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Силата на АНИМ винаги е била в екипната работа - с изключение на един, всички учебници на 
АНИМ са били резултат от труда на много хора - хора, посветили служението и силите си, а не рядко 
и професионалните си умения на работа с децата. Всички, участвали в създаването на учебника, 
идват от различни църкви и различни градове. Вие познавате голяма част от тях, защото за жалост 
неделните учители в България не са толкова много, колкото би ни се искало. Но благодарим на Бог 
и за единиците, които приемат благородната, макар и не винаги оценена роля да ни помагат във 
възпитанието и обучението на децата ни в библейските принципи и истини. 

АНИМ благодари на всеки един знаен или незнаен труженик на Божията нива, който се грижи 
за най-мъничките стръкове - без плод за сега, но с огромен потенциал, скрит в тях. Не веднъж сме 
изтъквали, че вярваме в това, че децата ни трябва да бъдат възпитавани и наставлявани отрано в 
Господните пътища и принципи според заповедта на Словото (Притчи 22.6 „Възпитавай детето 
отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него, дори когато остарее.”). Ние вярваме, че 
нямаме право да замълчим и да не разкажем за Господ и Неговите невероятни дела на всичките 
бъдещи поколения (според Псалми 71.18, както и 2 Тимотей 2.2), затова влагаме усилията си в 
създаването на помагала, които да улеснят труда на неделните учители в работата им с децата.  

 

Екипът на АНИМ благодари на авторите: 
 

Велина Миткова - Павликени 
Диляна Каладжиева - София 

Емилия Куриян - Сливен  
Жана Омайникова - Пещера 
Мария Джамбазова - Бургас 

Мария Петрова - София 
Таня Стоянова - Стара Загора 
Христалина Илиева - Ловеч 
Цветомира Енчева - Ловеч 
Десислава Йотова - Ловеч 

 

за всеотдайността и положения безвъзмезден труд при създаването на уроците, 
 

за идеите на Пеги Лейни и Марги Бор, 
 

както и на онези неизвестни на нас помощници на авторите - художници, редактори, неделни 
учители 

 

Редакторски екип: 
 

Мариела Георгиева 
(Мими, ти извърши истински подвиг за Бог и царството Му! Благодаря ти!) 

Диляна Каладжиева 
Десислава Йотова 

 

Ние всички, участвали по някакъв начин в създаването на този учебник, сме много благодарни 
на Бог за привилегията да използваме дарбите и талантите си за Божиите малки дечица, както и за 
възложената ни отговорност да сеем в сърцата им семената на Господното Слово. Благодарим Му и 
за идеите, които ни даде, и силата да ги изпълним, както и за духа на единство, който ни 
обединяваше въпреки големите разстояния помежду ни.  

Благодарим особено много на г-н Румен Папратилов и ИК „Нов човек”, които повярваха в нас и 
ни подадоха ръка в отпечатването и разпространението на този учебник. Бог да ви разшири 
пределите и да ви благослови заради доброто дело, което вършите за Него!  
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НЯКОИ ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА УЧЕБНИКА И ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ  
 

Този учебник се явява естествено продължение на „Манна”. Той съдържа 50 урока върху 
Новия Завет за деца от 3 до 6 години - животът на Господ Исус, някои от основните истории, 
поучения, както и част от чудесата, животът на първата църква и първите последователи на Господ 
Исус. Този учебник отново е предназначен за неделните учители; запазили сме формата на уроците; 
отново езикът на историите е подходящ за малките деца; постарали сме се пак да ви предложим и 
богато разнообразие от дейности и игри.  

 

Уроците в този учебник са обединени в дялове, които имат общ стих за запаметяване. Децата 
са твърде малки и не могат всяка седмица да заучават нов стих (технически са в състояние да 
помнят, но не разбират всяко нещо). Затова е по-удачно всичките уроци от един дял да имат общ 
стих за запаметяване, който в процеса на повторение и обяснение ще придобие истински смисъл за 
децата. Ако прецените, че децата във вашата група са по-големи и са в състояние да запомнят 
отделен стих към всеки урок, в края на предговорите към дяловете са посочени подходящи за 
всички уроци от дяла отделни стихове за запаметяване.  

В предговора към всеки дял даваме идея за малка картинка, която да раздавате на децата, 
когато приключвате с уроците от дадения дял. На нея има рисунка, която подхожда на темата на 
дяла, както и стихът за запаметяване. Тези малки рисунки, сложени някъде в стаите на децата, ще 
им напомнят какво са учили в неделното училище. Тези картинки могат да бъдат изрязани, 
оцветени, направени като огърлици, уголемени, дори променени - простирайте се според 
въображението си! 

 

Уроците в този учебник са доста дълги и обемни. Не се старайте да използвате всяка една 
идея, която сме публикували. Пригаждайте предложения материал според особеностите на групата, 
възрастта, времето. Можете да съкращавате, да добавяте или да променяте – по собствен избор 
или ако така ви води Божият Дух.  

 

Винаги започвайте и завършвайте заниманията с молитва. Нека тя да бъде само от три или 
четири изречения, но не я пропускайте. В началото децата няма да могат да се молят, но това е 
един от начините те да преодолеят срама си и да се отпуснат да казват простички молитви. 
Първоначално могат да повтарят след вас – след време ще се престрашат и да опитат сами, защото 
общуването с Бог винаги трябва да е на първо място в занятието.  

 

Добре е да не пропускате възможността да хвалите Бог във всеки урок. Децата от 
предучилищна възраст обичат да пеят. Това е подходящ начин да ги научите на хвалене на Бога. Не 
се притеснявайте, ако не сте много музикални – това не бива да възпрепятства хвалението. Децата 
в тази възрастова група не "разбират" от музика и няма да направят коментар за фалшиво или 
невярно пеене.  

 

Предучилищната възраст може и да изглежда твърде ранна за започване на обучение в 
библейските принципи, но това е времето, в което децата да получат първите си знания за Бог и 
Неговите хора, както и да се запознаят с някои основни положения и принципи от Словото. 
Необходимо е да не се стремим към това децата да запомнят (защото в тази възраст те запомнят 
изключително голямо количество информация), а да разберат и да опознаят Бог. Ако на следващия 
урок те вече не помнят как се е казвал героят от предната история, но помнят основната истина и 
поука от урока, целта ви е постигната. За да бъде този процес забавен и интересен за децата, в 
учебника са включени различни видове дейности, които освен че внасят игровия момент (децата в 
тази възраст учат предимно чрез игра), спомагат и за реалното запаметяване на истината и 
основните положения от урока. Игрите са сюжетни, подвижни, дидактични, музикални и целят 
"овеществяване" на абстрактните библейски принципи.  

 

Едва ли има някой, който да се съмнява в силата на визуалните средства при преподаването 
в неделното училище. Ако децата само слушат, след около три дни те ще помнят около 10% от 
чутото; ако гледат – след три дни ще помнят 20%; а ако се комбинират аудио и визуални средства 
при предаването на нова информация, ще се запомнят до 65% след три дни. Затова е важно да се 
използват нагледни материали, които да се комбинират със слушането и игрите, за да дадат траен 
плод у децата. Към всеки урок има изобилие от дейности и игри, чрез които децата да запаметят 
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вдлъбнатина 

истината от урока. Ако прецените, че за даден урок те не са достатъчни или пък подходящи за 
онагледяването му, проявете творчество и обогатете нагледните материали с подръчни средства.  

За тази цел авторите на този учебник избраха да използват героите помощници на учителя – 
Дългунчо и Бъбривко (вижте специалното указание за направата им) – кукли, които помагат за 
разказването на библейската история или представянето на приложението в живота. Те може да 
участват в някоя от занимателните дейности, но е желателно на не повече от едно място в урока, за 
да не се разсейват децата. В учебника най-често тези герои представят приложението в живота.   

 

Добре е да направите присъствено табло, което да поставите на стената в неделното 
училище. По този начин освен поддържането на дисциплината постигате и посветеност у децата. 
Тъй като те са малки и не могат да си прочетат имената, сложете техни снимки, а отбелязвайте 
присъствието или отсъствието с различни цветове (например червено и черно) или малки стикери 
(рисунки). Така децата ще се научат на ред.  

 

Важното в уроците е децата да опознаят Бог възможно най-много. Те трябва да разберат, че 
Бог е реален, а книгата, от която научаваме за Него, е Библията. В нея се разказва за истински хора 
и събития. Докато разказвате библейската история, винаги дръжте Библията в ръцете си. Нека 
децата да асоциират историята с Бог и Библията. Винаги им казвайте, че днешната ви история е от 
тази книга, просто вие я разказвате с други думи, за да могат децата да я разберат.  

 

При подготовката на уроците предвиждайте време за ходене до тоалетна, пиене на вода, 
почерпка. Погрижете се и за подходящо място, където да можете да давате на децата вода или 
бисквитки. Колкото и маловажно да изглежда това на пръв поглед, може да обърка плановете ви и 
да разруши реда, който в тази възрастова група се поддържа доста трудно.  

 

Екипът на АНИМ 
 

Идея за направата на куклите Дългунчо и Бъбривко. 
Необходим е мъжки чорап (за предпочитане бял или бежов). 

Натъпчете мястото на палеца на вътре. Тази вдлъбнатинка ще 
бъде устата на куклата.  

Изрежете кръгче от твърда червена гланцова хартия. 
Сгънете го на две и го залепете във вдлъбнатината на чорапа и 
така се образува устата на куклата. (Кръгчето трябва да е 
голямо, колкото вдлъбнатината на чорапа.) Залепете или 
зашийте конците (за коса) и копчетата (очи и нос), за да оформите лицето 
на куклата.  

Готовата кукла може да се държи на ръка или да се постави на 
пластмасово шише (да е пълно с вода или пясък, за да е тежко и да не 
падат куклите, и добре затворено, за да не се излива). 
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Дял 1  
ГОСПОД ИСУС КАТО ДЕТЕ 

 
Едно от най- важните събития в Библията е раждането на обещания Спасител Господ 

Исус Христос. Всичко, което пророците в Стария Завет са предрекли, се е изпълнило. Това, 
което много хора очаквали да се случи, станало. Днес, след повече от 2000 години, това е 
факт. 

От първия дял децата трябва да запомнят това, че: 
 Винаги, трябва да вярваме на думите, изговорени от Бог в Писанията! 
 Онова, което Бог е обещал, Той го изпълнява! 
 Господ Исус Христос е Божият обещан Син за нашето спасение! 
 Всеки, който повярва в Исус Христос, ще бъде спасен! 
 Божият дом е най- доброто място за нас, Божиите деца! 
Тук е необходимо да наблегнем на това, което Бог е направил за нас, изпращайки Сина 

Си Исус Христос на земята, както и на важността от спасение за всеки от нас. Много е важно 
поставянето на правилната основа за спасението. Именно затова би било добре още в 
уроците от първия дял да се обясни на децата, че всички сме родени в грях, което идва от 
съгрешаването на първите хора Адам и Ева. Но Бог толкова ни обича, че е дал Сина Си 
заради нашите грехове. Внимателно разграничете осъзнатия от неосъзнатия грях, като им 
обясните добре, кое е грях и кое е неволна грешка. Грях е всичко, което нарушава Божиите 
изисквания, описани в Библията. Например, ако излъжеш мама или татко – това е грях, ако 
удариш друго дете - също, но ако разлееш чашата си с мляко или счупиш нещо без да искаш – 
не е грях. Обяснете, че почти всеки ден грешим, но Бог не престава да ни обича, Той просто 
чака преди да си легнем, да коленичим до леглото си и да кажем: „Господи, прости ми всичко, с 
което ти съгреших в този ден!” Онова, което Бог говори в Словото Си, Той очаква да го 
изпълняваме. Затова сме християни. Много важно е децата да осъзнаят важността от това да 
идват редовно в Божият дом и че Бог винаги приготвя добри неща, за тези, които Го търсят. 
Ако те от мънички имат тази основа, ще вървят напред, изграждайки се като истински Божии 
деца, а това е и нашата цел - от малки те да познаят Божият път и да не се отклоняват от него. 

Стих за запаметяване за целия дял: „Роди се Спасителят Исус!” Лука 2.11 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подходящ стих за запаметяване за урок 1 - "За Бога няма нищо невъзможно" (Лука 1.37) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 2 - "Роди се Спасителят Исус" (Лука 2.11) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 3 - "Очите ми видяха спасението, Христа Господен" (Лука 2.26б, 

30) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 4 - "Трябва да съм в дома на моя Баща." (Лука 2.49)  
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Децата са насядали и играят. Зад паравана се появяват двамата герои Дългунчо и Бъбривко. 

Шушукат си развълнувано. Учителят ги поздравява, но те не обръщат внимание. Учителят ги пита 
кои са.   

Д: О, извинете! Не ви видяхме. Я, Бъбривко, виж колко много деца! 
Б: Дългунчо, може ли да им кажем нашата тайна? 
Учителят: Тайна? Каква тайна?  
Б: Ами тайната за ангела! 
Учителят: Кой ангел? 
Д: Чакай, Бъбривко! Ти винаги бързаш. Обясни на децата. От небето слязъл ангел…  
Б: Чакай, чакай! Моля те, нека аз да разкажа! 
Учителят: О, добре! Деца, хайде бързо да приберем играчките и да чуем какво ще ни разкажат 

нашите гости Бъбривко и Дългунчо.  
Бъбривко разказва библейската история.  
 
