, 
остани на мястото си (можете да уточните и някакво друго подходящо мяс-
то). Така ще разбера, че искаш да говориш с мен. Толкова съм щастлива, 
че се доверих на Господ Исус и че Той ще ме вземе в Небето. Там ще има 
място за всеки човек, чийто грях е бил отнет.

Господ Исус те обича и желае ти също да бъдеш в Небето.
Картина 1-5 (Учениците)

След като Исус умря и отново оживя, той прекара 40 дни на земята. Тога-
ва се срещна с учениците си на един хълм и там преди да отиде на Небето, 
им каза нещо много важно. Исус им каза да отидат навсякъде по света и да 
разказват на хората, че Той е единственият път към Небето.

Ако ти вече вярваш, че Господ Исус е твоят Спасител от греха, ти трябва 
да кажеш и на другите, че Исус е единственият път към Небето. Може би 
се сещаш за някой от твоето семейство или за някой твой приятел, които се 
нуждаят да чуят за Него. Ти можеш да кажеш на този човек това, което днес 
научи за Небето. Кажи му, че там няма да има грях, защото Бог е свят, но 
Господ Исус умря за неговите грехове. Кажи му, че ако той повярва в Господ 
Исус като свой Спасител, името му ще бъде записано в Книгата на живота 
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на Агнето. Тогава той също ще може да живее в небето. Исус казва: „Идете 
по целия свят и проповядвайте благовестието (добрите новини за Исус) на 
всяка твар (човек)“ (Марк 16:15). Ще разкажеш ли на някого добрите нови-
ни тази седмица? Кажи му за Исус, единственият път към Небето!
Картина 1-6 (Възнесението на Исус)

Исус каза на приятелите си да отидат по целия свят и да разказват на хора-
та, че Той е единственият Спасител. Докато неговите приятели Го гледаха, 
Той започна да се издига нагоре към небето. Издигаше се все по-нагоре и 
по-нагоре, докато един облак Го скри. Той се върна в своя Небесен дом. 
Точно тогава се появиха два ангела, които казаха, че Исус ще дойде отново 
така, както го видяха да си отива. Библията казва, че един ден Исус ще се 
върне, за да вземе в Небето тези, които вярват, че Той е техният Спасител.

Сигурен ли си, че един ден ще отидеш на Небето? Може би знаеш, че 
твоят грях те държи настрани от Бога. Тогава? Няма ли да оставиш лошите 
неща в твоя живот? Няма ли да се довериш на Господ Исус като на един-
ствения, Който може да ги отнеме от теб? Той каза: „...никой не дохожда 
при Отца, освен чрез Мен“ (Йоан 14:6). Само Господ Исус може да те при-
готви за един живот със святия Бог. Някои хора се опитват да бъдат добри и 
любезни, но това не ги приготвя за живот с Бога. Други мислят, че начинът, 
по който можеш да бъдеш готов за Небето, е като си член на някоя църква. 
Господ Исус, обаче, ясно каза, че само Той е единственият, Който може да 
те приготви за Небето. Ако искаш да отидеш при Бог-Отец, трябва да оти-
деш чрез Исус Христос. Кажи Му сега, не гласно, но тихо в своето сърце; 
кажи Му, че искаш да те приготви за Небето. Господ Исус завинаги ще те 
направи чист пред Бога. Тогава ще бъдеш сигурен, че името ти е записано 
в Книгата на живота на Агнето.

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Защо златната страница ни напомня за небето? (На Небето има улица 

от  чисто злато; град от злато.)
2. Откъде можеш да знаеш, че Бог те обича? (Библията казва така.)
3. Кажете някои от нещата, които Бог създаде? (Дърветата, небето, жи-

вотните...)
4. Какво означава, че Бог е свят? (Без грях.)
5. Кажете четири неща, които няма да бъдат в Небето. (Слънце, луна, сълзи, 

болест, смърт...)
6. Какво е грях? (Всяко нарушение на Божиите заповеди; това, което ми-

слим, говорим или вършим, което Бог не харесва.)
7. Защо няма да има никакъв грях на Небето? (Бог е съвършен и грехът би 

развалил това съвършено място, където живее Той.)
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8. Кажете три неща, които ще бъдат в небето. (Ангели, обиталища, Господ 
Исус.)

9. Какво направи Господ Исус, за да можеш един ден да отидеш на Небето? 
(Той умря на кръста и взе наказанието за твоя грях, след това отново 
оживя.)

10. Какво трябва да направиш, ако вече знаеш, че Исус е твоят Спасител от 
греха? (Кажи на другите, че Исус е единственият път към Небето.)

11. Какво видяха учениците, че се случи с Исус, докато бяха заедно на хъл-
ма? (Той се върна на Небето, като се издигаше все по-високо и по-висо-
ко и един облак То скри.)

12. Какво трябва да направиш, за да си сигурен, че един ден ще бъдеш с 
Исус на небето? (Да се довериш на Господ Исус като на твой Спасител.)

ГРЕХЪТ
Основна истина: Грехът ни отделя от Бог. 
Библейски текст: Битие 2:7-3:24; Римляни 3:1-31; 5:6-9 
Стих за запаметяване:
„Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“ (Рим-
ляни 3:23)

УРОК
Случвало ли ти се е изведнъж да се окажеш на тъмно? Може би вечерта е 

изгаснал токът и ти не можеш да намериш вратата, за да отидеш в другата 
стая. Или пък късно вечер вървиш по много тъмна улица и непрекъснато 
стъпваш в дупки, понеже не виждаш пътя. Тъмнината пречи да направиш 
това, което би искал да направиш и да отидеш там, където искаш.

Вчера научихме, че златната страница на Книжката без думи напомня за 
едно място, където никога няма тъмнина. Там е вечна светлина, защото е 
Божият дом и Бог живее там.

Следващата страница на Книжката без думи е тъмната страница. Тази 
страница ни напомня за най-ужасната тъмнина, която може да съществува!
Картина 2-1 (Адам)

Библията ни казва, че в началото Бог направи света. Той просто прогово-
ри, за да сътвори слънцето, луната и звездите, дърветата, животните, ри-
бите и птиците. На шестия ден, Бог създаде човека – най-специалното Му 
създание. Създаде го, за да познава и обича Бога. Затова ние се различаваме 
от животните. Знаете ли името, което даде Бог на първия човек? (Адам.) 
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Бог го постави в Едемската градина, за да и́   се радва и да се грижи за нея. 
Бог му каза:

– Можеш да ядеш от всяко дърво, освен от дървото за познаването на до-
брото и злото. Ако ядеш от него, непременно ще умреш.

Бог постави на Адам една специална задача – да даде имена на всички 
животни и птици. Можеш ли да си представиш – да измислиш име за всяко 
животно? Бог даде на Адам ум. Така той можеше да има нови идеи и не 
беше толкова трудно за него да измисли имена на животните.

Всичко, което беше около Адам, му показваше колко много Бог го обича-
ше и се грижеше за него. Един ден Бог му направи една специална изнена-
да. Бог приспа Адам много дълбоко и взе едно от ребрата му. От него Той 
направи жена!
Картина 2-2 (Ева)

Когато Адам се събуди, Бог му подари тази хубава жена. Адам я нарече 
Ева. Тя му стана приятел, помощник и съпруга. Как обичаха да бъдат за-
едно! Радваха се на птиците, дърветата и животните. Но най-хубавото от 
всичко беше близкото приятелство, което те имаха със самия Бог. Всяка 
вечер Бог идваше при тях и те разговаряха.

Но Божият враг, Сатана, не искаше Адам и Ева да бъдат приятели с Бог. 
Той искаше да разруши всичко, което Бог бе направил. Затова разработи 
хитър план, в който използва едно от най-красивите създания в градината 
– змията. Тогава, тя изглеждаше различно от днешните змии.
Картина 2-3 (Ева)

В Библията пише, че един ден змията се приближи до Ева.
– Значи Бог ви каза да не ядете от плодовете в градината – хитро прого-

вори тя.
Това ли беше казал Бог? (Позволете на децата да отговорят.) Не. Сата-

на изопачаваше Божиите думи. Ева знаеше това.
– Не, – отговори тя. – Ние можем да ядем от всички плодове. Но не можем 

да ядем от плодовете на дървото, което е в средата на градината – дървото 
за познаване на доброто и злото. Ако ядем от него или го докоснем, Бог 
каза, че ще умрем.