 
 
 
 В една далечна страна в град Назарет живели Мария и Йосиф. Те искали да се оженят, но все 

още не били направили сватба.  
Един ден, когато Мария била сама, дошъл ангел и й казал: "Здравей, Мария, Господ е с тебе. 

Благословена си ти между жените!" Тя много се смутила и зачудила, но ангелът я успокоил: "Не се 
страхувай, защото Бог те избра и ти ще родиш Божия Син. Името Му ще бъде Исус. Той ще бъде 
велик и ще се нарече Син на Всевишния Бог. Ще царува завинаги и царството Му няма да има край!"  

Мария се учудила: "Как ще стане това? Аз не съм омъжена." А ангелът й отговорил: "За Бога 
няма нищо невъзможно. Неговият Свят Дух ще дойде върху теб и силата на Бог ще те покрие. 
Затова бебето, което ти ще родиш, ще се нарече Божи Син."  

Мария повярвала на думите, казани от ангел Гавраил, защото това били думи на Самия Бог. 
Тя  се зарадвала много. Каква чест да роди Сина на Бога! И казала: "Ето ме, Господи, да бъде така, 
както казваш." Ангелът си тръгнал.  

Скоро след това Йосиф, годеникът на Мария, разбрал, че тя ще има бебе. Той бил добър човек 
и не искал да я изложи пред хората. Затова решил тайно да я напусне. Но точно, когато мислел да 
го направи, сънувал как един ангел му казва: "Йосифе, не се страхувай да вземеш Мария за жена."  
Ангелът му казал също, че бебето, което Мария ще роди, е от Бога, ще се казва Исус (което 
означава "Спасител") и Той ще спаси хората от греховете им. " Това било много добра вест – ще 
дойде Спасител на света, Който ще избави хората от греховете им. Небесният Бог толкова много ни 
обича, че ще изпрати Своя Син на грешната земя, заради мен и теб. Това е чудесна новина! Нека 
ръкопляскаме на Бог деца. Той ни обича! 

Когато Йосиф се събудил, направил това, което Божият ангел му казал.  Той също повярвал в  
Божиите думи и изпълнил всичко, както му било казано. Той също обичал Бог, пазел заповедите Му 
и бил готов да се покори. 

 
 
 
 

АНГЕЛЪТ КАЗВА ЕДНА ТАЙНА 
Лука 1.26-38, Матей 1.18-25 

Винаги да вярваме в думите изговорени от Бога. 

"Роди се Спасителят Исус!" (Лука 2.11) 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 



Урок 1  Ангелът казва една тайна 
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Разкажи какво виждаш 
Необходими са три илюстрации към библейската история - Мария и ангелът, Мария и Йосиф, 

Йосиф спи и ангелът му говори. Децата са наредени в кръг, държат се за ръце и се въртят. Вътре в 
кръга са сложени рисунките. Едно дете е с вързани очи и обикаля около кръга (в обратната посока). 
Всички броят заедно до три. На 3 спират и детето с вързаните очи докосва това, което е пред него.  
Детето от кръга разказва с няколко думи онова, което вижда на рисунката, която е най-близо до него 
вътре в кръга.  

 
Цветенце от семенце 
На всяко дете дайте лист, на който с маркер е нарисувана саксия, в която има семенца. 

Предварително нарисувайте с бял пастел или с парафин цвете с листа в саксията. Децата трябва да 
оцветят саксията и целия лист с моливи или водни боички - така ще се появи цвете от семената.  

 
Предай добрата вест 
За играта са необходими парче син плат (хартия), което ще представлява река, както и сиви 

кръгове (парчета плат) за камъни в реката. Децата са разделени на две групи, които трябва да 
пресекат реката и да предадат добрата вест. Двете групи са в колони една срещу друга от двете 
страни на "реката". В "реката" са наредени "камъни", по които децата ще стигнат от своята група до 
другата. Групите се редуват - едно дете от едната група минава по камъните, отива при първото 
дете от другата група, предава добрата новина, като казва: "Няма нищо невъзможно за Бог." и се 
нарежда най-отзад в колоната. Играта продължава, докато двете групи си сменят местата. Накрая 
всички деца заедно казват стиха.  

 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко.  
Д: Бъбривко, дали Йосиф повярвал на ангела? 
Б: Разбира се! И Йосиф, и Мария повярвали. Нали Бог бил Този, който изпратил ангела от 

небето. Всичко, което казал ангелът, се изпълнило.  
Д: Ех, Бъбривко, много ми хареса този разказ. Само че… 
Б: Какво? 
Д: Ами, мисля си… Аз мога ли да вярвам на Бог? 
Б: Разбира се! И ти, и аз, и децата… Въобще всички трябва да вярваме на Бог. Нали, деца?  
Д: Е, добре, щом казвате… Ама… Винаги ли трябва да Му вярвам?  
Б: Винаги! Винаги трябва да вярваме на Бог. За Него всичко е възможно.  
Дългунчо скача от радост. 
Д: Ура-а-а! Винаги мога да вярвам на Бог, защото за Него няма нищо невъзможно.  
Учителят: Така е, милички! За Бога всичко е възможно. Това е записано в Библията - в Новия 

Завет, в книгата Евангелие от Лука, глава 1, стих 37. Всичко, което чухме днес, станало точно както 
преди много, много години било предсказано от пророците в Стария завет, чрез които Бог говорил 
на народа Си. И днес Бог ни говори на нас чрез святото Си Слово, Библията, така че като го четем и 
вярваме, всичко ще е възможно и за нас.  Благодаря ти, Бъбривко!   

 
 
 
 
Песен с движения  
Използвайте позната на децата мелодия или измислете някоя лесна към текста на песента.  
Велик голям Бог - сочат нагоре 
малко бебе стана, - свиват ръцете в юмручета пред гърдите 
дойде, за да бъде приятел мой. - обгръщат раменете си в прегръдка 
Велик голям Бог - сочат нагоре 
малко бебе стана, - свиват ръцете в юмручета пред гърдите  
даде ми живот, който няма край - разтварят ръцете в страни. 
 
Вярно - невярно 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЕ 
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Децата са насядали. Учителят казва изречение, свързано с библейската история. Ако то е 
вярно, децата пляскат с ръце. Ако е грешно, тропат с крака. Възможно е учителят да избере други 
начини, по които децата да реагират на вярното или грешно твърдение.  

 Един ангел казал на Мария, че ще има специално бебе.  
 Мария не се зарадвала на новината, която чула от ангела.  
 Йосиф искал тайно да напусне Мария.  
 Един ангел се явил на Йосиф в съня му.  
 Ангелът казал на Йосиф да не взема Мария за жена.  
 Йосиф направил това, което ангелът му казал.   
 
Ангел 
От хартия (може и картон) изрежете по един ангел (да има за всички деца). Отделно към всеки 

ангел изрежете малки разтворени Библии, върху които четливо сте записали стиха за запаметяване: 
“За Бога няма нищо невъзможно!” (Лука 1.37). Раздайте на всяко дете по един ангел и една Библия, 
както и лепило. Те трябва да залепят Библията със стиха върху фигурата на ангела. В горния край 
на ангела направете дупка (с шило или перфоратор) и помогнете на децата да вържат конец. Кажете 
им, че ангелите на Бог винаги носят добри вести. Децата трябва да завържат ангелите в къщи за 
полилеите в стаите си. Когато конецът се затопли от крушката, ще върти ангела (за да стане това, е 
важно конецът да не е твърде дълъг и материалът, от който е изрязан ангелът, да не е много плътен 
и тежък). 

 
 Бебето идва! 
Разделете децата на два отбора, подредени в редички. На първото дете в редичката дайте 

кукла – бебе. При сигнал за начало първото дете подава бебето на детето до него и казва: “Ангелът 
каза: Бебето идва!”. То подава куклата на детето да него и казва същото и така до края на 
редичката. Последният минава отпред и започва отново. Така се завъртат, докато първият се върне 
отново на първото място в редичката. Накрая заедно благодарете на Бог, че вярно изпълнява 
обещанията Си! 

  
 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 



Урок 1  Ангелът казва една тайна 
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Учителят: Деца, искате ли да отидем на екскурзия? (Децата отговарят.) Хайде тогава да се 

облечем! (Имитирайте обличане, обуване на обувки, слагане на шапка.) Сега да сложим раничките 
на гърба и да тръгваме. Пътят ни ще е по-лек, ако изпеем една песен. (Може да не пеете или да 
изберете кратка песничка или само припев.) А сега внимавайте да не намокрите крачетата, докато 
прекосяваме поточето. (Имитирайте прескачане на поточе.) Я, какви красиви пеперуди! 
(Предварително направете пеперуди от хартия и ги сложете на няколко места в стаята.) О, 
има и цветя! (Сложете изкуствени или хартиени цветя из стаята.) Изморихте ли се вече? Хайде 
да си починем. (Седнете.) 

  
 
 
 
Деца, знаете ли, че преди много, много време едно семейство тръгнало на едно такова 

пътешествие.  Мъжът се казвал Йосиф, а жената Мария. (Две деца играят Мария и Йосиф - на 
момиченцето се слага шал на главата, а на момчето мъжка шапка. ) Те били избрани да отгледат 
едно много специално бебе. Бебето щяло бъде Божи син и да се казва Исус.  

По онова време не е имало самолети, автобуси, коли и влакове (може да показвате картинки 
или играчки, докато говорите), затова хората ходели пеша или се возели на магарета. Мария и 
Йосиф се предвижвали с едно магаре. Вие виждали ли сте магаре? Покажете картинка или играчка. 
Мария и Йосиф отивали във Витлеем / в родния град на Йосиф, за да бъдат преброени според 
царската заповед. Наближавало времето Мария да роди бебето. Когато обаче пристигнали, нямало 
къде да се настанят. Те хлопали от врата на врата, търсели къде да отседнат, но не успели да 
намерят къде да пренощуват.  

Накрая се подслонили в един обор. Деца, знаете ли какво е обор? Мястото, където живеят 
животните. Там Мария родила Божия Син. Нарекли Го Исус. Тъй като за Него нямало меко легълце, 
Той бил положен в яслите - там, където животните се хранят. Сеното било неговото меко дюшече,  

В същото това време се случило нещо необикновено на полето. Един ангел се явил на 
овчарите, които наблизо пазели своите стада с овце. (Едно дете е ангел - покрито с бял чаршаф, с 
корона на главата; няколко други деца са овчарите.) Той им казал да се зарадват, защото се е 
родил Спасителят Исус.  Казал им  също, че ще Го намерят повит и сложен да лежи в една ясла. 
Колко много се зарадвали овчарите. Те бързо станали и тръгнали. Скоро намерили бебето Исус и 
неговите родители, точно както им известил ангелът. (Децата, които играят Мария и Йосиф, 
държат кукла, повита като бебе; овчарите застават около семейството; после си тръгват.) 
Овчарите разказали какво им се случило.  

Но нещата не свършили тук. От една далечна страна на изток във Витлеем пристигнали 
мъдреци, водени от една ярка и необикновена звезда. Тя им сочела пътя до Божия Син, Исус, Който 
се родил. Мъдреците знаели от древните писания, че това щяло да стане един ден. И ето, че денят 
дошъл – звездата била знак за това и тя ги довела до родения Спасител. (Три деца са влъхвите, 
носят кутии, опаковани като подаръци.) Те донесли скъпи дарове на бебето Исус и зарадвани Му 
се поклонили. Мъдреците знаели, че това е Божият Син и че Той ще бъде велик цар.  

 
 

БЕБЕТО ИСУС СЕ РОДИ. 
МЪДРЕЦИТЕ НОСЯТ ПОДАРЪЦИ 

Лука 2.1-20, Матей 2.1-12 
Исус е Божият Син. 

"Роди се Спасителят Исус" (Лука 2.11) 

 

ООТТККРРИИВВААННЕЕ  СС  ММООЛЛИИТТВВАА  

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 



Урок 2  Бебето Исус се роди. Мъдреците носят подаръци. 
 

 15 

 
 
Учителят слага бебето в яслите.  
Деца, разбрахте ли кой спи тук? Елате тихичко да видим нашето бебе. (Децата и учителят 

тихо се приближават.)  
Учителят започва да задава въпроси на децата, свързани с историята.  
 Как е името на бебето?  
 А как се казват родителите му? 
 Къде се е родил Исус?  
 Кой се е явил на овчарите?  
 Кой дошъл да донесе подаръци на бебето?  
 Кой довел мъдреците при бебето?  
 
Звезда-корона 
Нарисувайте предварително на лист А4 звезда, която е залепена на лента като корона (вижте 

модела). Раздайте на всяко дете, като им обясните, че те са светлината (звездата) днес, която води 
неспасените при Христос.  

Всяко дете може да оцвети звездата по желание. Помогнете им да ги изрежат и да ги направят 
на корони за главата. Може да сложите надпис на звездата:”Исус се роди!” 

 
 
 
 
 
 
Повий бебето 
Необходими са ви две еднакви по вид и размер кукли, хавлиени кърпи или по-големи парчета 

плат. Разделете децата на две групи и им дайте по една кукла. Обяснете им, че това е едно малко 
бебе, което те трябва да повият в "пелените", т.е. хавлиените кърпи или плата. Можете да 
направите играта състезателна – за по-бързо повито бебе или за по-добре повито бебе и т.н. 

 
Кой бил в обора 
Попитайте децата кои животни живеят в обор – агънца, овце, магаре, крава, кокошки. След 

това ги попитайте какво знаят за всяко от тях. Може да имитират техните звуци и начин на ходене, 
да разкажат къде живеят, с какво се хранят и т.н. 

 
 
 
(Учителят взема бебето в ръце.) 
Деца, разбрахте ли защо е толкова специално това бебе. То е Божият подарък за всеки един 

от нас. Чрез Него ние отново имаме приятелство с Бог и сме част от Неговото семейство. Исус е 
Божият Син.  

Показват се Бъбривко и Дългунчо, за да помогнат на децата да разберат какво ще направи 
Исус за хората.  

Б:Дългунчо, чу ли? Чу ли какво разказа днес учителката? Та това е най-добрата вест на света! 
Исус се  е родил! 

Д: Да, да, страхотна новина! Но какво значи това за мен? 
Б: Че как какво значи. Не чу ли, Бог е изпратил Своя Син да се роди за теб, за да те спаси от 

греха и да може да имаш вечен живот.  
Д: Аз? Вечен живот? 
Б: Разбира се! Това е Божие обещание за всеки, който повярва в Исус, ще бъде спасен!Трябва 

само да го помолиш в молитва. 
Д: Съгласен! Но как? 
Тук е време да попитате децата дали са спасени. Ако има несигурни  или такива, които не са 

предали живота си на Исус, сега е времето. Поканете ги да повтарят молитвата на Бъбривко. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 



I дял ГОСПОД ИСУС КАТО ДЕТЕ 
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Б: “Господи Исусе, аз Ти благодаря, че се роди за мен. Аз вярвам, че ти си жив. Моля Те да ми 
простиш греховете и да дойдеш и живееш в моето сърце. Благодаря Ти, Боже, за спасението в 
Името на Исус. Амин.” 

Учителят: Ей, деца знаете ли че на небето сега е голям празник? Хайде и ние да се радваме за 
нашите спасени приятели.  

Изпейте песен, свързана със спасението! 
 
 
 
 
Хайде да празнуваме! 
Всички вече имат корони. Може да надуете балони и да пуснете музика, децата просто да 

подскачат и да удрят балоните във въздуха. Ако имате разноцветни ленти на пръчици за хваление, 
знаменца, маракаси, дайре, раздайте и тях. Нека да се радваме за новите души в небесното 
царство. Ако имате подходящи книжки или картинка, може да им ги подарите. Кажете им,  че Бог ни 
направи най-големия подарък, като ни е дал Своя Син. 

 
Открий животните от обора 
След като децата вече са изредили животните, които живеят в обор, им раздайте малки 

листчета с предварително нарисувани животни на тях, сред които има и такива, които са горски (не 
живеят в обор). Нека децата да разпознаят животните, които са посочили преди това, и да ги 
отделят от останалите. Обяснете им, че тези животни, които живеят в обора, са опитомени от 
хората, станали са техни приятели, хората ги използват (за работа, за мляко, месо, яйца и т.н.), а 
другите животни са горски – живеят в гората и се страхуват от хората. 

 
Ангелска вест 
Пригответе ангелски костюм с размер за дете.Например на бял правоъгълен чаршаф изрежете 

дупка за главата; от бял картон зашийте крила за гърба на плата и от гирлянди направете ореол за 
главата. Нека децата едно по едно да обличат костюма и да излизат пред другите и да казват стиха 
за запаметяване:”Роди се Спасителят Исус” Поговорете си, че това е една от най-добрите вести за 
нас и че Бог очаква да разнасяме тази новина до хората, също както ангелът тогава я занесъл на 
овчарите и те тръгнали да я разпространяват. 

 
Овчари и мъдреци 
Изберете деца за ролите на Йосиф и Мария, дайте им едно бебенце и ги настанете удобно. 

Останалите деца разделете на  група овчари и група мъдреци. На всеки овчар и мъдрец дайте 
картонено сърце с неговото собствено име. Когато сте готови, нека всяко дете (овчар или мъдрец) 
да отиде при бебето и да даде своето сърчице. Обяснете им, че единственият подарък, който Исус 
желае от нас, са сърцата ни. Той има всичко, но това, което ще Му достави радост, е сърцето ни да 
бъде отворено за Него и ние да поканим Господ Исус Христос да живее в него за винаги и да 
управлява живота ни. 

 
 
  

ЗЗААККРРИИВВААННЕЕ  СС  ММООЛЛИИТТВВАА  

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 



Урок 2  Бебето Исус се роди. Мъдреците носят подаръци. 
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Децата са разделени на две групи. За всяка от тях има по шест картинки (виж модела в края на 

урока). Картинките в единия комплект представят някаква нужда (човек на самотен остров, гладен 
човек, премръзнал човек, болен човек, човек, попаднал в пожар, човек в пустиня), а в другия - 
отговорът на нуждата (кораб, хляб, дреха, лекар, маркуч с вода, кана с вода). Целта е сами да 
открият, че едните са нуждаещите се, а другите имат отговора на нуждата. Децата от двете групи 
трябва да намерят съответстващите картинки  - нуждаещият се да намери своето спасение. Когато 
децата от единия отбор намерят съответстващите картинки у другия отбор, казват: "Очите ми 
видяха спасението ми!" Ако децата в групата са повече от броя на картинките, могат да се групират 
по две или повече на картинка. А ако са по-малко, махнете от картинките.  

Накрая на играта им кажете колко е важно всеки да види спасението си и че сега ще им 
разкажете за двама души, които много искали да видят със собствените си очи спасението, което 
Бог приготвил за хората.  

Може да вземете едно бебе – кукла в ръцете си, докато разказвате историята. То ще прикове 
вниманието на децата да слушат. Ако шумят, им кажете, че бебето спи и ще го събудят. 

 
 
 
 
Двамата човека, за които току що ви казах, че силно очаквали едно събитие, били Симеон и 

Анна.  
Симеон бил възрастен човек. Животът, който водел той бил правилен пред Бога. Делата, които 

вършел, също доставяли радост на Небесния ни Баща. Затова Бог много обичал Симеон и му 
откривал различни неща. Симеон също обичал Бог и много Го слушал. Бог му бил казал, че ще 
доживее да види нещо много специално –  Божия Син Исус Христос. Затова Симеон търпеливо 
чакал да види как Бог изпълнява обещанието Си. Той не се съмнявал, че Бог ще го  изпълни. Не, но 
не знаел точно кога и как ще се случи това… 

Един ден Симеон отишъл в храма, защото Бог му казал така. Точно тогава Мария и Йосиф 
донесли новороденото бебе Исус Христос в храма, защото имало обичай бебенцата да бъдат 
водени в Божия дом. Когато Симеон видял Исус Христос, взел го на ръце и благодарил на Бог, че 
наистина е видял изпълнението на обещанието Му. Вероятно е бил много щастлив! Той имал 
привилегията да държи в ръце Спасителя. Майката и бащата на бебето Исус не разбирали какво 
говори възрастният мъж за детето, нито хубавите думи, които им казал.  

Точно тогава в храма била и една жена на име Анна. Тя била много стара и от дълго време 
живеела сама, защото мъжът й починал преди много години. Всеки ден тя ходела в храма и 
коленичейки, се молела на Бог и постела. Тя видяла Мария и Йосиф с бебето и как Симеон се 
зарадвал на Исус Христос. Анна също много се зарадвала за раждането на Спасителя Исус Христос 
и благодарила на Бог, че е доживяла да Го види. Тя тръгнала дори да разказва тази блага вест на 
онези добри хора, които също очаквали Спасителя, Когото Бог  е обещал да изпрати. 

СИМЕОН И АННА БЛАГОДАРЯТ 
НА БОГ ЗА БЕБЕТО ИСУС 

Лука 2.21-38 
Исус Христос е Божието спасение. 

"Роди се Спасителят Исус" (Лука 2.11) 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

  

ННААССООЧЧВВААННЕЕ  ННАА  ВВННИИММААННИИЕЕТТОО  

  

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККАА  ИИССТТООРРИИЯЯ  



Урок 3  Симеон и Анна благодарят на Бог за бебето Исус 
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Преговор с въпроси 
Децата са разделени на два отбора (могат да са наречени "Симеон" и "Анна" или да са без 

имена). За всеки отбор напишете името Исус по букви - всяка буква на отделен лист. Задавайте 
въпросите на децата. При верен отговор отваряйте по една от буквите. Целта е всеки от отборите да 
изпише името Исус.  

 Какъв човек бил Симеон? 
 От къде Симеон знаел за раждането на бебето Исус? 
 Къде бил Симеон, когато видял Исус? 
 Какво направил Симеон, когато родителите довели бебето в храма? 
 Кой друг бил в храма? 
 Каква била Анна? 
 Какво правела тя всеки ден? 
 Какво направила Анна, когато видяла бебето Исус? 
 
Помогни на Симеон 
Раздайте на децата копие от рисунката с лабиринт, в единия край на който трябва да е 

Симеон, а в другия - храмът. Нека децата първо да нарисуват Симеон,  а целта е да му помогнат да 
намери пътя до храма. 

 
Исус Христос е Божието Спасение 
За тази дейност са необходими картинките от началната дейност, които представят нуждата, а 

също и една рисунка на бебето Исус (може да е по-голяма от другите ).  
Можете да направите дейността по два начина. Единият е да показвате на децата всички 

картинки - целта е те да познаят бебето Исус Христос, Който е Спасителят, и когато го видят, да 
кажат: "Очите ми видяха Божието спасение - Исус Христос".  

Другият вариант е да показвате на децата отделните малки картинки, а към всяка от тях и 
картинката на бебето Исус Христос. Целта е децата да разберат, че Исус Христос е Спасителят, 
Когото Бог е изпратил.  

 
 
 
 
Попитайте децата дали някога много силно са очаквали нещо. Нека да споделят какво са 

очаквали, как са се чувствали. Може да се поговори малко и за това, че Бог е верен на Своите 
обещания, само ако Го чакаме. 

Когато те приключат, се появяват Дългунчо и Бъбривко.  
Д: Бъбривко, чу ли колко интересна история разказа учителката? 
Б: Да, колко е хубаво, че Бог е дал бебето Исус, както е обещал предварително.  
Д: И колко много са се радвали Симеон и Анна! 
Б: И с какво ли нетърпение са чакали бебето… Ей, сетих се за нещо. Нали знаеш, че имам 

малка сестричка? Когато разбрахме, че ще имаме бебе вкъщи, бяхме много радостни, особено аз. 
Щях да ставам батко и да имам другарче в игрите. Гледах как расте коремът на мама и понякога 
дори слагах глава или ръка на корема й, за да усещам бебето.  

Д: И какво? 
Б: Ами какво, едва можех да чакам. Знаех, че ще се роди чак след няколко месеца, ама нямах 

търпение. Вече си представях как ли ще изглежда, какво ли ще е бебето, как ще си играем… Когато 
мама роди сестричката ми, бях много, много щастлив. А когато я видях за първи път… не мога да ти 
кажа колко радостен бях.  

Д: Вече знаеш как са се чувствали Симеон и Анна, когато са видели бебето Исус.  
 
 
 
 

 

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККИИ  ЗЗААННИИММААТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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Коя е Анна? 
Необходими са рисунки на няколко жени, занимаващи се с различни дейности (виж модела в 

края на урока). Децата трябва да познаят коя е Анна измежду всички жени - тя се моли на колене.  
 
Симеон и Анна благодарят 
 Изберете две деца, които ще бъдат Симеон и Анна. Маркирайте зона в класната стая, която 

да бъде храмът (например, може да сложите обръч на земята). Симеон и Анна избират едно от 
децата и го завеждат в храма. Там те казват:” Боже благодарим Ти за... (името на детето), защото 
той / тя познава Спасителя Исус!” И така, докато се изредят всички. 

 
Криеница 
Преди децата да дойдат децата, скрийте из цялата стая листа, на всеки от които сте написали 

дума по дума стиха за запаметяване. При обявено начало започва търсенето на думите. Събирайки 
листите, нека всички заедно казват откритата дума. Когато са открили всички части от стиха, ги 
подредете пред децата и го кажете отново заедно. 