– Няма да умрете – отговори змията. – Но Бог знае, че ако ядете от този 
плод, ще станете като Него. Ще познавате доброто и злото.

Сатана се опитваше да накара Ева да повярва, че Бог искаше чрез изма-
ма да ги лиши от нещо добро. Но Божиите инструкции бяха добри. Бог бе 
направил Адам и Ева и знаеше кое бе най-доброто за тях. Бог знае кое е 
най-доброто и за нас. В Библията ние имаме Неговите инструкции. Много 
е важно да знаем какво казва Бог и да Го слушаме. Разбира се, Сатана не 
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иска да правиш това. Той искаше да обърне Адам и Ева срещу Бога. Ева 
се вслуша в хитрите думи на змията. Погледна забранения плод с копнеж. 
Протегна ръка. Взе го и го опита!
Картина 2-4 (Адам)

Вероятно Ева извика Адам. Той сигурно беше зает с нещо в друга част 
от градината. Подаде малко от плода на Адам и той го изяде. Двамата пос-
лушаха Сатана, Божия враг. Те не се подчиниха на Бога. В Библията – да 
бъдеш непослушен на Бог се нарича грях. За това ни напомня тъмната стра-
ница от книжката без думи. Божието Слово казва: „Пътят на нечестивите е 
като тъмнината“ (Притчи 4:19). От Библията научаваме, че понеже Адам и 
Ева съгрешиха, всички сме грешници. Всеки един от нас носи тъмнината 
на греха в своя живот. Нека да си представим, че Адам е капитанът на един 
отбор, в който сме всички ние. Да си представим, че играем игра, в която 
капитанът трябва да направи нещо, от което зависи целият му отбор. Ако 
той не го направи добре, страда целият отбор. Адам, капитанът на отбора, 
сгреши и сега всички ние страдаме. Той не послуша Бога. Това ни направи 
грешници. Всеки ден ние показваме, че сме съгласни с това, което направи 
Адам, защото и ние не се подчиняваме на Божиите заповеди. В Библията 
Бог е написал: „Обичай Бога с цялото си сърце“. Но ние не Го обичаме, 
нали? Твоите приятели, твоите развлечения, дори самият ти, са неща, които 
са по-важни за теб от Бога. Бог каза: „Обичай ближния си, както себе си“. 
Но ти си се карал с другите, нали? Удрял си своя брат или сестра, викал си 
понякога с лоши, гневни думи. Библията казва, „Понеже всички съгрешиха 
и не заслужават да се прославят от Бога“ (Римляни 3:23). Ти имаш проблем 
с тъмнината на греха в твоя живот. Всеки човек, роден след Адам и Ева, 
освен Исус Христос, има този проблем. Колко ужасен беше денят, когато 
първият мъж и първата жена не се покориха на Бог!
Картина 2-5 (Адам и Ева покрити със смокинови листа.)

Те започнаха да имат чувства, които не познаваха преди това. Засрамиха 
се, когато видяха, че са голи и бързо съшиха смокинови листа, за да се по-
крият с тях.

Тогава настъпи моментът, на който те толкова много се бяха радвали – ве-
черната разходка и разговора с Бога. Адам и Ева чуха, че Бог идва и за 
първи път се уплашиха. Те бяха съгрешили и се страхуваха да се срещнат 
с Бога. Ние също трябва да се страхуваме от Него, поради тъмнината на 
греха в нашия живот, тъй като Бог не обича греха. Библията казва: „В Него 
няма никаква тъмнина“ (1 Йоан 1:5). Адам и Ева се скриха. Тогава те чуха 
Божия глас:

– Къде сте?
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Но никой не можеше да скрие от Бога техния грях. Никой не може да 
скрие от Бога и твоя грях, даже и да е нещо тайно, даже и да са само твоите 
лоши мисли. Бог знаеше какво бяха направили Адам и Ева. Знаеше и къде 
се бяха скрили.

Адам отговори на Бога:
– Чух те в градината. Уплаших се и се скрих, понеже съм гол.
– Кой ти каза, че си гол? – попита Бог. – Да не би да си ял от плода, който 

ви забраних да ядете?
– Жената, която Ти ми даде, тя ми даде от плода и аз ядох – отвърна 

Адам.
Бог се обърна към Ева:
– Какво си направила?
– Змията ме измами и аз ядох – беше извинението на Ева.
Адам обвини Ева, а тя обвини змията. Ти обвиняваш ли другите? Може 

би казваш „Той ме удари пръв“, „Направих го без да мисля“ или „Приятели-
те ме накараха да го открадна“. Бог знае, че ти самият си виновен за лошо-
то, което си направил. Бог иска истински да съжаляваш за това и да кажеш: 
„Много пъти не съм бил послушен на Бога. Аз съм виновен.“ Бог знаеше, 
че Адам и Ева бяха виновни. Сега те трябваше да бъдат наказани.

Първо Бог наказа змията – създанието, което Сатана употреби.
– Ти ще бъдеш проклета! – каза Той на змията. – Отсега нататък ще пъл-

зиш по корем и ще ядеш пръст.
След това Бог се обърна към Ева:
– Ти ще имаш много болки, особено, когато ще имаш деца. Твоят съпруг 

ще управлява над теб.
Накрая Бог каза на Адам:
– Отсега нататък ти трябва да работиш много усърдно, като се грижиш за 

земята, тъй като тя ще има бодли и тръни.
В света дойдоха болката и страданието. По земята започнаха да растат 

плевели, бодли и тръни. Грехът развали света и всички хора в него. Но какво 
да кажем за смъртта, която Бог обеща? Тя дойде. След известно време Адам 
и Ева умряха. Оттогава всички хора се раждат, живеят и умират. Освен това, 
дойде и един друг вид смърт. Непослушанието на Адам и Ева сложи край 
на тяхното приятелство с Бога. Техният грях ги отдели от Бога.

Твоят грях те отделя от Бога (Исая 59:2). Бог е толкова чист и добър, че 
грехът не може да бъде близо до Него. Бог е толкова праведен и честен, че 
трябва да накаже всеки грях. Наказанието идва след смъртта и продължава 
вечно. Може би сега ти разбираш колко сериозно нещо е твоят грях и искаш 
той да бъде премахнат. Искаш да бъдеш различен. Ако до края на събиране-
то все още не разбираш добре и искаш да говориш с мен, аз ще ти покажа 
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какво Бог казва в Библията. Когато другите си отидат (учителю, уточнете 
мястото, на което детето трябва да отиде), ще се радвам да ти кажа как 
тъмнината на греха може да бъде премахната. Тъмната страница от нашата 
малка книга носи една ужасна вест за тъмнината на греха, който ни отделя 
от Бог.
Картина 2-6 (Адам и Ева облечени в кожи.)

След това Бог вече не дойде да се разхожда и да разговаря с Адам и Ева. 
Вместо това, те трябваше да напуснат красивата Едемска градина. Вече ни-
кога не можеха да се върнат там. Бог постави един ангел с пламтящ меч, 
който да пази пътя към дървото на живота. Това небесно създание и плам-
тящия меч сигурно много напомняха на Адам и Ева за Божията святост и 
чистота и за Неговата омраза към греха. Адам и Ева заслужаваха наказани-
ето си. Те не послушаха Този, Който ги бе направил. Наказанието им беше 
правилно и справедливо. Когато Бог наказва грешниците, никой не може да 
каже „Не е честно“.

Да, ние всички сме от семейството на Адам или сме в отбора на Адам и не 
можем да направим нищо, за да излезем от там. Може би ти се опитваш да 
бъдеш добър, ходиш на църква, казваш молитви. Но тези неща не могат да 
премахнат тъмнината на греха. Бог, обаче, имаше един чудесен план, още 
преди Адам и Ева да съгрешат.