 
Изпълни обещанието 
Раздайте на всяко дете по едно листче. Нека всеки да нарисува своя нужда (напр. колело, 

топка, кукла, компютър и т.н.) Вижте рисунките дали са изпълними – не бива да има нереалистични 
нужди и детето да се разочарова. Сложете отпред една красива кутия и нека всяко дете да занесе 
нуждата си в нея. Предайте нуждите с кратка молитва на нашия Господ и кажете, че ще 
проверяваме понякога дали отговорът е дошъл. Не забравяйте това, защото то ще увеличи вярата 
на детето. Кутията може да стои на видно място, за да напомня на вас и децата, че Бог изпълнява 
обещанията Си. Напомнете им, че дори някоя нужда да остане неразрешена, най-важното обещание 
на Бог е изпълнено: Да изпрати Спасителя Исус Христос! 

 
Пъзел 
Направете копие само на рисунката на храма и я разрежете на части като пъзел. Децата 

трябва да го подредят. Ако са повече, направете няколко пъзела, за да могат те да работят на групи 
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Учителят подготвя голяма торба  или кашон с различни книги (за животни, с картинки, с 

приказки, Библия). Всяко дете взема по една книга, разглеждат ги и казват за всяка - за какво се 
отнася, дали са я разглеждали преди, харесва ли им. Важно е да се обърне внимание на 
Библията и да им се каже, че в нея е разказана историята на света и на Божиите хора, описани 
са онези хора, за които говорим в неделното училище, разказан е животът на Исус, какво е 
правил, кои са били Неговите приятели.  

Предложете на децата да им разкажете една от тези истории за Исус, която се случила, 
когато Той бил на 12 години - малко по-голям от тях самите.  

 
 
 
 
Веднъж, когато Исус бил на 12 години, той и родителите му отишли в Ерусалим. Те ходели 

там всяка година за един много специален празник, наречен Пасха. Заедно с тях били и много 
техни приятели и роднини със семействата си. Ерусалим бил далече и те пътували няколко дни 
да стигнат там. Тържествата също продължавали няколко дни. След края на Пасхата те си 
тръгнали обратно.  

Всички пътували един цял ден, когато родителите на Исус разбрали, че той не е с тях. Те 
разпитали роднините и приятелите си, но никой не  бил виждал момчето. Затова родителите се 
върнали в Ерусалим. Цели три дни търсели Исус, разпитвали хората и обикаляли по улиците и 
пазарите на града. Те били вероятно притеснени и много изморени. Накрая намерили момчето 
Исус в храма (така се наричали тогава църквите). Около него били събрани учителите и 
духовните водачи. Той говорел с тях за Бог. Всички били изненадани колко мъдър бил Исус и 
колко много знаел за Бог.  

Когато Мария и Йосиф видели Исус, Мария му казала: "Синко, ние много се притеснихме 
за теб и те търсихме къде ли не. " А Исус й отговорил: "Защо ме търсите другаде? Не знаете ли, 
че трябва да съм в дома на моя Баща?" Мария и Йосиф се изненадали от думите на момчето.  

След тази случка всички си тръгнали за родния град. Исус бил добро и послушно момче. 
Той обичал родителите си и с радост им се покорявал.  

 
 
 
 
 
 
Какво правим в църквата? 
Попитайте децата какво правим в църквата и в неделното училище? Нека да разкажат с 

няколко думи. 
Предварително направете кръг с капаче и го изрежете (задрасканата част на капачето се 

изрязва). В часа само го сглобете (двете кръгчета се слагат едно върху друго и се закрепят 
заедно с кабърче / карфица върху коркова тапа / дъска). Въртете го и заедно с децата отново 
коментирайте картинките, изобразяващи какво правят децата в църквата.  

МОМЧЕТО ИСУС 
Лука 2.40-52  

В Божия Дом има добри неща за нас. 

""Роди се Спасителят Исус" (Лука 2.11)  

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 



I дял ГОСПОД ИСУС КАТО ДЕТЕ 
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Можете да разделите кръга на повече парчета и да добавите свои предложения, но 
задължително с рисунка (възможно е да са само стилизирани) към тях. Ако децата са съвсем 
мънички, въобще не пишете думи; ако са по-големички, по-добре е да свикват с текст.  

Картинките на модела са: ръце - молитва, лист и молив - рисуване, деца и ноти - хваление, 
деца с костюми - драма, деца с кукли петрушки - куклен театър, книга - четене на Словото, деца 
в кръг - игра.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Намери Исус 
Необходима е рисунка (за оцветяване) на Исус като момче или части на тялото за 

апликация. Децата оцветяват рисунката или залепват частите.  
След това всички деца се обръщат с лице към стената и учителката скрива фигурата на 

Исус. Ще бъде хубаво, ако предварително приготвите рисунка на храм, която можете да 
използвате по време на библейската история; скрийте "Исус" зад "храма". Ако нямате такава 
рисунка, просто скрийте някъде "Исус". Целта е децата да го търсят и да го намерят, както в 
библейската история Мария и Йосиф са търсили момчето Исус.  

 
Открий кой липсва? 
Кажете на децата, че както в днешната история са чули как Мария и Йосиф са търсили 

момчето Исус, днес те ще търсят другарчетата си. Учителката брои до 20, а децата се скриват 
някъде в стаята. След това учителката открива няколко деца и заедно с тях опитват да открият 
кои от децата липсват, а след това заедно ги викат да излязат. Ако децата в групата са повече, 
оставете няколко да броят с учителя, а след това да търсят другите деца. След това сменете 
ролите.  

 
Архитекти и строители  
Тази игра дава възможност на децата да се вживеят в професията на архитекта и 

строителя. Те трябва да "проектират" и "построят" църковна сграда. Предварително им 
обяснете, че архитект е човек, който проектира (рисува) различни сгради, а след това 
строителите строят тези сгради.  

Децата могат да се разделят на две групи по желание, едните ще бъдат архитекти, а 
другите ще бъдат строители. Необходими материали: 

- за архитектите – блокови листи, цветни моливи, пастели и флумастери ; 
- за строителите – кубчета, конструктори, различни по големина кутии, макети и т.н. 
 С тази игра се развива въображението на децата и те се учат да работят в екип. Могат да 

се използват куклените герои Дългунчо и Бъбривко, които да обяснят на децата какво е архитект 
и строител.  

 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 



Урок 4  Момчето Исус 
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Учителят и децата да обиколят църквата и различните помещения (ако има такива). Когато 
минат край дадено място, коментират какво се прави там в тяхната църква - голямата зала 
(хваление, проповядване на Словото, молитва), неделното училище, молитвена стая, офиси, 
библейско училище, стая за женски и младежки събирания и т.н. Ако все пак не разполагате с 
тези помещения, просто обсъдете с децата какво се прави в църква. Идеята е децата да 
разберат, че в Божия Дом, независимо от сградата или името, има добри неща за тях - те 
научават за Бог, покланят Му се, молят се и за тях се молят, изцеляват се, освобождават се и 
т.н. Важно е децата да разберат, че Божият Дом е специално място.  

Дългунчо и Бъбривко могат да помагат на децата с въпроси или да допълват.  
 
 
 
 
Помогни на Мария и Йосиф да открият момчето Исус 
Разкажете с няколко думи как Мария и Йосиф забелязали, че момчето Исус го няма, как се 

върнали и го търсили из целия град, а накрая го намерили в храма. Раздайте на децата копия от 
"картата на града". Нека те да помогнат на родителите, докато обикалят града, за да намерят 
сина си. На отделен лист направете две фигури – на Мария и Йосиф, които децата да слагат на 
картата и да ги движат из града. Нека да разказват от къде са минали родителите, къде са 
проверили, накъде са поели.  

Ако искате, сами направете допълнителни места освен пазара, площада, кладенеца и 
домовете. Може просто да нарисувате дървета на картата или да оцветите сградите, за да е по-
интересно на децата.  

 
Апликация 
Помогнете на децата да направят  многопластова апликация - на голям лист се залепва 

рисунка на момчето Исус (ако вече сте правили рисунката по-рано в часа, използвайте нея), 
отгоре рисунка на храма (вратата да може да се отваря, а точно под нея е Исус), а отстрани 
фигурите на Мария и Йосиф. Докато децата работят, припомнете им накратко историята и най-
вече какво е отговорил Исус и защо е важно за нас да бъдем в Божия дом.  

Ако нямате възможност за апликация, нека децата да се опитат да нарисуват тази сцена 
или да оцветят вече  готова рисунка към тази история.  

 
Драматизация 
Пригответе костюми за Мария, Йосиф и Исус, останалите нямат нужда от специални дрехи. 

Ако децата са повече, така разпределете ролите, че всички да участват - учителите в храма да 
са повече, както и приятелите на Мария и Йосиф, хората, които срещат по улиците и ги питат за 
момчето. Не е необходимо децата да запомнят някакви реплики, а може само да изиграват това, 
което учителят разказва.  

 
С радост ли се покорявам 
Учителят задава въпрос на децата какво означава думата покорявам. След като е дал 

възможност на децата да отговорят, накрая обобщава: "Да това означава да бъдем послушни". 
Учителят предлага различни хипотетични ситуации с цел децата да размислят за своето 
поведение. Например: 

 Аз покорявам ли се (слушам ли), когато ми се играе, а мама ме моли да си подредя 
стаята?  

 Аз покорявам ли се, когато трябва да отида до магазина, а ми се гледа телевизия? 
 Аз покорявам ли се, когато ме помолят да гледам по-малкото си братче или сестриче? 
 Аз покорявам ли се, когато ми кажат, че е време да си лягам?  

и т.н. 
 Целта на този разговор - беседа е децата да осъзнаят необходимостта да се покоряват. 

Пример за тях е Исус. Той също е бил дете и слушал своите родители. 
 
 
 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 



I дял ГОСПОД ИСУС КАТО ДЕТЕ 
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Дял 2  
ГОСПОД ИСУС ЗАПОЧВА СВОЕТО СЛУЖЕНИЕ 

  
Този дял е посветен на началото на Исусовото служение. Много важно тук е това, че 

точно Господ Исус Христос е Божият възлюбен Син. Бог е изявил това в много важен момент, 
когато Исус е кръстен от Йоан Кръстител във вода. Това дало началото на служението на 
Исус. Ние, учителите, трябва да насадим тази важна истина в съзнанието на децата, че 
истинските слуги на Бог се нуждаят от силата и водителството на Святия Дух в своя живот. Бог 
търси такива хора, които да Го следват с живота си и да Го представят пред невярващите - 
независимо от възрастта, образованието или богатството им. Наша отговорност като учители е 
да правим такива ученици за Господа, които да насочват останалите към Господ Исус и да 
уповават за всичко на Него. Важно е всяко дете да разбере колко е ценно в Божиите очи, както 
и че Бог очаква да Го последваме и да бъдем истински Негови ученици. Но най-важно е децата 
да запомнят, че Той е с нас!  

Основните библейски истини в този дял са: 
 Божието благоволение е в Неговия Син, Исус Христос. 
 Господ търси хора като нас, които да Го изявяват пред невярващите. 
 Господ Исус чака да Му кажем своите нужди и Той ще се погрижи за нас. 
 Довери се на Бог! Той обеща  да ти помага. 
Стих за запаметяване за целия дял: „Господ Исус каза: Елате след Мене!” Матей 4.19 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подходящ стих за запаметяване за урок 5 - "Това е Моят Възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение " 

(Матей 3.17) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 6 - "Господ Исус каза: Елате след Мене" (Матей 4.19) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 7 - "Грижите си оставете на Бог, защото Той се грижи за вас" (1 

Петрово 5.7) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 8 - "Аз ще ти помагам, казва Господ." (Исая 41.14)  

 

 

 



Урок 5  Господ Исус е кръстен от братовчед си Йоан 
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За началната дейност е необходима рисунка на един път, на който има камъни, пясък, трева, 

цветя и др. Може да го нарисувате на дъска, да го направите като апликация, на която частите са 
захванати с карфици и могат да се махат, или да го очертаете с подръчни материали на пода. Важно 
е да можете да махнете онова, което е на пътя. Нека децата да го разгледат хубаво и да кажат дали 
може човек да мине спокойно по него.  Когато отговорят, ги питайте какво може да се направи - да се 
изчисти пътят. Тогава махнете всички "камъни", "пясък", "трева", "цветя" и др. от пътя. 

Кажете на децата, че днес ще им разкажете за един човек, който имал специалната задача да 
подготви пътя за Спасителя, Господ Исус Христос.  

 
 
 
 
Много време преди раждането на този човек Божието Слово казва, че той ще се роди, за да 

подготви пътя за Спасителя. Този човек бил Йоан, когото наричали Кръстител, защото кръщавал 
хората във водите на река Йордан. Той обикалял из пустинята и земите около тази река и говорел 
Божието Слово. Йоан Кръстител бил скромен човек - носел дрехи от камилска кожа, която била 
много груба и твърда, на кръста имал широк кожен колан, хранел се с див мед и буболечки (в онези 
времена хората използвали някои буболечки за храна).  Хора от много места идвали при него да се 
кръщават в реката и да изповядват греховете си, защото той им казвал, че трябва да се покаят (това 
означава да признаят греховете си и да поискат прошка от Бог, че са ги извършили).  Йоан 
Кръстител  бил този, за когото е писал пророк Исая, че идва като глас на един, който вика в 
пустинята: "Пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за Него." С това той искал да 
помогне на хората, като им каже да изповядват греховете си и се кръстят във вода, защото когато 
Исус дойдел, щели да бъдат  кръстени със Светия  Дух и с огън. Това кръщение щяло да им 
увеличава вярата, да им помага да се борят с греха и да им дава сила за добър живот. Йоан също 
учел хората да разделят с другите това, което имат - дрехи, храна. На военните казал, да не 
насилват никого, да не се обиждат. На хората, които събирали данъците - да не ограбват хората с 
големи данъци. С тези поучения Йоан приготвял сърцата на хората за идващия Месия. 

И ето един ден при Йоан Кръстител дошъл и самият Исус, за да се кръсти във вода. Тогава 
Исус Христос бил вече на около тридесет години (около възрастта на вашите родители, деца!). 
Когато Йоан Го видял да се приближава към него, възкликнал: “Ето Божият Агнец, Който носи греха 
на света!” С това той ясно изявил на хората, че Исус е Божият Син, Който ще ги спаси от греховете 
им. След като Йоан кръстил Исус Христос във водата на реката, станало чудо. Небето се отворило, 
Божият Дух слязъл във формата на гълъб и Бог проговорил с глас и всички чули: "Това е Моят 
възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение." Сам Бог, проговаряйки от небето, изявил на всички, 
че този е Неговият Син. 

Това било началото на служението на Господ Исус Христос на земята.  
 
 
 
 

ГОСПОД ИСУС Е КРЪСТЕН ОТ 
БРАТОВЧЕД СИ ЙОАН 
Матей 3.1-17, Лука 3.1-23, Йоан 1.19-34 

Божият служител винаги сочи към Исус Христос. 

"Господ Исус каза: Елате след Мене!" (Матей 4.19) 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 



II дял ГОСПОД ИСУС ЗАПОЧВА СВОЕТО СЛУЖЕНИЕ 
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Стих за запаметяване 
Учителят казва стиха на децата и заедно го повтарят няколко пъти. Две от децата правят 

"врата" с ръцете си. Другите обикалят в кръг и казват стиха. Детето, което е под "вратата", когато 
стихът свърши, остава в нея. Първите две деца, хванати във вратата, стават самата врата. За да 
могат всички да се изредят да бъдат хванати и да станат врата, всяко следващо хванато, замества 
едно от децата във вратата.  

Ако групата е малка, тогава децата се нареждат в кръг и всяко казва по една дума от стиха. 
Когато стихът свърши, всички го казват заедно. След това се повтаря същото още един или два пъти 
- всяко дете да има възможност да каже поне по две отделни думи, както и целият стих минимум два 
пъти.  

 
Вземи своя дар 
След като всяко дете е запаметило стиха, му подарете по нещо дребно като подарък) 

например един бонбон). Докато всеки получава подаръчето си, им кажете какво е благодат. Както те 
в момента получават това без да са платили или да се иска нещо от тях, така и Бог дава Своята 
благодат към нас – Неговите деца. Единственото условие е ти да си приел Исус в сърцето си. Ако 
има такива, които не са го направили ги приканете за молитва. 

 
В коя река е кръщавал Йоан Кръстител? 
Поговорете накратко с децата за реките - виждали ли са река, за колко реки са чували 

(имената им), имате ли в града / селото си река, колко дълбока трябва да е реката, за да се потопи 
човек в нея. След това им избройте няколко имена на реки - те трябва да кажат в коя река е 
кръщавал Йоан? Ако в населеното ви място има река, използвайте името й, както и имената на 
онези реки, които децата са споменали.  

 
Раздели с другите 
Попитайте децата какво е говорел Йоан Кръстител на хората, на какви неща ги е учил. 

Споменете специално споделянето с другите.  
Разделете децата на две групи - на едната дайте бели листи, на другата моливи. Кажете им да 

направят рисунка по библейската история – как Йоан кръщава Исус във водите на река Йордан или 
как Божият Дух слиза върху Исус във формата на гълъб. Първоначално децата ще се замислят как 
да направят рисунката, като едните нямат листи, а другите моливи. Ако не се сетят сами, 
подскажете им, че ако се съберат заедно и споделят това, което имат, ще успеят да изпълнят това, 
което им е задача. Възможно е децата, които имат моливчета, да се опитат да рисуват по масите 
или стените, но трябва веднага да ги спрете и да им кажете, че това не е правилният начин да се 
направи рисунката на Йоан, който кръщава Исус.   

 
 
 
 
 
Дългунчо е изправен пред две почти еднакви играчки (колички или плюшени) и си говори сам: 
Д: Ей, че хубаво, имам си две еднакви! И са си само мои! И какви са хубави самооооо! Сега ще 

се похваля на всички и ще им покажа какво си имам. 
Бъбривко обикаля наоколо и гледа тъжно Дългунчо. Ръцете му са празни и той гледа към 

еднаквите играчки на Дългунчо.  
Когато Дългунчо вижда тъгата на Бъбривко, си спомня: 
Д: Хм, учителят в неделното училище ни разказва какво е казвал Йоан Кръстител на хората, 

които са ходели при него в пустинята. Каза също, че той ги е учел да дават на другите от това, което 
имат. Аз имам две играчки, при това еднакви. А Бъбривко няма нито една. И е тъжен. На мен не ми 
харесва да си играя сам, макар и с две играчки… Ще подаря едната на Бъбривко – хем ще си играем 
заедно, хем ще направя това, което ни научиха в неделното училище – да даваме на другите от 
това, което имаме.  

Дългунчо дава на Бъбривко едната от играчките си. Бъбривко е много развълнуван и 
благодарен. Двамата си вземат играчките и отиват да играят заедно.  

Учителят: Деца, видяхте ли как Дългунчо зарадва своя тъжен приятел Бъбривко? А знаете ли, 
че Исус очаква същото и от нас? Да! Той иска да споделяме с радост това, което имаме, защото така 
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ще бъдем истински Негови ученици. По този начин ще привличаме вниманието на околните и ще го 
насочваме към Исус. 
 

 
 
 
Потопи се в Йордан 
Вземете няколко шала (ако може да са тесни и дълги (детски) ще е по добре) и ги постелете на 

земята като река. Един оставете, който ще държите хоризонтално с вашия помощник на нивото на 
ръцете ви. Едно по едно децата да идват, да влизат в Йордан (стъпват по вълните от шалове) и да 
изповядват някакъв грях. След това ги покривайте с горния шал – символ на потапяне в реката. Така 
детето е “кръстено”. Идва следващото и т.н. Когато се изредят всички деца, се хванете в кръг и 
благодарете на Бог, че е изпратил своя Син Исус да понесе нашите грехове! Нека всяко дете каже: 
“Благодаря Ти, Исусе!” 

 
Ще споделям, това което имам 
Пригответе цветни картончета с размер на малки картички. Сгънете ги през средата. От ляво 

напишете: “Аз ще споделям с радост това, което имам”. От другата страна нека всяко дете да си 
помисли какво има в къщи, което може да подари на някого (играчка, химикалка, моливче, рисунка). 
Когато решат какво ще подарят, нека да го нарисуват или напишат на дясната страна на картичката. 
Следваща им задача е да решат на кого да го подарят. Кажете им, че е добре да е на някого, който 
няма такова нещо, или на дете от улицата, с което не се познават. Това ще е повод да станат 
приятели и да споделят Господ Исус. 

 
Сочи към Исус Христос 
Изрежете най-различни картинки от списания или книжки със ситуации или предмети, които 

показват нещо добро – те сочат към Господ Исус. Скрийте ги из класната стая и оставете децата да 
ги намерят. Например, музикален инструмент – ще хвалим Бог; книга – ще четем за Бог; училище – 
ще ходим на училище; топка – ще играем; болница – ще се молим и ще посетим болните и др. 
Когато намерите картинка, я обсъждайте с няколко думи. Поговорете си, че когато правим това, ние 
носим радост на Бога и че това Му е угодно. Когато невярващи в Бога хора видят нашите дела, ще 
се насочат към Исус Христос. 

 
Светият Дух е в мен 
Пригответе по едно копие от двете части на гълъба. Нека всяко дете да го изреже и да събере 

двете части, като сгънат крилата на две и слепят гълъба с крилата с две мънички допълнителни 
листчета (вижте модела). Докато децата работят им говорете, че гълъбът  е един от символите на 
Светия Дух, използван в Библията. От днешната история  разбрахме, че Бог го е изпратил от небето 
да кацне  върху Неговия Син Исус. Бог също е обещал на всеки от нас, че когато повярваме, че ще 
ни изпълни със Светия Си Дух. Всички тук вярваме в Бог и щом е така, Той живее в нас. Светият Дух 
е нежен, добър и много мил. Той ни помага в нужда, дава ни сили, за да се борим срещу греха, 
утешава ни, когато сме тъжни и ни е мъчно, Той е наш най-добър приятел и никога няма да ни 
изостави. Слава на Бога! 
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Следвай водача 
Децата се нареждат в полукръг или редици – да могат да виждат учителя (водача). Показвайте 

им някакви движения, които те трябва да повтарят точно. Може самите деца да се редуват да 
показват някакви движения. Ако пространството позволява, нека движенията да не бъдат само с 
ръце и глава, а включете и цялото тяло.  

Целта на играта е децата да повтарят точно движенията на водача . Ако някое дете не го 
направи, отпада от играта.  

 
Отиди и направи 
Учителят казва на децата да отидат и да направят нещо – да кажат на друго дете, че Господ 

Исус го обича, да прегърнат друго дете, да дадат нещо на друго дете – нека всичките задачи да са 
свързани с благовестието или с помагане на другите.  

След като децата изпълнят поставените задачи, благодарете им и пристъпете към 
библейската история.  

 
 
 
 
Днешната библейска история ще ни разкаже как Господ Исус Христос избрал Своите ученици.  
Когато Господ Исус Христос живял на земята, Той обикалял навсякъде, говорел на хората за 

Бог и за Божието царство, молел се за болните, помагал на слабите. Много хора се събирали да го 
слушат. Но Господ Исус имал нужда от помощници, които да Го следват навсякъде и да се учат от 
Него на всичко. Затова Господ Исус избрал дванадесет специални мъже, които много обичали Бог и 
били готови да последват Господ Исус навсякъде. Исус нарекъл тези мъже апостоли.  

Нека сега заедно да видим какви хора били те, с какво се занимавали, как се случило така, че 
Господ Исус ги избрал и повикал да Го следват. Господ Исус избрал обикновени хора, повечето от 
тях били необразовани, но понеже Той знае какви са сърцата на хората, видял, че може да им се 
довери. За някои от тях Библията не ни казва с какво са се занимавали, нито много подробности за 
живота им, но знаем, че когато Господ Исус Христос ги е призовал, те веднага са Го последвали и са 
оставили своя личен живот, за да бъдат близо до Божия Син.  

Няколко от тях били рибари – те продавали хванатата риба и с тези пари издържали 
семействата си. Такива били Симон (по-късно наречен Петър) и брат му Андрей, както и братята 
Яков и Йоан Заведееви.  

Един от тях, Матей, бил бирник – той събирал данъците за римляните, които тогава 
управлявали над израилтяните, Божиите хора. Но Господ Исус не го определил заради работата, 
която вършел, а защото Матей обичал Бога и бил готов да Му служи.  

За останалите не знаем почти нищо, освен имената им, както и това, че оставили това, което 
вършели, за да последват Господ Исус. Другите апостоли били Филип, Вартоломей (наричан още 
Натанаил), Тома, Симон Зилот, Юда (наричан още Левей или Тадей), Яков Алфеев и Юда 
Искариотски (който предал Господ Исус Христос, но за това ще говорим по-нататък). 

ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ИЗБИРА 
ПЪРВИТЕ СИ УЧЕНИЦИ 

 

Йоан 1.35–50; Матей 4.18-22; Лука 5.27-28;  
Марко 3.13-19 

Господ търси хора, които да Го следват и да казват 
на другите за Него. 

"Господ Исус каза: Елате след Мене" (Матей 4.19) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 
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На всички тях Господ Исус Христос казал: “Елате след Мене. Последвайте ме!” Някои не само 
че Го последвали, но и извикали свои приятели, които също станали ученици на Господ Исус.  

Дванадесетте следвали Господ Исус навсякъде и Му помагали. Той ги учел за Божието 
царство, как да се молят на Бог, как да живеят, как да помагат на хората, как да се молят за тях, 
когато са болни. Учел ги също как да разказват на другите хора за Бог и за Неговите истини, за да 
могат и други хора да повярват в Бог.  

 
 
 
 
Рисунка / Апликация 
Разделете децата на групи. На всяка група раздайте по един голям лист. Нека децата да 

нарисуват някои от учениците на Господ Исус Христос или да залепят техни готови картинки 
(разделете рисунките на учениците на Христос според броя на групите). Под всяка рисунка 
напишете името на съответния ученик. Ако децата са мънички, нека да нарисуват само главите на 
учениците. Може после да съберете рисунките на групите и да ги залепите около една голяма 
рисунка на Господ Исус.  

Докато децата работят, разговаряйте с тях за дванадесетте – как са показвали на другите, че 
са ученици на Господ Исус Христос; а как можем ние да покажем да бъдем като тях и да показваме, 
че обичаме Господ Исус Христос и сме Негови последователи.  