Когато говореше на Адам и Ева, Бог им каза, че ще направи нещо за този 
проблем. Той обеща да изпрати Някой, Който да унищожи силата на Са-
тана. Стотици години след това, Бог изпрати Своя единствен Син Исус 
Христос. Той не принадлежеше към отбора на Адам, понеже не беше роден 
грешник. Той никога не съгреши. Но въпреки това, обичаше грешниците и 
плати цената, която беше нужна, за да им помогне да излязат от отбора на 
Адам. Плащането на голяма сума пари не би могла да те освободи. Господ 
Исус умря на кръста и даде Своя живот като откуп (Марк 10:45). Откуп, 
това е цената, която е платена, за да се освободи някой. Господ Исус плати 
със Своята скъпоценна кръв. После Той възкръсна и сега живее вечно. Той 
може да премахне твоя грях. Може да те освободи от наказанието, което 
заслужаваш. Аз не мога да направя това за теб, нито пък някой друг, кого-
то познаваш. Само Господ Исус Христос може да го стори. Когато Му се 
довериш, ще бъдеш сигурен, че ще отидеш на Небето, след като умреш. Ти 
никога няма да бъдеш наказан. Бог ще те направи променен човек. Господ 
Исус каза: „Този, който ме следва, няма да ходи в тъмнината“ (Йоан 8:12) 
– тъмнината на греха.

Няма ли да се довериш на Господ Исус Христос? Кажи Му, още сега, там, 
където си седнал, че съжаляваш за своето непослушание пред Бога. Благо-
дари Му, че умря, за да плати за теб, за да можеш да излезеш от „отбора“ 
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на Адам. Помоли Го да премахне тъмнината на твоя грях и да те промени. 
Господ Исус обеща, че ако дойдеш при Него, Той няма да те изгони (Йоан 
6:37).

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. С каква цел Бог създаде човека? (За да познава и обича Бога.)
2. Коя беше единствената заповед, която даде Бог на човека? (Да не яде от 

дървото за познаване доброто и злото.)
3. Какво направи Бог един ден, след като приспа Адам? (Взе едно от ре-

брата му и от него направи Ева.)
4. Кое беше най-хубавото за Адам и Ева от всичко, което имаха? (Приятел-

ството с Бога.)
5. Какво направи Сатана, за да накара Ева да яде от дървото за познаване 

на доброта и злото? (Използва змията и изопачи Божията заповед.)
6. С какво Библията сравнява греха? (С тъмнина.)
7. Какво научаваме за греха от Римляни 3:23? (Всички съгрешиxа.)
8. Как грехът влезе в света? (Адам и Ева избраха да не послушат Бога.)
9. Какво е наказанието за греха? (Да бъдеш завинаги отделен от Бога.)
10. Какво обещание даде Бог на Адам и Ева, след като те съгрешиха? (Бог 

обеща да изпрати Някой, Който да унищожи силата на Сатана.)

КРЪВТА НА ХРИСТОС
Основна истина: Господ Исус Христос умря за грешниците. 
Библейски текст: Лука 2:1-20; 23:27-49; Йоан 19:1-42 
Стих за запаметяване:
„Христос умря за греховете ни според писанията...“ (1 Коринтяни 15:3)

УРОК
– Виж, на прозореца, там горе, има момче! – възкликна пожарникарят.
Пожарът в къщата се разпростираше с огромна бързина.
– Прав си – отговори другият пожарникар. – Аз ще вляза вътре – и изчезна 

между пламъците.
Сякаш мина цяла вечност, докато стигне до момчето. Беше невъзможно 

да слязат по стълбата, подпряна до прозореца, тъй като пламъците препреч-
ваха пътя им до там. Силният пожарникар сложи момчето на раменете си. 
Единственият възможен изход беше надолу по изпълнените с пушек стълби 
и през задната врата. Силният пожарникар успя да излезе навън. Момчето 
беше спасено от опасността. Силният мъж го спаси. Ти и аз също трябва 
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да бъдем спасени от опасност. Разбира се, не от пожар. Можете ли да ми 
кажете от какво трябва да бъдем спасени? (Покажете тъмната страница 
от книжката без думи и позволете на децата да отговорят.) Грехът влезе 
в света, когато Адам и Ева не се подчиниха на Бога.

Минаха стотици, стотици години. Адам и Ева умряха. Умряха и техните 
деца. Умряха и децата на техните деца. Всички те имаха ужасния проблем 
с греха и отделянето от Бога. Нямаше ли отговор за този проблем? Бяха 
минали толкова много години. На някои хора им се струваше, че Бог беше 
забравил обещанието Си да изпрати Някой, Който да поправи грешката на 
Адам. Но Бог не забравя обещанията Си. В точно определеното време, кое-
то беше избрал, Бог изпрати на земята ангел, който носеше дългоочаквано-
то послание. Ангелът се яви на една млада жена на име Мария от градчето 
Назарет в Израел. Той и́   каза, че Бог я е избрал да бъде майка на Неговия 
Син. Мария трябваше да нарече бебето Исус. Тя знаеше, че Той е Този, Кой-
то Бог беше обещал да изпрати, за да бъде Спасител на хората.
Картина 3-1 (Исус в яслата)

Мария беше сгодена за мъж на име Йосиф. Бог изпрати ангел на сън и 
при него, за да му съобщи добрата новина. Ангелът му каза: Мария „ще 
роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси людете 
си от греховете им.“ (Матей 1:21) Мария и Йосиф и всички хора се нуждаят 
от Спасител, който да прости греховете им. Този Спасител щеше да бъде 
роден от Мария.

Точно преди да се роди бебето, Мария и Йосиф трябваше да отидат от 
Назарет във Витлеем. Това се наложи поради заповедта на император Ав-
густ, всеки да се запише в родния си град и стана точно така, както Бог беше 
планувал. Бог беше казал много години преди това чрез пророците си, че 
Исус ще се роди във Витлеем.

Когато пристигнаха във Витлеем, Йосиф и Мария трябваше да се наста-
нят в обор, защото за тях нямаше стая в гостилницата. Там, в обора, се роди 
Божият единствен Син. Неговият живот не започна тогава, през онази нощ, 
понеже Той винаги беше живял с Бога в Небето. Той направи света. На Него 
се покланяха и подчиняваха ангелите. Но Божият Син стана бебе. Той беше 
едно истинско малко бебе и в същото време беше и Бог. Неговото раждане 
беше чудо. Това е трудно за разбиране. Но знаем, че е истина, защото е за-
писано в Библията.

– Името Му е Исус – сигурно са си казали Мария и Йосиф.
Бог им беше казал да дадат на бебето това специално име. Исус означава 

„Спасител“. Спасителят, Който Бог изпрати, не беше никой друг, освен Не-
говият единствен Син. Никой друг не можеше да стане Спасител.

Бог толкова много обичаше хората като теб и мен, че изпрати собствения 
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Си Син да стане Спасителят. Божият Син също ни обичаше толкова много, 
че остави Небето и дойде в този обор.

Не само Йосиф и Мария знаеха за идването на Спасителя.
Картина 3-2 (Овчарите и ангелите)

Бог изпрати ангела си при група овчари, които пазеха овцете си на хълмо-
вете извън Витлеем. Когато видяха ангела, овчарите се учудиха и уплаши-
ха. Като много други хора, те никога преди не бяха виждали ангел.

– Не бойте се! – каза вестителят, слязъл от Небето. – Нося ви добри нови-
ни. Днес в града на Давид за вас се роди Спасител. Ще Го намерите повит 
и лежащ в ясла.

Внезапно цялото небе се изпълни с хор от ангели, които славеха Бога. Не 
знаем колко дълго продължи тази поразителна гледка. Но едва след като 
ангелите си отидоха, овчарите можеха да проговорят. Те бяха едновременно 
и радостни, и уплашени, и възбудени!

– Хайде да оставим овцете и да отидем във Витлеем, за да проверим – ре-
шиха те.

Никога не бяха очаквали да намерят Спасителя, лежащ в хранилка за до-
битък. Но те знаеха какво значи спасител, А ти знаеш ли? Това е човек, 
който спасява от опасност друг човек, като силния пожарникар. Може би 
си чувал за алпинисти, които са падали и някой ги е спасявал. Човек, който 
спасява друг човек, е негов спасител. Но Спасителят, за Когото говореше 
ангелът, идваше да спаси хората от техните грехове и от наказанието, което 
заслужават. (Покажете тъмната страница от книжката без думи.) Ти 
си в опасност, понеже не си бил послушен на Бога чрез твоите гневни ми-
сли, непослушанието в къщи, кавгите, лъжите, измамата и още много други 
неща. Ние всички заслужаваме Божието наказание. Бог казва в Библията: 
„Душата, която е съгрешила, тя ще умре“ (Езекиил 18:4). Това означава, че 
ако не се подчиниш на Бога, дори само веднъж, трябва да бъдеш наказан. 
Ти не можеш да спреш да вършиш лоши неща, понеже грехът те държи 
здраво. Ти трябва да бъдеш спасен и променен. Искаш ли да знаеш повече 
за този Спасител? Овчарите искаха. Затова те бързо отидоха във Витлеем, 
намериха Го и Му се поклониха. След това си тръгнаха радостни и благода-
рящи на Бога за чудесния подарък, който им направи.
Картина 3-3 (Исус изцелява сляп човек)

Разбира се, Исус не израстна в обора. Мария и Йосиф имаха къща. Там 
растеше Божият Син. Той бе едно специално дете, понеже животът Му не 
беше разрушен от греха. Той бе единственият човек, който се роди без грях. 
Всичко, което правеше, беше добро и правилно. Божият Син винаги праве-
ше това, което беше угодно на Бога. Когато Той порасна, изцеляваше в миг 
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болни хора. Можеше да съживи мъртви хора, можеше да укротява бурите, 
правеше слепите да виждат. Защо Той можеше да прави всички тези неща? 
(Позволете на децата да отговорят.) Да, защото бе Бог. Но също така бе и 
истински човек. Изглеждаше като всички останали хора. Ние можем да Го 
наречем Богочовек.

Имаше и нещо друго, което Господ Исус трябваше да направи като Спа-
сител. И Той го направи, даже и да беше много, много трудно. Въпреки, че 
Господ Исус бе добър и любезен, Той имаше врагове, които заговорничеха 
срещу Него. Те Го арестуваха и осъдиха на смърт. Една сутрин груби рим-
ски войници Го поведоха по склона на хълма извън Ерусалим.
Картина 3-4 (Исус на кръста.)

Войниците поставиха хоризонтално на земята три дървени кръста. Два 
от тях бяха за двама крадци, които щяха да умрат в същия ден. Сигурно те 
проклинаха и се дърпаха, докато войниците ги приковаваха към кръстове-
те. Когато взеха Господ Исус, Той не се дърпаше. Той можеше да се осво-
боди, но искаше да предаде Себе Си и не каза нито дума. Пироните бяха 
забити в ръцете и краката Му. Той почувства ужасна болка. Но знаеше, че 
това трябваше да стане, за да спаси грешниците. Това беше част от плана 
на Неговия Баща.

Кръстът на Господ Исус и другите два кръста бяха изправени. Господ 
Исус страдаше, докато висеше там. Скъпоценната Му кръв се изливаше. 
Това е значението на следващата страница от книжката без думи – черве-
ната. Тя ни разказва за скъпоценната кръв на Господ Исус, Който умря за 
грешниците. Бог бе казал, че без проливането на кръв, няма опрощение 
(Евреи 9:22). Господ Исус пострада и проля кръвта Си, за да стане Спаси-
телят – единственият, Който може да ни освободи от греха.

Дори, когато страдаше на кръста, Той освободи един човек от греха и 
наказанието, което щеше да получи от Бога. Това не беше войникът, нито 
Мария. Не беше нито един от приятелите Му, макар че всички те се нуж-
даеха от Спасител. Беше някой друг. Внезапно един от крадците разбра, че 
не беше готов да умре. Той не беше слушал Бога и щеше да бъде ужасно да 
се срещне с Него. Някак си разбра, че Човекът, Който висеше на средния 
кръст, бе единственият, Който можеше да му помогне.

– Господи, спомни си за мен, когато отидеш в твоето царство – умоляваше 
крадецът.

Господ Исус го запомни още в този момент. Той стана Спасител на краде-
ца, като го спаси от наказанието, което заслужаваше. Господ Исус му каза:

– Още днес ще бъдеш с Мен в рая.
Господ Исус можеше да направи това, понеже в действителност Той зае 

мястото на крадеца и бе наказан от Бога за греха му.
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Ти можеш да бъдеш също толкова сигурен, че един ден ще бъдеш с Гос-
под Исус в Небето. Трябва да вярваш, че Той взе и твоето наказание. Трябва 
да Му се довериш да те спаси, както направи крадецът. Библията казва: 
„Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш“ (Деяния 16:31). Да по-
вярваш, означава да се довериш или да бъдеш зависим. Да бъдеш спасен, 
означава да бъдеш освободен от ада и от греха. Ако ти наистина искаш да 
бъдеш освободен, но все още не знаеш как, аз с удоволствие ще разговарям 
с теб и ще ти помогна да разбереш какво Бог казва в Библията за това. Кога-
то другите си отидат, моля те, ела и говори с мен. Аз ще бъда... (определете 
мястото). Разбира се, аз не мога да те спася. Господ Исус е единственият, 
Който може.

Докато Божият Син беше на кръста, се случи нещо необикновено. По 
средата на деня настана пълна тъмнина, която продължи три часа. През 
това време страданието на Господ Исус беше най-силно. Той взе върху Себе 
Си греха на света. Бог Го наказа като че ли Той бе извършил всичкото зло. 
Господ Исус извика:

– Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
Той беше сам, без помощта на Своя Баща. Бог не можеше да бъде близо 

до Него, защото Исус взимаше върху Себе Си греха на света. Бог можеше 
само да Го накаже. Минутите минаваха бавно.

– Свърши се! – извика най-накрая Господ Исус и умря.
Ако ти Му се довериш като на твой Спасител, можеш да бъдеш сигурен, 

че Той напълно взе наказанието за твоя грях. Той направи всичко, което 
трябваше. Ако Му се довериш да бъде твоя Спасител, Бог никога няма да те 
накаже. Никой не е в състояние да направи нещо повече, за да отнеме греха, 
понеже Господ Исус направи всичко. Затова Той извика „Свърши се!“.

След като умря, няколко Негови приятели взеха тялото Му и го поставиха 
в гроб, който приличаше на пещера. Входът на пещерата беше затворен с 
огромен камък. Приятелите на Исус не разбираха защо се случи всичко 
това. Те бяха много натъжени, объркани и изплашени.

Много рано, в неделя сутрин, няколко жени от приятелите на Исус, мъл-
чаливо отиваха към градината. Те искаха да помажат тялото Му с благоу-
ханни масла.

„Как ще влезем в гроба?“ – чудеха се те. Знаеха, че голям камък затваряше 
входа.

Мария Магдалена, изглежда, пристигна първа. Тя забеляза, че камъкът бе 
преместен от входа. Моментално си помисли: „Някой е откраднал тялото 
на Исус.“

Потресена и смаяна, тя изтича да каже тъжната вест на Неговите ученици.
Картина 3-5 (Жените пред гроба.)
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Докато другите жени стояха до гроба, изведнъж се появи ангел. Лицето 
на ангела беше блестящо като светлината от светкавица. Дрехите му бяха 
бели като чист сняг. Жените се уплашиха.

Ангелът им каза:
– Не се страхувайте! Зная, че търсите Исус, Който умря на кръста. Но 

Той не е тук. Той възкръсна така, както ви бе казал. Елате и вижте мястото, 
където беше тялото Му. След това, бързо отидете при учениците Му и им 
кажете, че Исус е жив.

Това беше най-хубавата новина, която някога бяха чували и те забързаха 
да кажат на другите ученици, че Исус е жив!