 
Стих за запаметяване 
За да помогнете на децата да научат стиха, предварително си подгответе рисунки, с които да 

онагледите стиха – две рисунки на мъж (Исус) или кръст, устни, стъпки. Може да ги залепите на 
голям лист или да ги захванете на стената или коркова дъска. Така децата ще гледат рисунките и ще 
повтарят по тях думите на стиха. “Господ Исус (рисунка на Исус или кръст) каза (устни): “Елате 
(стъпки) след Мен (пак Исус или кръст)…”. 

 
Аз ще следвам Господ Исус 
Нека децата да очертаят ходилата си на листи. Помогнете им да ги изрежат. Напишете името 

на детето на стъпката му. Закачете ги или ги залепете на голямо табло, на което в средата има 
голяма рисунка на Господ Исус, а отгоре напишете: “Аз ще следвам Господ Исус”.  

Друг вариант на играта със стъпките е да ги наредите на земята като пътечка или в кръг. 
Децата стъпват върху стъпките и повтарят заедно: “Аз ще следвам Господ Исус”. Може и да ги 
питате кога ние следваме Господ Исус – когато разказваме на другите за Него, когато сме послушни, 
когато помагаме, когато се молим и т.н.  Между стъпките наслагайте черни листи – когато децата 
стигнат до тях, питайте ги за какво им напомня черният лист – за греха. Нека децата да казват нещо, 
което е грях. Напомняйте им, че грехът е този, който ги отделя от Бог.  

Този вариант може и да се направи като игра със зарче. Всяко дете хвърля и минава толкова 
стъпки, колкото е показало зарчето. Ако попадне на стъпка, казва нещо, с което показваме, че 
следваме Господ Исус. Ако попадне на черен лист – нещо, което е грях. Накрая всички заедно 
казват: “Аз ще следвам Господ Исус”. 

 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко.  
Д: Бъбривко, ще ти кажа какво ми се случи вчера. Изгубих се. Представяш ли си? 
Б: Как така се изгуби? Къде? 
Д: Ами с мама бяхме в един голям магазин. Уж вървях до нея, но на един щанд видях едно 

роботче – супер беше! Може да върви напред и назад, може да говори, може да…  
Б: Ей, нали уж разказваше как си се загубил. 
Д: Ами да, аз точно така се загубих. Загледах се в роботчето, даже малко си поиграх с него. А 

като се обърнах, мама я нямаше вече. 
Б: И какво, разплака ли се? 
Д: Еее, не позна, аз съм голямо момче и не плача.  
Б: Тогава си казал на някоя продавачка, че си се загубил? 
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Д: Пак не позна. Нали съм висок, вдигнах се на пръсти и … познах маминото палто. Хукнах 
след нея, но когато я стигнах, се оказа, че е друга жена, а не мама.  

Б: Тогава се разплака, нали? 
Д: Честно да си призная… да, тогава вече се разплаках. Не само, че се загубих, ами и се 

обърках… Ако не се бях отделил от мама, нямаше да стане така. Ако бях вървял с нея… И тогава се 
сетих за неделното училище и за урока за учениците на Господ Исус. Те винаги са ходели с Него, не 
са се отделяли. А дали някога не са се губили като мен? Той им е казвал да Го следват, това учихме 
в неделното училище. Разбрах, че… 

Б: Сигурно си разбрал, че ако се отделиш от Господ Исус, както си се отделил от майка си, за 
теб не е добре. В единия случай си се загубил в магазина, а в другия може да се изгубиш от Господ 
Исус. А как всъщност може да се изгубиш от Господ Исус? Деца, вие знаете ли?  

Нека децата да дадат предложения кога и как можем да се отделим и да се загубим от Господ 
Исус – като не слушаме мама и татко и не правим това, което те ни казват, като лъжем или крадем, 
като говорим лоши думи. А как можем винаги да следваме Исус? Оставете децата да отговорят и 
накрая обобщете. 

Учителят: Да! Всеки ден в молитва трябва да Го каним да е с нас. Да слушаме Словото Му от 
Библията, да ходим всяка неделя в църквата, да разказваме на другите за Исус и т.н. 

 
 
 
 

Аз ще кажа на приятел за Господ Исус 
Предварително на голям лист (на дъската) напишете стиха от Марко 16.15: "Идете по целия 

свят и проповядвайте благовестието на всяка твар." Под текста залепете голям цветен кръг, върху 
който има кръст в друг цвят, а под този кръг сложете рисунка на молещ се човек (може само лице и 
ръце, събрани за молитва). Пригответе си и много малки картинки с лица на хора. Всяко дете си 
избира един или двама човека, на които иска да каже за Исус, и написва имената им на рисунките 
(помогнете им, ако не могат сами). След това залепват своите малки картинки с имената около 
кръста. Накрая всички заедно кажете перифразиран стиха за запаметяване в 1 л. ед.ч: “Аз ще ида и 
ще разказвам за Господ Исус на всички хора.” 

 
Аз помагам 
Поговорете с децата как учениците на Господ Исус са Му помагали, как са помагали и на 

другите хора. След това ги попитайте как ние като ученици на Господ Исус можем да помагаме. 
Вариант: Може да очертаете ръцете на децата на лист и говорете с тях как могат да помагат 

вкъщи, в църквата, в детската градина и т.н. (като подреждат, събират боклука и го изхвърлят, 
събират играчките). Може предварително да изрежете очертанията на своите ръце и да ги залепите 
на сламки (клечки) – покажете на децата "подвижните" ръце, докато говорите за помощниците.  

Вариант: Направете кукла, която наречете помощник и разговаряйте с него – кога е тъжен, 
кога сърдит, кога доволен и т.н. 

 
Стихче за пръстите "Колко ще следват Господ Исус?" 
Към стихчето освен показването на пръсти, може да добавите и някакви движения. 
Едно дете вярва в Господ Исус (вдигнете 1 пръст).  
То каза на своя приятел: 
“Имам добра новина. 
Исус е Господ. 
Той иска да те спаси от греха.” 
Приятелят затвори очи и на Бог се помоли. 
Вече две деца следват Господ Исус (вдигнете 2 пръста). 
Приятелят отиде при друго дете и му каза:  
“Имам добра новина. 
Исус е Господ. 
Той иска да те спаси от греха.” 
Детето затвори очи и на Бог се помоли. 
Вече три деца следват Господ Исус (вдигнете 3 пръста). 
После трите деца отидоха при други три деца.  
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Всяко от тях каза: 
“Имам добра новина. 
Исус е Господ. 
Той иска да те спаси от греха.” 
Вече шест деца следват Господ Исус (вдигнете 6 пръста). 
 
Така можете да продължите според възрастта на децата и да добавите още пръсти. Може и 

вместо 3, да прибавяте пръстите един по един.  
Това може да се направи, като вместо пръсти към вас се присъединяват деца, докато се 

включи цялата група. 
 
Как да разкажа за Господ Исус 
Разговаряйте за различните начини, по които можем да споделяме с другите добрата новина 

за Господ Исус – като кажем на някого, като разказваме библейски истории, като напишем писмо 
чрез  картинки, като дадем на някого да слуша касета или диск, като се обадим на някого по 
телефона и му разкажем, като раздаваме брошури, като поканим други деца в неделното училище и 
др. Тези идеи могат да бъдат онагледени на таблото с рисунки.  

 
Бог вижда това, което ние не! 
В стаята подредете различни препятствия: нещо за заобикаляне, нещо за прескачане, тясна 

ивица, на която да се подскача на един крак и др. Всички деца се разделят на двойки. Единият е с 
вързани очи, а другият трябва да го води през трасето. След това си разменят ролите. Попитайте ги 
как се чувстват с вързани очи. Дори и да са се страхували, когато има кой да ги води, са по-
спокойни. Още по-спокойни трябва да сме, като знаем, че Бог ни води във всяка ситуация. Тогава не 
бива да се страхуваме какво става около нас. Нека Му се доверим напълно! Бог никога няма да ни 
разочарова! Да Го последваме! 
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Необходими са кутии с различна форма и големина – квадратна, кръгла, сърцевидна, овална и 

т.н. Тях може да  използвате за преговор на общообразователен материал (фигури, цветове, 
сравняване на обекти по дължина, височина и ширина, броене от едно до десет), като наблегнете на 
кутията със сърцевидна форма. На нея направете малък прорез. След това раздайте листчета, на 
които насърчете децата да нарисуват или напишат своите нужди. Вие вземете вашето листче, 
пуснете го в сърцевидната кутия и представете стиха за научаване. Подайте кутията на следващото 
дете и преди то да пусне своето листче, всички заедно повторете стиха.  

Пригответе и голям празен пластмасов бидон (или друг съд от този вид). При библейската 
история той  би  бил добър нагледен пример, особено ако се изреже силует на делви от картон и се 
прикрепи към съда. Добре би подействало на детската вяра да имат реална представа за 
количеството вода, която Господ Исус е преобразил във вино. (Според някои изследвания делвите в 
Исусово време са тежали над 500 кг и са събирали повече от 90 л.) Необходими са също и много 
сладки бонбони и дребни сладки за почерпка (децата ще ожаднеят повече и ще им се услади сокът в 
края на историята). Поговорете с децата какво се прави на сватба, как празнуват големите.  

Преди да започне библейската история подгответе едно гърне (може и пластмасово шише, 
“облечено” с картон като гърне), в което сте сложили гроздов концентрат или сок на прах 
(задължително тъмен на цвят). Нека децата да си мислят, че е празно. Нужни са и пластмасови 
прозрачни чашки с вода според броя на децата.  

 
 
 
 
Появяват се Бъбривко и Дългунчо, който е облечен официално и носи красиво опакован 

подарък.  
Б: Дългунчо, я ми кажи пак къде си тръгнал така елегантно облечен и с този красив подарък. 
Д: Еее, Бъбривко, забравяш… Поканен съм на сватбата на мои приятели и отивам там. Затова 

съм с тези дрехи и нося подарък. 
Б: Аз не съм ходил никога на сватба. Ти бил ли си и на някоя друга сватба? Разкажи ми! 
Д: Добре, ще ти разкажа за една сватба, на която бях и която никога няма да забравя. Защото 

се случи нещо необикновено. Сега седни при децата и слушай. 
Преди много време аз и моето семейство бяхме поканени на сватба. Всички станахме рано 

сутринта, измихме се, сресахме се, мама и сестричката ми си направиха специални прически, 
облякохме си пак такива красиви дрехи и тръгнахме. Но тогава, представяте ли си, нямаше нито 
коли, нито автобуси, нито дори колелета! И за да стигнем на време, трябваше да тръгнем рано и да 
вървим пеша. Сватбата беше в град Кана.  

Като пристигнахме, гостите вече бяха там. Да бяхте видели празненството – вкусна храна, 
разнообразни питиета, танци, песни, радостен смях. Всички бяха щастливи за младото семейство. 
Но и развълнувани говореха за един специален гост на сватбата – Господ Исус Христос. Той и 
Неговите приятели също бяха поканени на тържеството.  

По едно време видях как Мария, майката на Исус, и още няколко човека разговаряха с Господ 
Исус Христос. Не можех да чуя какво си говорят и не разбирах какво става, но тогава забелязах как 
Мария посочи големите празни каменни делви, които бяха поставени близо до кухнята. Мина малко 
време и се появиха едни слуги, които говориха с Господ Исус Христос. Мария им каза да направят 

СВАТБАТА В КАНА 
Йоан 2.1-11 

Исус чака да Му кажем своите нужди.  

"Господ Исус каза: Елате след Мене!" (Матей 4.19) 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 



Урок 7  Сватбата в Кана 

 
 

 39 

това, което Той им поръча, и Господ Исус Христос ги изпрати да донесат вода и да напълнят 
делвите. А те бяха много големи (сочи бидона). Слугите здраво се трудиха – носеха вода и 
изсипваха в делвите, пак носеха и пак сипваха и така отново и отново, докато напълниха делвите с 
вода. (Докато Дългунчо разказва, започнете да наливате вода от чашките в гърнето.) Тогава 
отсипаха малко и занесоха на организатора на сватбата. Той отпи и лицето му се измени от 
учудване. След малко всички говореха за това какво се беше случило – Господ Исус Христос беше 
направил чудо – беше превърнал водата във вино. Представяте ли си какъв чуден Бог имаме!  

Сега аз трябва да тръгвам, за да не закъснея за сватбата. Но преди това да ви подсетя да 
опитате това тук (сочи съда, в който е наливана водата). Довиждане! (Налейте на децата по 
чашка сок!) 

 
 
 
 
Да надуваме балони 
 Раздайте на всяко дете по един балон, който не е надут. Кажете им,че без Исус ние сме 

празни като този балон и нямаме вяра. Но когато срещнем Спасителя и Го поканим в живота си, Той 
идва и ни изпълва, както се надува балонът. Заедно с изпълването идва и вяра. Защото когато 
дойде Господ Исус, ние Го приемаме с вяра. Отначало имаме малка вяра, но когато сме с Исус 
всеки ден, тя расте. Когато видим нуждите си разрешени и отговорени, тогава вярата ни бързо 
пораства.  Нека всеки да си надуе балона, вържете ги  и ги насърчете да увеличават вярата си всеки 
ден, като четат и изпълняват Божието Слово. В началото може да украсите с тях стаята, а  накрая 
да поиграят с балоните. 