Това е най-хубавата новина и за нас. Исус Христос е жив! Това е дока-
зателство, че Той наистина е Божият Син. Показва, че Той наистина взе 
наказанието за нашите грехове. Бог беше съвършено доволен от това, което 
Неговият Син направи на кръста. Затова, ако се довериш на Христос да те 
спаси, можеш да бъдеш сигурен, че Бог няма да те накаже за твоите гре-
хове. Христос бе наказан за тях, а после върна обратно живота си. Понеже 
Исус е жив, ти можеш един ден да живееш завинаги с Него на Небето.
Картина 3-6 (Кръст като мост)

Исус не само оживя от мъртвите, но днес Той е жив в Небето. Той пригот-
вя специални домове (обиталища) за тези, които вярват в Него като техен 
Спасител. Ще бъдеш ли готов един ден да отидеш и да живееш на Небето? 
Днес ти чу истината за това как Исус умря на кръста, вземайки ужасното 
наказание, което ти заслужаваше и след това оживя.

Исус е единственият, Който може да те спаси от греха, за да можеш да 
живееш така, както иска Бог. Само Господ Исус Христос може да те спаси 
от Божието наказание за греха. Той спаси мен. Аз съм удивена от Неговата 
любов. „Божият Син, ...ме възлюби и предаде Себе Си за мен“ (Галатяни 
2:20). Няма ли и ти да Му се довериш, още сега? Благодари Му, че умря за 
теб и Го помоли да те спаси. „Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спа-
сиш“ (Деяния 16:31). Библията казва, че Той може напълно да спаси тези, 
които идват при Бога чрез Него (Евреи 7:25).

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Какво съобщи ангелът на Мария? (Бог я е избрал да бъде майка на Него-

вия Син.)
2. Кое обещание изпълни Бог с раждането на Исус? (Да изпрати Спасител 

на хората.)
3. По какво се различава Исус от останалите хора по земята? (Той е Божий 

Син, никога не извърши грях.)
4. От какво трябваше да ни спаси Исус? (От греховете ни и от наказание-
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то, което заслужаваме.)
5. За какво ни напомня червената страница? (За кръвта на Господ Исус, 

пролята на кръста.)
6. Защо Исус се съгласи да умре на кръста? (Защото ни обича, и защото 

знаеше, че това е единственият начин, за да ни спаси.)
7. Какво се случи с тялото на Исус, след като умря? (Приятелите му Го 

сложиха в един гроб като пещера.)
8. Какво каза ангелът на жените, които бяха отишли на гроба на Исус? (Той 

е жив и не е в гроба. Да отидат и да кажат на учениците Му.)
9. Възкресението на Исус какво доказва? (Той е Божий Син, Той взе нака-

занието за нашия грях.)
10. Какво е обещал да направи Бог, ако ти повярваш, че Исус е твоят Спаси-

тел? (Да ти прости греховете; да те вземе да живееш с него на Небе-
то; да те промени.)

ЧИСТАТА СТРАНИЦА
Библейски текст: Лука 24:13-46; Йоан 20:24-29; 1 Коринтяни 15:6-7 
Основна истина: Ти можеш да бъдеш в правилни отношения с Бога. 
Стих за запаметяване:
„...всеки, който вярва, се оправдава чрез Него...“ (Деяния 13:39)
(Предлагаме ви да преподадете стиха след урока. Така децата ще го разбе-
рат по-лесно.)
Бележки, които ще ви помогнат да обясните стиха за заучаване:
Добре би било да повтаряте стиха между обясненията, за да има разноо-
бразие.
„чрез Него“
„Него“ е Господ Исус Христос. Той е единственият Божий Син. Той умря 
за грешниците. Той възкръсна и сега живее вечно. Чрез Него може да ти се 
случи нещо прекрасно.
„се оправдава“
Оправдан – точно така, като че ли никога не съм съгрешил. Да си оправдан 
– означава, Бог да гледа на теб така, като че ли никога не си направил нищо 
лошо. Има само един човек, който е живял така. Кой е той? Исус Хрис-
тос. Когато си оправдан, Бог те вижда „в Христос“, в Неговата съвършена 
доброта. Той те вижда „в Христос“ завинаги. За това ни говори чистата 
страница.
„вярва“
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Да вярваш нещо не означава само да знаеш или да разбираш. Вярата е нещо 
повече от това. Петър получи интересно предложение от чичо си – разход-
ка с въздушен балон. Много му се искаше да опита, но се чудеше: „Дали е 
достатъчно безопасно!?“
Чичо му вдъхна увереност:
– Много пъти съм летял с балона. Даже веднъж разходих с него братовчед 
ти Филип.
Петър каза:
– Добре – но все още не беше готов да се довери на чичо си.
След две седмици, обаче, той се качи в балона. Петър се довери на чичо си, 
че той щеше да управлява балона внимателно, и че щеше да го пази. Той 
повери себе си на своя чичо. Това означава – да вярваш. Означава да станеш 
зависим от Исус Христос; да Му повериш себе си напълно, за да отнеме 
греха ти и да те направи чист.
„всеки“
Това си ти и ти, и ти. „Всеки“ означава всеки един, независимо на колко 
години е, без значение дали е добър или лош. Ако съжаляваш за начина, по 
който си наскърбил Бога и искаш да бъдеш различен, това е за теб. Може 
би искаш да бъдеш оправдан, но не си сигурен как. Ще се радвам, ако мога 
да ти помогна, като ти покажа какво казва Бог в Библията. Когато другите 
си отидат, остани на мястото си. Така ще разбера, че искаш да говориш с 
мен за това.

УРОК
Чували ли сте хора да казват: „Аз вярвам само на очите си“? Някои хора 

смятат, че не можеш са си сигурен в съществуването на нещо, ако не го ви-
диш. В Библията, Бог казва, че иска от нас да вярваме някои неща, които не 
сме видели. Това се нарича да имаш вяра.

Никой от нас все още не е виждал Небето, но знаем, че е реално, защото 
вярваме на това, което Бог е казал за Небето в Библията. Какво научихме 
за Небето и за Бога, когато говорихме за Златната страница? (Оставете 
децата да отговорят.)

Когато погледнем тъмната страница, тя ни напомня за греха, който влезе 
в света чрез Адам и Ева. От тогава всеки един човек се ражда с грешно ес-
тество. Ние знаем, че това е така чрез вяра.

Вчера говорихме за червената страница на книгата без думи и научихме 
за Господ Исус. Чрез вяра знаем, че Той умря на кръста и взе наказанието за 
нашия грях. Червената страница ни напомня за Неговата кръв.

Да предположим, че искаме да прибавим една страница, която да показва 
един живот, угоден на Бога. Какъв цвят би трябвало да бъде тя? (Позволете 
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на децата да отговорят. Ако се наложи да им помогнете, предложете 
„Дали не трябва да бъде противоположен на нашия грешен живот“? и 
покажете тъмната страница.) Да, една чиста страница би ни говорила 
за съвършения живот, който може да бъде угоден на Бога. За да живееш с 
Бога, ти се нуждаеш от такъв живот.

Това изглежда невъзможно. Но Бог имаше чудесен план, за да го направи 
изпълнимо точно, както имаше план да накаже греха, когато Неговият Син 
умря и след това възкръсна.
Картина 4-1 (Двамата мъже и Исус.)

В същия ден, когато Исус възкръсна, двама души от приятелите на Исус 
вървяха по прашния път от Ерусалим към Емаус. Те бяха объркани и обез-
сърчени. Бяха слушали Исус как говореше на хората. Сигурно бяха виж-
дали и някои от чудесата, които беше извършил. Но сега Исус Го нямаше. 
Може би Го бяха видели как умря на кръста. А тази сутрин чуха как някои 
жени от последователите на Исус, когато били на гроба видели, че камъкът 
е отместен и гробът е празен. Освен това видели и ангели, които им казали, 
че Исус е жив. Ако само можеше да е истина, вероятно си мислеха те.

Докато двамата мъже вървяха от Ерусалим към Емаус, те обсъждаха съ-
битията, случили се напоследък и се мъчеха да ги разберат. Точно тогава 
към тях се доближи един непознат. Той, като че не знаеше нищо за това, 
което се беше случило. Попита ги за какво си говорят.

Единият от тях на, име Клеопа, каза: 
– Само ти ли си чужденец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни!
Тогава те му разказаха всичко за Господ Исус – как Той поучаваше хората, 

вършеше чудеса и как умря на кръста. Сега те бяха разочаровани, защото се 
надяваха, че Той щеше да избави Израел от римското робство.

– Освен това – казаха те, – тази сутрин някои от учениците на Исус съоб-
щиха, че Той е жив! – Но по всичко личало, че двамата не вярвали.

Да не вярваш в Божиите думи – е грях. Всеки човек, роден на света, е с 
грешно сърце. Библията казва: „Няма праведен ни един“ (Римляни 3:10). 
Това включва и теб. Мислил ли си, че не се изискват никакви усилия от твоя 
страна, за да се скараш с брат си или сестра си, да не послушаш родителите 
си. Бог е заповядал, да почиташ баща си и майка си, да обичаш другите, 
както себе си. Когато си непослушен, когато се караш с другите, ти вършиш 
грях, защото не изпълняваш това, което Бог е заповядал. Бог е свят и отде-
лен от всеки грях. Ти не можеш да отидеш в Небето, когато в живота ти има 
грях в и заслужаваш завинаги да бъдеш отделен от Бога. Това е едно място 
на вечно наказание. Бог ни казва всичко това в Библията. Да не вярваш това, 
което Бог е казал, е грях.

Тези двама мъже не можеха да повярват и не разбираха, че Спасителят, 
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Който Бог беше обещал, щеше да умре по такъв начин. Непознатият пътник 
ги погледна и каза: „О, несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, 
което са говорили пророците.“ (Лука 24:25) Той им напомни всичко, което 
пророците бяха казали за идването на Спасителя. Техните думи са записани 
в Стария Завет. Бог беше казал много отдавна, че Спасителят ще дойде и ще 
умре за греховете на хората.
Картина 4-2 (Исус разчупва хляба.)

Когато пристигнаха в селото Емаус, беше вече привечер. Клеопа и прия-
телят му поканиха непознатия да остане при тях тази вечер. Той се съгласи 
и те заедно седнаха да вечерят. Пътникът взе хляба, благодари на Бога и 
започна да го разчупва на парчета, какъвто беше обичаят. Докато правеше 
това, в Библията се казва: „и очите им се отвориха и Го познаха“ (Лука 
24:31). Изведнъж те разпознаха Този, с Когото бяха вървели толкова вре-
ме. Той беше техният жив Господ Исус! Тогава в Библията четем: „а Той 
стана невидим за тях“. Сигурно двамата мъже се спогледаха изненадани и 
развълнувани. Истина е! Исус е жив! Те бяха слепи за истината, понеже не 
вярваха, но сега Го видяха и вече бяха сигурни, че е жив.

Мислите ли, че те останаха да си довършат вечерята и си легнаха да спят? 
Не, те бързо станаха и изминаха обратно 11-те километра до Ерусалим! 
Този път сигурно бързаха много повече.

Те нямаха търпение да разкажат на другите това, което им се беше слу-
чило.

В Ерусалим, те отидоха в стаята, където учениците се бяха събрали. 
Вратите бяха заключени и прозорците затворени. Приятелите на Исус се 
страхуваха да не би римските войници да дойдат и да заловят и тях. Всич-
ки бяха много развълнувани от това, което се беше случило. Те разказваха 
един през друг това, което бяха чули и видели. Двамата мъже също разказа-
ха преживяното през деня.

В началото учениците не повярваха на жените, но сега вече повече хора 
Го бяха видели. Дали Исус наистина е жив?
Картина 4-3 (Исус с учениците.)

Изведнъж, самият Исус застана сред тях в стаята и ги поздрави. Те ведна-
га Го познаха, но се уплашиха, защото помислиха, че е ДУХ.

– Не се страхувайте, – каза им Исус. – Погледнете ръцете и нозете Ми, че 
съм Аз същият; попипайте ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както 
виждате, че Аз имам (Лука 24:39).

Исус ги обичаше и искаше те да са сигурни, че Той е обещаният Спа-
сител, че Той умря за техните грехове, но сега е жив. Господ Исус обича 
и теб. Той иска и ти да повярваш, че само Той може да прости греха ти и 
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да те приготви за Небето. Ако все още не ти е ясно как можеш да си готов 
да отидеш на Небето и искаш да знаеш, след като свърши часа и другите 
си тръгнат, остани на мястото си. Аз ще знам, че искаш да говорим. Ще се 
радвам с помощта на Библията да отговоря на въпросите ти. Господ Исус 
иска и ти да знаеш, че Той е живият Спасител.

Исус, Божият Син насърчи учениците си да Го пипнат. Той поиска храна 
и яде пред тях, за да им покаже, че тялото му е истинско После им напомни, 
че и преди им беше казвал, че всичко това трябваше да се случи. Обясни 
им как чрез смъртта и възкресението си Той изпълни всичко, което беше 
казано за Него от пророците.

Колко по-различно се чувстваха сега учениците, когато знаеха, че Исус 
не беше мъртъв! Той беше жив! Това може да промени и твоя живот. Кога-
то се довериш на Господ Исус да те освободи от греха, ще се случи нещо 
прекрасно. Той ще вземе твоя грях и ще те освободи от Божието наказание, 
което си заслужил. Но спомняш ли си, че за да отидеш на Небето, трябва 
да имаш съвършен живот, напълно послушен на Бога. Нищо друго не може 
да задоволи Бога. Когато Господ Исус вземе греха ти, Той ще ти даде Своя 
съвършен, безгрешен живот. Ти няма да станеш съвършен. Няма да спреш 
да грешиш изведнъж. Но Бог вече ще гледа на теб така, сякаш ти си живял 
съвършено като Господ Исус. Разменял ли си някои неща с твои приятели? 
Може би събираш най-различни лепенки (стикери). Решаваш да ги занесеш 
в училище. Тогава можеш да направиш размяна. Можеш да дадеш една от 
твоите лепенки на свой приятел срещу една от неговите. Когато говорим за 
съвършената доброта на Господ Исус, ние говорим за най-добрата размяна, 
която някога можеш да имаш. За да бъдеш в правилни отношения с Бога, и 
за да бъдеш приготвен за Небето, ти се нуждаеш от съвършената доброта 
на Исус Христос. Но какво можеш да Му дадеш в замяна? Не можеш да Му 
дадеш нищо ценно. Учудващо е, че Господ Исус иска да вземе твоя грях 
и в замяна да ти даде съвършената Си доброта. Тогава Бог ще те вижда в 
Христос. Бялата страница от нашата малка книжка ни казва, че грешниците 
могат да бъдат в правилни отношения с Бога. Техният грях може да бъде 
взет. Те могат да получат „правотата“ (правдата) на Христос и да бъдат 
приети от Бога. Всичко това е възможно, понеже Господ Исус е жив и ще 
живее вечно.

Всички, които бяха там в стаята, бяха абсолютно сигурни, че техният Гос-
под Исус е жив, но Тома, един от учениците не беше там. Когато по-късно 
другите ученици му съобщиха вълнуващата новина, Тома не повярва.

„Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ре-
брата Му, няма да повярвам“. (Йоан 20:25)
Картина 4-4 (Исус и Тома)
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Една седмица по-късно, учениците отново се бяха събрали в стаята при 
заключени врати. Този път и Тома беше с тях. И точно както преди, Исус 
застана сред тях и ги поздрави. Сигурно сърцето на Тома започна силно да 
бие, когато Исус го погледна и каза:

 – Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и я тури в ребрата 
Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. (Йоан 20:27)

Всички съмнения изчезнаха от Тома. С възхищение той погледна в лицето 
на възкръсналия Господ Исус и каза: 

– Господ мой и Бог мой.
Той вече вярваше, че Исус е Божият Син, обещаният Спасител, Който 

умря и възкръсна за неговите грехове.
Ти вярваш ли, че Исус е твоят Спасител? Искаш ли и ти да знаеш, че 

твоите грехове са простени и ще можеш да отидеш на Небето? Ако искаш, 
помоли Го да ти ги прости. В 1 Йоаново 1:9 четем: „Ако изповядаме грехо-
вете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете... “. Исус е жив, Той 
ще те чуе и ако от сърце Го помолиш, ще ти прости, защото така обещава 
в Библията.