 
Апликация 
Раздайте на децата изрязани цифрата 1 (възможно най-голяма), по една фигурка на булка и 

младоженец, слънце, луна, сърце (нека да бъдат малки). Децата трябва да залепят малките фигурки 
върху голямата единица. Единицата представлява първото чудо на Господ Исус Христос; Господ 
Исус Христос е единственият Син на Бог; един младоженец, една булка; Бог е създал едно слънце, 
една луна, едно сърце (можете да добавите и свои идеи, за да преговорите стар материал).  

 
Моят подарък 
Няма сватба без подаръци, нали деца! Ние днес си устроихме малка сватба и е редно да 

получим подаръци, тъй като всеки от нас е част от Христовата невяста и един ден ще участва в най-
голямата сватба на земята! Пригответе малки кутийки (от кибрит), в които сложете опакован лъскав 
шоколадов бонбон. Обвийте кутийките красиво и вържете с панделка. Сложете ги на поднос и нека 
всеки си вземе по един подарък и да благодари на Бог, че се грижи за него / нея. 

 
Бог снабдява моите нужди 
Изберете едно дете, на което ще завържете очите и ще го обърнете с гръб към останалите. 

Посочвайте дете от останалите и то нека казва: "Бог снабдява моите нужди" Детето със завързаните 
очи трябва да познае кое дете е казало това и да го назове по име. След три, четири деца сменете 
детето със завързаните очи (може и детето, което е говорило, да замени детето с вързаните очи). 
След играта обяснете, че и ние не виждаме Бог, но знаем че Той ни чува – Той е обещал това! 
Попитайте тези, които за били с вързани очи, как са познали приятелите си, дали е било лесно. 
Вероятно ще им е лесно, защото се познават (подчертайте това). По същия начин Бог познава всеки 
от нас, дори и по име, и когато викаме към Него, Той ни слуша и е готов да ни помогне. 

 
 
 
 
Появява се Бъбривко. 
Б: Колко интересен беше разказът на Дългунчо! И как е забелязал какво е станало… 
Учителят: Да, Бъбривко, ние всички имаме възможност, която Господ Исус ни е дал, за да 

участваме във великите неща, които Той върши. Той не само е обърнал водата във вино, но и е 
помогнал на Мария да забележи нуждата. Слугите от своя страна са помогнали, като са носели вода 
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и са я сипвали в делвите. А Дългунчо пък ни разказа за първото чудо, което Господ Исус Христос е 
извършил.  

Всеки от нас може да участва в делата на Бога. Точно както майката на Господ Исус е видяла, 
че има нужда, а после е казала на слугите да изпълнят това, което Господ Исус им поръчал. Тя Го е 
познавала и е знаела, че Той има силата да се намеси чудотворно, въпреки че до тогава Той никога 
не бил правил чудеса пред много хора.  

И днес, когато имаме трудност или проблем, вместо да се оплакваме и да мърморим, можем 
да потърсим Господ Исус Христос за помощ. Той иска и може да се погрижи за нас, защото има 
добри планове за теб и мен. Божието Слово ни насърчава да предадем грижите си на Него, защото 
Той се грижи за нас. Нека сега всички да кажем този стих от Библията: "Грижите си оставете на Бог, 
защото Той се грижи за вас" (1 Петрово 5.7).  

 
 
 
 
Бог се грижи за всички 
Всички се нареждат в кръг. Необходима е лека топка или малка плюшена играчка. Учителят я 

хвърля към едно от децата и се обръща по име към детето, като казва: "…, остави грижите си на Бог, 
защото Той се грижи за теб!" Детето хваща топката и казва: "Бог се грижи за мен" и я връща на 
учителя. Това се повтаря, докато всички деца чуят името си (хвърляйте топката към децата в 
разбъркан ред – така ще внимават повече). Ако децата са повече, разделете ги на две групи, като за 
всяка е необходим учител или помощник.  

 
Моделиране 
Нека децата да се опитат да направят своя делва за вода. Ако не могат да се справят с 

моделиране на делва, нека да оцветят делвата от приложението.  
 
Празненство 
Направете за децата триъгълни островърхи шапки за празненство, които захванете с ластиче 

под брадата на децата. Те трябва да сложат шапките и да танцуват на различна музика – хоро, 
ръченица, валс, танго и др. (редувайте бърза и по-бавна, но не повече от по 2 минути на вид 
музика). Целта е децата да танцуват без да им падат шапките. Ако на някое падне шапката, спрете 
музиката и децата помагат на това дете да си сложи шапката.  

 
Празната делва 
Бидонът, който е "облечен" като делва, се слага в единия край на стаята. Децата са разделени 

на две групи. Целта е да занесат съд (чаша, малко шише, купа), в който има малко вода, до бидона, 
да я излеят вътре и да се върнат при отбора си. През цялото време шапките им трябва да не падат 
от главите и да се стараят да не разлеят водата. Ако на някое дете падне шапката или разлее 
водата, се връща при отбора си и трябва още веднъж да тръгне от началото. Ако децата са много 
малки и няма да могат да носят водата без да се намокрят, нека в съдовете им да има хартиени 
топчета или нещо подходящо за възрастта им.  
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Риба – пъзел 
Предварително нарисувайте няколко риби на различни на цвят листи (размер А4), които 

разрежете като пъзел на няколко парчета (3 до 5 според възрастта на децата в групата). Всички 
парчета сложете в една кутия. Извикайте няколко деца (според броя на цветовете риби), които да си 
изберат различен цвят, а след това да вземат всички парчета от този цвят и да сглобят рибата.  

 
Хартиени лодки 
Помогнете на децата да си направят хартиени лодки –показвайте им, а те да повтарят 

действията след вас.  
Необходим е квадратен лист, който се сгъва на четири. След това една от страните се сгъват 

по диагонал в едната посока, а другите три листчета по същия начин се сгъват в другата посока. 
Разтворете получения триъгълник  и го сгънете във формата на ромб. След това хванете сгънатите 
страни в ъглите и ги разтворете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Изкуствено езеро 
Напълнете един голям леген (корито) с вода. Необходими са хартиените лодки от предната 

дейност. Пуснете лодките във водата, нека децата да правят вятър и да движат лодките. Покажете 
им и рибарски принадлежности (въдица, мрежа, кукички) (може истински или на рисунка) и 
поговорете за риболов – как се казват хората, които ловят риба, къде се лови риба, какво им трябва 
на рибарите, за да хванат риба, дали винаги успяват да хванат нещо.  

 
 
 
 
Петър, брат му Андрей, както и техните приятели Яков и Йоан цяла нощ гребали в лодките си 

из водите на Галилейското езеро. Те били излезли на нощен риболов с мрежи. Цяла нощ хвърляли 
мрежите си, но не успели да уловят нищо. Всеки път, когато изтеглели мрежите си, те били празни. 
И те отново ги хвърляли, но пак без успех. Те се надявали да успеят да уловят поне за храна на 
семействата си, но всеки път нямало нито една риба в мрежата. Дошло време слънцето да изгрее и 
те се готвели да се прибират в домовете си. Били изморени и тъжни, защото щели да се приберат 
вкъщи с празни ръце. Но с последни сили загребали към брега. 

Когато стигнали там и започнали да перат мрежите си, изведнъж забелязали, че към брега се 
приближава голяма група хора. Докато наблюдавали шумната тълпа и се чудели  какво става, един 
мъж тръгнал към лодките им. Това бил Господ Исус Христос. Той влязъл в лодката на Петър и го 
накарал да я отдалечи навътре във водата. Господ Исус Христос искал да говори на хората на 

ГОСПОД ИСУС  ПОМАГА НА 
РИБАРИТЕ  

Лука 5.1-11 
Доверявай се на Господ Исус и Той ще се грижи за 

теб. 

"Господ Исус каза: Елате след Мене!" (Матей 4.19) 

  

ННААССООЧЧВВААННЕЕ  ННАА  ВВННИИММААННИИЕЕТТОО  

  

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККАА  ИИССТТООРРИИЯЯ  
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брега. Въпреки че били много изморени, рибарите послушали Господ Исус и загребали навътре. 
Господ Исус поучавал хората от лодката му, а те Го слушали със затаен дъх. После Той казал: 
"Петре, закарай лодката към по-дълбокото и хвърлете мрежите си там, за да уловите риба." "Но, 
Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме. Но щом Ти казваш, отново ще хвърлим 
мрежите" – отговорил Петър. Той дал знак на приятелите си Яков и Йоан и заедно загребали към по-
дълбокото. Петър и приятелите му хвърлили мрежите във водата и когато започнали да ги изтеглят 
обратно в лодките, усетили, че били много тежки. Този път мрежите били пълни с риба – толкова 
много риба, че мрежите почти се скъсали и рибарите едва ги изтеглили. А рибата била достатъчно 
не само за Петър и брат му Андрей, а да напълни и двете лодки – имало дори опасност да потънат 
от многото риба в тях! Никога преди не се било случвало нещо подобно. Всички били изумени. Това 
било чудо!  

Петър паднал на колене пред Господ Исус: “Ти си Господ! Но моля Те, иди си от мен, защото 
аз съм грешен човек.” “Не бой се, Петре, от сега нататък хора ще ловите!” Господ Исус искал Петър 
и брат му, както и Яков и Йоан да станат Негови помощници, да Го следват и да разказват на хората 
за Него. Така и направили – и до днес ние знаем имената им като едни от първите хора, които 
повярвали, че Исус Христос е Господ, както и едни от първите Му последователи.  

 
 
 
 
Щом Ти казваш, Господи, ще го направя 
Изрежете рибки от дебел картон (да не са много малки). На гърба им напишете някои от 

заповедите от Библията. Например: прощавайте си един на друг, покорявайте се на родителите си, 
хвалете Господа винаги, радвайте се в Господа, обичайте ближния си, обичайте Господа, 
благодарете за всичко на Бога и други по ваш избор. Направете повече рибки (надписите може да се 
повтарят). Сложете всичките в голям съд.  

Кажете на децата, че ще ловите риба. Както Петър се е покорил на Господ Исус Христос и е 
престанал да лови риба, за да Го следва, така и ние трябва да се покоряваме на заповедите на Бог. 
Всяко дете минава покрай съда с рибките и си взема една. Прочетете му какво пише на рибката. 
Детето трябва да каже: “Щом Ти казваш, Господи, аз ще… (това, което пише).” Добре е да насърчите 
децата да изпълняват тази заповед не само през следващата седмица, но и постоянно.  

Ако децата са по-големички, направете риболова с въдица. За целта е необходимо на всяка 
риба да направите дупка, в която да мушнете метален кламер, както и въдица от пръчка и конец с 
магнит на края. Възможно е на магнита да се захванат повече рибки, затова пригответе достатъчно 
в съда.  

 
Рибка от картонена чинийка 
Необходими са малки кръгли картонени чинийки (най-добре бели). Децата ги сгъват на 4, 

оцветяват горната част и рисуват око на рибата. Може да залепите опашка и хриле – изрежете 4 
трапеца (2 за хриле, 2 за опашката). Залепват се за рибата с късата си страна, както е показано на 
модела. “Хрилете” се загъват леко да стърчат навън. Във вътрешната част на чинийката се изписва 
стихът за запаметяване. Отгоре на рибата може да се пробие дупка, да се промуши плътен конец 
или лентичка и да стане като огърлица.  

(Същите рибки могат да се използват за дейността “Щом Ти казваш, Господи, ще го направя”, 
но вътре вместо стиха се изписват заповедите.) 

 
 
 
 
Открий еднаквите риби 
Нарисувайте няколко различни риби на лист хартия и само една, която се 

повтаря. Децата трябва да открият еднаквите риби. Ако са мънички, нека рибите да са видимо 
различни една от друга, ако са по-големички, направете рисунките така, че децата да се замислят 
повече.  

 
Обемни рибки (Моделът е взет от “Фантазни самоделки”) 

 

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККИИ  ЗЗААННИИММААТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  
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Изрежете за всяко дете по една риба, както и по 4 от допълнителната част, която се захваща 
към основната и създава обем на рибата. Захващат се по две от двете страни с телбод или се 
залепват. Допълнителните части се прегъват навън, а след това се залепват очи – отдолу бяло, 
отгоре черно кръгче.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко.  
Б: Здравей, Дългунчо! Чакай да ти разкажа какво ми се случи вчера…  
Д: Разказвай! Нямам търпение. Да не си получил подарък? 
Б: Не точно подарък, но научих нещо важно. Вчера трябваше да остана вкъщи сам за няколко 

часа. Играх си, разглеждах си книжките, рисувах, но мама и татко се забавиха много. Слънцето дори 
се скри и изведнъж се уплаших. Да си призная, дори без малко да се разплача… 

Д: Ами и на мен ми се е случвало нещо подобно. Аз даже плаках много, защото исках да ме 
чуят, но… А ти какво направи? 