Той те обича така, както обичаше и Тома. Исус погледна Тома и с любов 
му каза: „Понеже Ме видя Тома, ти повярва, блажени ония, които без да 
видят, са повярвали.“ (Йоан 20:29)
Картина 4- 5-6 (Исус и голяма група хора)

През следващите няколко седмици, Исус се яви на още много други Него-
ви последователи, за да потвърди, че е жив, за да премахне съмненията от 
хората. Веднъж, дори се яви на повече от 500 човека наведнъж! След като 
прекара 40 дни на земята, Исус се върна в своя Небесен дом.

Хората, които видяха Господ Исус жив, след Неговото възкресение не ос-
танаха същите. Вярата им в Господ Исус ги промени от вътре. Тя ги напра-
ви силни и смели да вършат това, което Исус им беше заръчал. Хората, с 
които те общуваха виждаха тази промяна.

Ако ти вече вярваш, че Господ Исус е твоят Спасител от греха, трябва 
да Му позволиш да променя живота ти. В твоите думи и действия, хората 
трябва да виждат, че си друг човек. Може да си свикнал да говориш или 
вършиш неща, които Бог не харесва, например да използваш Името на Бога 
напразно, да се сопваш, да се караш с другите. Тогава помоли Господ Исус 
да ти даде сили да кажеш „не” на греха. Във 2 Коринтяни 5:17 пише: „...ако 
е някой в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана 
ново“. Исус, е който променя човека и го поставя в правилни взаимоотно-
шения с Бога.

Наистина, много лесно е да повярваш, когато видиш. Но Исус каза, че аз 
и ти сме по-блажени, защото без да видим сме повярвали!



25

Можеш ли да повярваш без да видиш? Ти чу, че Библията казва, че си 
грешник, но Господ Исус, Божият Син умря на кръста, вземайки твоето на-
казание. Той беше погребан и на третия ден възкръсна. Само ако повярваш 
тази истина и приемеш Господ Исус като твой Спасител, тогава на мястото 
на твоите грехове (Покажете тъмната страница) ти можеш да имаш съ-
вършената доброта на Христос (Покажете чистата страница). Искрено 
ли копнееш Бог да те види чист? Искаш ли да се обърнеш от греха и да 
помолиш Господ Исус да го отнеме? Кажи Му още сега, че ти Му предоста-
вяш себе си. Той умря за грешници като теб. Но сега е жив за винаги. Ти не 
можеш да Го видиш, но ако Му говориш, Той те чува. Сега Му благодари, 
че умря за теб. Довери Му се, за да отнеме греха ти. Ако направиш това, 
всичките ти грехове ще бъдат отнети и Бог ще те вижда в съвършената до-
брота на Своя Син.

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Какво означава да имаш вяра? (Да си сигурен в нещо, което не си видял.)
2. За какво си говореха двамата мъже, пътуващи за Емаус? (Говореха си за 

всичко, което се беше случило с Исус.)
3. Какво напомни на двамата мъже непознатият пътник? (Напомни им 

това, което пророците бяха казали за Спасителя.)
4. Дайте примери за грехове, които децата вършат.
5. Кога двамата мъже разпознаха Исус? (Когато благодари за хляба и запо-

чна да го разчупва.)
6. Какво направиха двамата приятели на Исус, след като Той изчезна? 

(Върнаха се обратно в Ерусалим, за да кажат на другите ученици това, 
което бяха преживяли.)

7. Какво направи Исус, за да помогне на учениците си да повярват? (Яви 
им се, даде им да Го пипнат, яде пред тях.)

8. Какво искаше да направи Тома, за да повярва? (Да види и да пипне 
Исус.)

9. По какъв начин може да имаш съвършения живот на Господ Исус? (Като 
Му дадеш всичките си грехове.)

10. Като приемеш Господ Исус за свой Спасител, как другите ще могат да 
разберат, че си Божие дете? (Чрез думите ти и действията ти.)

РАСТЕЖ В ХРИСТОС
Библейски текст: 1 и 2 Тимотей (изцяло); 2 Тимотей 1:1-5; 3:14-17; Дея-
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ния 16:1-5; 2 Петрово 1:1-9; други пасажи, дадени в текста.
Основна истина: Божият план за тези, които са приели новия живот, е да 
растат в Христос.
Стих за запаметяване:
„Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус 
Христос”. (2 Петрово 3:18)
Нагледни пособия:
Предлагаме ви да покриете страниците на картина 3 с прозрачно фолио. 
След това покрийте със зелено картонче всяка отделна рисунка. Когато пре-
подавате урока, махайте картончетата едно по едно или позволете на децата 
да го направят.
Набавете едно живо растение със зелени листа и едно изсъхнало. Тях може-
те да покажете в началото на урока.

УРОК
(Учителю, покажете двете растения.) Каква е разликата между тези 

растения? (Позволете на децата да отговорят. По време на кратката 
дискусия ги попитайте откъде знаят, че едното растение е мъртво, а 
другото – живо и силно.)

Зеленото растение расте. Това е и вестта на зелената страница от нашата 
книжка. Тя, всъщност, е корицата на книжката, нали?

Зеленият цвят изобразява растежа. Но това не е растежът на височина 
или по сила. Това е един друг вид растеж. Когато ти съжаляваш за своя грях 
(покажете тъмната страница) и се довериш на Господ Исус (червената 
страница) да отнеме греха ти, Той прави живота ти чист (чистата страни-
ца). Тогава Бог те очиства и отношенията ти с Него стават правилни зави-
наги. Но в теб се случва и още нещо. Бог те прави нов човек. В теб започва 
да живее един нов живот, понеже Святият Дух идва да живее във всеки, 
който се доверява на Господ Исус като на Спасител. Малко по малко, Той 
започва да те променя и да те прави такъв, какъвто Бог би искал да бъдеш. 
Тази бавна промяна се нарича „растеж в Господ Исус“. За това ни говори 
зелената страница.

Днес ще се срещнем с едно момче, което растеше в Господ Исус. Трябва 
да се върнем назад във времето с около 2000 години. Това момче живя след 
като Господ Исус се върна на Небето. Хайде да посетим неговия дом в мал-
кия град Листра.
Картина 5-1 (Тимотей като дете)

Ето го! Той е със своята майка и баба. Името му е Тимотей. Майка му се 
казваше Евникия, а баба му – Лоида. Те бяха две много специални жени. 
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Отделяха време, за да учат Тимотей от Библията дори тогава, когато той 
беше твърде малък и не можеше да чете сам. Ето, вижте, майка му го учи. 
Тяхната Библия изглежда много необикновена, нали? Не е като моята (по-
кажете Библия). По онова време Библията е била написана на свитъци. 
Мислиш ли, че четенето на Библията правеше Тимотей християнин? Не. 
Но това, което беше научил за Бог, го приготви за един специален ден от 
живота му.

Това вероятно стана, когато великият проповедник Павел, посети малкия 
град Листра. Павел говори за голямата Божия любов към грешниците, за 
това как Бог изпрати на земята единствения Си Син, как Той умря, за да 
спаси грешниците. Павел каза на хората, че те могат да се приготвят за един 
живот с Бога, като бъдат напълно зависими от Исус Христос.

Тимотей слушаше внимателно и се довери на Исус Христос. Нека да ви-
дим какво се случи с Тимотей през този ден? (Насърчете децата да от-
говорят.) Какво беше взето от него? Всичките му грехове. Какво му даде 
Бог? Съвършената доброта на Христос. Какво стана вътре в него? Бог му 
даде нов живот. Така, малко по малко, промяната започна. Тимотей започна 
да расте в Господ Исус.
Картина 5-2 (Тимотей среща Павел.)

Другите забелязаха промяната в Тимотей. Той не изглеждаше по друг на-
чин. Но начинът, по който мислеше и се държеше, беше различен. Новият 
живот в него започна да се показва.

Един ден, християните в Листра бяха много развълнувани. Павел се беше 
върнал в техния град. Сега той беше доста по-стар. Чу какво казват хората 
за Тимотей и реши сам да поговори с него. Вероятно той му каза:

– Тимотей, аз вече не съм толкова млад. Вярвам, че Господ иска да дой-
деш с мен и да ми помагаш. Ще работим заедно за Него. Ще оставиш ли 
дома си, за да пътуваш с мен от град на град? Ще поучаваме християните, 
ще казваме добрите новини за Господ Исус. Няма да бъде лесно. На някои 
места бях замерван с камъни, бях бит. Бил съм гладен и самотен. Ти, Тимо-
тей, можеш ли да понасяш трудните неща, като добър войник?

Тимотей трябваше да вземе трудно решение. Той се съгласи да тръгне с 
Павел, понеже вярваше, че Бог искаше от него точно това. Когато се сбогу-
ваше, сигурно се чувстваше и тъжен, и щастлив. Щеше да липсва на Евни-
кия и на Лоида. Но те се радваха, че Тимотей щеше да работи за Бога.
Картина 5-3 (Тимотей проповядва.)

Павел и Тимотей работеха заедно. Не беше лесно. Наистина понякога Па-
вел беше жестоко бит от хора, които не искаха да слушат неговото посла-
ние. Павел и Тимотей, обаче, продължаваха да пътуват заедно и да разнасят 
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добрите новини за Господ Исус. Много хора повярваха. Образуваха се нови 
църкви, където християни се събираха и изучаваха Божието Слово заедно.

По-късно Павел помоли Тимотей да поеме грижата за църквата в град 
Ефес. Християните се нуждаеха от Тимотей, който им помагаше да растат 
в Христос. Тимотей вършеше добре работата си.
Картина 5-4 (Павел пише писма.)

Павел продължаваше да насърчава Тимотей, като му пишеше писма. Две 
от тези писма са в Новия Завет на Библията и се наричат Първо и Второ 
послание към Тимотей. Бог използва Павел, за да каже на Тимотей много 
неща, които му бяха нужни, за да расте в Господ Исус. Нещата, които Бог 
каза на Павел, не бяха само за Тимотей. Те са и за теб, и за мен. Хайде да ви-
дим пет от начините, по които Павел насърчи Тимотей да расте в Христос.
Картина 5 — 5-6 (Християнски растеж)

Ако познаваш Христос като свой Спасител, Бог иска ти да растеш в това 
знание. Ще използваме пръстите на ръката си, за да запомним по-лесно 
тези пет важни начина.

(Вдигнете ръката си и покажете палеца си.) Палецът е най-силният 
пръст. Павел каза на Тимотей да чете Библията задълбочено и да я изучава 
(2 Тимотей 2:15; 1 Тимотей 4:15-16). Ако я четеш и ти ще бъдеш силен. 
Чрез Библията, Бог ни говори, понеже всяка дума в нея е от Бога. Много 
е важно да четеш Библията, да разбираш какво казва тя и да го изпълня-
ваш. Може да започнеш от Евангелието на Марко и да четеш всеки ден по 
няколко стиха. Помоли Бог да ти помага да разбираш Словото Му. Докато 
четеш, ще откриеш заповеди, които Бог иска да изпълняваш, ще научиш и 
за обещания, които Бог е дал за тебе.

(Покажете показалеца.) Показалецът е пръстът, който използваме, кога-
то говорим с някой и искаме да покажем нещо. Той може да ти напомня да 
говориш на Бога всеки ден, в молитва. Говори Му така, както говориш на 
твоя най-добър приятел. Кажи Му за всичко, което се случва в живота ти, 
добро и лошо. Можеш да се молиш и за нуждите на другите.

Най-високият ти пръст е средният. (Дръжте всички пръсти изправени, 
за да се вижда, че средният е най-висок.) Стой смело за Господ Исус, като 
казваш и на другите за Него. Можеш да им кажеш как си повярвал в Господ 
Исус и да им обясниш как и те могат да направят това. Това се нарича – да 
бъдеш свидетел.

Пръстът, който трудно може да стои прав, когато другите са свити, е без-
именният. (Демонстрирай пред децата.) Ти не можеш да устояваш за Гос-
под Исус, когато в твоя живот има грях. Този пръст може да ти напомня да 
пазиш живота си чист, като избираш да не вършиш грях. Когато станеш Бо-
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жие дете, Господ Исус изпраща Святия Дух да живее в теб и Той ти помага 
да казваш „не“ на греха. Но ще има случаи, когато ще вършиш грях. Ти все 
още ще бъдеш част от Божието семейство, но твоят грях наранява Бога. Той 
разваля приятелството ти с Бога. Библията казва: „Ако изповядаме грехове-
те си, Той е верен и праведен да ни прости греховете...“ (Йоан 1:9) Да изпо-
вядаш – означава да кажеш на Бога за греха и да Го помолиш да ти прости. 
Изповядай го, колкото може по-скоро и помоли Бог да ти помогне вече да 
не вършиш този грях. След като си изповядал греха си, благодари на Бога, 
че ти е простил. Ако си наранил някой човек с греха, който си извършил, 
трябва да се извиниш на този човек.

Малкият пръст е най-слабият. Но заедно с другите, той може да върши 
много неща. (Покажи всички пръсти.) По същия начин, когато си сам ти 
си слаб, но когато си с други християни, ти ставаш силен. Когато ходиш на 
църква или Неделно училище, ти прекарваш време с други, които познават 
и обичат Господ Исус. Заедно вие ще имате възможност да слушате Божие-
то Слово, да хвалите Бога и да се насърчавате един друг.

Когато следвате тези пет неща, вие се подчинявате на това, което е за-
писано в 2 Петрово 3:18. (Кажете заедно стиха.) Бог иска да растете в 
Господ Исус Христос.

Павел искаше Тимотей да расте в познаването на Господ Исус. Той писа 
на Тимотей за тези и други начини, по които щеше да може да расте. Ако 
Павел беше днес тук, той щеше и на теб да каже същите неща, които каза 
на Тимотей:

Ти трябва да растеш в познаването на Господ Исус!
Бог казва, че в Небето ще даде награда на тези, които са растели и вярно 

са Му служели. Да растеш в Господ Исус – понякога е предизвикателство. 
Но то ще бъде възнаградено, когато един ден застанеш пред Бога в Небето 
и Той ти каже: „Добре свърши работата!“

Господ Исус е Този, Който ни спасява. Святият Дух е Този, Който ни по-
мага да живеем за Бога. И въпреки това, Бог ни обещава награда. Колко ни 
обича Той!

Тимотей израсна в Господа. Стана силен в Господ Исус. Това, което днес 
научи, ще ти помогне да растеш като Тимотей. За това ни говори зеленият 
цвят. Сега, когато завършваме, ще се помолим за всяко момче и за всяко 
момиче, които са се доверили на Господ Исус да отнеме греха им. Ще по-
молим Бог да им помага да растат „в благодатта и познаването на нашия 
Господ и Спасител Исус Христос“, както научихме от днешния стих.

ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГОВОР
1. Откъде Тимотей най-напред научи за Бога? (От майка си и баба си.)
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2. Какво направи Тимотей, след като чу проповедта на Павел? (Тимотей се 
довери на Господ Исус като на свой Спасител.)

3. В какво хората виждаха промяната у Тимотей, след като той стана Божие 
дете? (Те виждаха промяна в неговия характер.)

4. Какво предложи Павел на Тимотей? (Да работи заедно с него.)
5. Как Павел насърчаваше Тимотей, когато той се грижеше за църквата в 

Ефес? (Пишеше му писма.)
6. Кажете петте неща, които Павел писа на Тимотей да прави, за да расте в 

Господ Исус? (Да чете Библията, да се моли, да казва на други за Гос-
под Исус, да изповядва греха си и да се среща с други християни.)

7. Ако си Божие дете, какво трябва да направиш, ако извършиш грях? (Да из-
повядаш греха си пред Бога и ако си наранил някого да поискаш прошка.)

8. Какво можеш да кажеш на Бога в молитва? (Всичко, което се случва в 
твоя живот, нуждите на другите.)

9. Как можеш да бъдеш свидетел? (Като кажеш на другите как си повяр-
вал в Господ Исус и как те могат да направят това.)

10. За какво ни напомняха цветовете на Книжката без думи? (Златен – Не-
бето и Божията любов, тъмен – греха, червен – кръвта на Господ Исус,  
бял – живот без грях, зелен – растеж в Господ Исус.)
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