Б: Когато вече почти се бях разплакал, се сетих да помоля Господ Исус да ми помогне. Казах 
Му, че ме е страх и че не искам да съм сам повече. Аз знаех, че всъщност не съм сам, защото Той е 
с мен. След това се сетих, че мога да пея хваление на Бог и да Му благодаря, че е с мен и ме пази и 
ми помага. И тогава… Знаеш ли, вече не ме беше страх, бях спокоен, защото се доверих на Господ 
Исус.  

Д: А после? 
Б: Той наистина се погрижи за мен – не само че вече не ме беше страх, ами и скоро след това 

мама и татко се прибраха. Това е урокът, който научих вчера – че трябва да се доверяваме на 
Господ Исус и Той знае най-добре как да се погрижи за нас.  

 
 
 
 
Ловене на риба 
Две деца се хващат за ръце – те са мрежата. Другите тичат свободно из стаята – те са рибки, 

които плуват спокойно. Единият ъгъл на стаята се избира за “лодка”. “Мрежата” тича из стаята и се 
опитва да улови “рибка” (без да си разделят ръцете) и да я отведе до “лодката”. След като всички 
рибки са уловени, можете да смените децата, които са мрежата (а може и по-рано, ако групата е 
голяма, за да могат всички да се изредят да бъдат и едното, и другото). 

 
В кого е рибката 
Децата са в кръг едно до друго (може и седнали). Те предават зад гърбовете си една риба – 

изрязана от  картон или играчка (желателно е по-голяма, за да не я изпускат). Едно дете е в средата 
на кръга и е със затворени очи. Всички деца казват заедно стиха за запаметяване, като 
същевременно си предават рибата зад гърба. Когато кажат стиха, рибата остава у последното дете. 
Това дете, което е в кръга, трябва да познае у кого е рибата (ако групата е по-голяма, дайте му 
право на три опита). След като познае веднъж у кого е рибата, детето сяда в кръга, а друго застава 
на негово място.  

 
Риба от сърца – апликация 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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Изрежете предварително сърца с различна форма – от тях чрез апликация децата ще 
направят риба. 

Вариант на играта е да задавате въпроси за преговор на историята и за всеки верен отговор да 
лепите по едно сърце. Накрая ги попитайте каква фигура се е получила. Нека въпросите да са 
колкото са частите на рибата. Ако децата са повече, разделете ги на групи и лепете риба за всяка от 
тях. Може накрая всяко дете само да направи апликация като общата.  

Въпроси за преговор: 
 Колко риба уловили през нощта Петър, брат му и 

техните приятели? 
 Кой дошъл при рибарите сутринта? 
 Защо Господ Исус поискал лодката на Петър? 
 Какво направили Петър и приятелите му по поръка 

на Господ Исус? 
 Какво станало този път? 

 
Рибна  щафета 
Направете две риби от вестници. Разделете децата на 

два отбора, които застават в две  колонки в единия край на стаята. На известно разстояние от двете 
колонки на земята сложете по един обръч (може да очертаете кръг с въженце или да сложите по-
голям кашон). Целта е всяко дете да хвърли рибата на своя отбор в ограденото място, след това 
отива да я вземе и я предава на следващото дете в отбора си. Ако не успее да уцели, се нарежда 
най-отзад и хвърля още веднъж  след другите деца.  

Указания за направа на риба от вестници: Сгънете ъглите на вестника (добре е да е повече от 
един пласт), за да получите показаната фигура (може и да ги изрежете).  Слепете (може да 
захванете и с телбод) две вече готови фигури една към друга по всички страни с изключение на тази 
от страната на опашката. Напълнете ги с намачкани вестници или изрезки от хартия, за да станат 
обемни. Направете опашката, като смачкате вестника по пунктира и го вържете или залепите. 
Нарисувайте очи, залепете и перки. Същото може да се направи и от плат, като се пълни с памук, 
дунапрен или стари парчета плат.  

 
 
 
 
 
 
Би ли ми помогнал? 
Необходимо е да изрежете от картон различни по цвят и форма морски животни (всяко 

животно само в един цвят). Ако децата са мънички, направете само риби в различни размери и 
няколко ясно различими цвята (нека да бъдат по повече). Към всяко от тях прикрепете метален 
кламер. Направете си въдица от пръчка, въженце и магнит. Необходим е и зар, чиито страни са 
оцветени в цветовете на морските животни.  

Едно от децата е със затворени очи. То хвърля зарчето, а друго дете трябва да му каже кой 
цвят се е паднал отгоре. Детето със затворените очи казва на трето: "Би ли ми помогнал, като ми 
уловиш риба в … цвят?" Трето дете трябва да улови с въдицата морско животно в същия цвят (нека 
да опита повече от веднъж; може и да разпръснете рибите на голямо разстояние, за да не се 
получават грешки). Рибата се дава на детето със затворените очи и то само трябва да провери дали 
цветът на рибата отговаря на цвета на зарчето. Накрая децата събират рибите си и показват какво 
са направили заедно като екип.  

Децата се изреждат да хвърлят зара и да ловят риба. Ако са повече, разделете ги на две 
групи.  

Целта на играта е чрез забавление децата да осъзнаят, че ако и да могат да се доверят един 
на друг, много повече могат да се доверят на Бог, Който ще се погрижи съвършено за тях. Може 
накрая да ги попитате какво биха направили, за да помогнат на болната си баба, на някое 
приятелче, на мама и татко вкъщи и т.н.  

 
Апликация 
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От цветна хартия предварително изрежете части за езеро (синьо, а може и само да го 
нарисуват), лодка с мачта (кафяво), рибар (изберете цвят), мрежа (може да е светло кафява или 
бяла) и рибки (рибките да са различни на цвят). Разделете децата на малки групи, като всяка може 
да направи своя апликация.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 
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Дял 3 
ГОСПОД ИСУС ИЗЦЕЛЯВА 

 
Една от основните причини, която карала хората по Исусово време, а и днес също, да се 

обръщат и да следват Господ Исус Христос, били изцеленията, които получавали от Него. 
Силата, която била в Него тогава, съществува и днес, защото Бог е същият вчера, днес и 
завинаги. Той не се е променил и това е истина, която трябва да бъде вложена в сърцата на 
децата. Някои от тях може би вече са преживели изцеление в дома си, а други не. Но това е 
реална сила, която е на разположение на всеки вярващ и която е нужна за изграждането на 
християнина. Наша е отговорността да помогнем на децата да получат повече знание за това, 
а също да познават и прилагат в живота си свръхестественото изцеление. Основните истини, 
на които трябва да научим децата в този дял, са: 

 Господ Исус има сила да изцелява днес, както преди. 
 За нашия Господ няма невъзможни неща. 
 Извикай към Бог, Той ще ти помогне! 
 Вярата е тази, която задейства изцелението в твоя живот. 
 Бог иска да Му благодарим за всяко добро в нашия живот. 
Стих за запаметяване за целия дял: „Аз Съм Господ, Който те изцелява.” Изход 15:26 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подходящ стих за запаметяване за урок 9 - "Аз съм Господ, Който те изцелява." (Изход 15.26) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 10 - "Верен е Бог." (I Коринтяни 1.9) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 11 - "Çà âñè÷êî áëàãîäàðåòå, çàùîòî òîâà å Áîæèÿòà âîëÿ." (I Ñîëунци 

1.2) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 12 - "Исус му рече: Иди си, твоята вяра те излекува." (Марко 

10.52)  

 



Урок 10  Господ Исус възкресява дъщерята на Яир 
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Идея за учителя  
Поговорете на децата за смъртта, ако тяхната възрастова група позволява това. Не 

навлизайте в обяснения, които биха всели страх в децата. Просто им разкажете за целта, с която 
Бог е създал хората – да се радват на Неговото присъствие и да Го прославят. Неговото желание е 
ние да сме живи и здрави и само Той е Този, който ни дава съвършено здраве и живот. 

 
 
 
Преди децата да влязат в стаята до вратата се поставят 2 маси (стола). На едната са 

поставени медицински принадлежности – спринцовка (от 5 и 20 куб), бинт, празни шишенца и 
лъжици от лекарство, стетоскоп и други. На другата маса е поставен Дългунчо. При влизането си на 
всяко дете се казва да вземе по един предмет от първата маса и като го разгледа да го постави в 
чантичката, намираща се до куклата на другата маса. 

Предварително направете хартиена кукла момиченце от картон, като скрепите ръцете и 
краката с тялото чрез лепило. Обяснете на децата, че могат да си вземат тези кукли у дома и да си 
играят на разни приятни игри с нея. Момченцата могат да я подарят на някое момиченце, което те 
познават. Разяснете им, че ние правим тези кукли, за да им се радваме, защото с тях можем да 
забавляваме по-малките си братчета и сестричета, като правим куклен театър, да им правим дрешки 
и къщи, да ги оцветяваме и др. Когато обаче без да искаме скъсаме крачето на куклата, ние 
решаваме дали да я поправим и да продължим да играем с нея или не. Кое е по-хубаво да направим 
– да я изхвърлим или да я поправим (може би с помощта на мама или татко) и да играем още с нея? 

Чуйте, сега, деца, една история, за едно малко момиченце, което Бог е създал, за да му се 
радва и на което Господ Исус е помогнал, като му дал нов живот 

 
 
 
 
Библейската история се разказва с помощта на движения, които показвате на децата, а те ги 

повтарят, докато слушат.  
Когато Господ Исус ходел между хората (пристъпвате на едно място), Той винаги им 

разказвал за Бог и за Неговото царство. Той ги успокоявал, учел ги, помагал им, когато имали 
проблеми, лекувал ги. Затова Той станал много известен. Всички искали да са близо до Него.  

Веднъж, когато Господ Исус вървял из града (пристъпвате на едно място), при Него дошъл 
един мъж. Той се казвал Яир. Яир бил един от най-известните и богати хора в града. Но той бил 
много тъжен (правите тъжна фозиономия, търкате очи, като че плачете), защото малката му 
дъщеря била много болна (хващате се за корема и уж се присвивате от болка). Бащата знаел, че 
само Господ Исус може да му помогне. Затова Яир помолил Господ Исус (събирате ръце като за 
молитва и се покланяте) да отиде в дома му, за да излекува дъщеря му.  

Около Господ Исус имало много хора. Те искали да бъдат до него. Когато Господ Исус тръгнал 
към дома на Яир, една жена от тълпата се приближила и се докоснала (протегнете ръка) до него. 
Тя била много болна и дълги години ходела от лекар на лекар, харчела много пари за лекарства, но 
въпреки това не се оправяла. Но когато разбрала, че Господ Исус може да лекува хората, тя 
поискала Той да й помогне. Веднага след като се докоснала до него, тя оздравяла (усмихнете се 
широко и вдигнете ръце).  

Господ Исус продължил към дома на Яир (пристъпвате на едно място). Понеже хората го 
притискали много, не можел да се движи бързо. Затова, когато стигнал в дома на Яир, болната 

ГОСПОД ИСУС ВЪЗКРЕСЯВА 
ДЪЩЕРЯТА НА ЯИР  

Лука 8.48, Марко 5.34 
Само Господ Исус дава истинско здраве и живот. 

" Аз Съм Господ, Който те изцелява." (Изход 15:26) 
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дъщеря била вече мъртва. Това означавало, че тя никога повече нямало да ходи, да се усмихва, да 
играе и да пее. Затова всички били много тъжни и плачели (направете тъжна физиономия и 
търкайте очите си, като че плачете). Господ Исус помолил няколко от учениците Си да влязат в 
къщата с Него и с родителите на детето. Момиченцето лежало на леглото неподвижно, със 
затворени очи (седнете и затворете очи). Господ Исус хванал детето за ръката и извикал: "Стани!" 
Изведнъж момиченцето се съживило и отворило очи (изправете се рязко и се огледайте). 
Родителите на детето били много радостни (усмихнете се широко и пляскайте с ръце). Господ 
Исус направил голямо чудо, като върнал живота на детето.  

 
 
 
 
Лекар – пациент 
Учителят показва снимка или рисунка на болница или лекарски кабинет. Като вариант може да 

се направи импровизиран лекарски кабинет – на бюро или маса да наредят лекарски 
принадлежности. Учителят влиза в ролята на лекар и застава зад бюрото. Задава въпроси:  

 С какво е облечен лекарят? – с бяла престилка (учителят облича бяла престилка) 
 Кога ходим на лекар? – когато сме болни 
 Какво може да ни боли? – стомах, гърло, крак, зъб и др. 
 Какво прави лекарят? – преглежда ни и пише рецепти 
Има деца които се страхуват от посещение в болница, затова учителят ги предразполага: "Сега 

аз ще бъда лекар, а вие мои пациенти. Аз ще прегледам всяко дете. Не е никак страшно. А ако някой 
го е страх да бъде прегледан, може да ми бъде помощник и да ми помага да преглеждаме другите 
деца." 

Учителят дава указания на децата, че трябва да чакат реда си в "чакалнята" (предварително 
наредени столчета), където децата трябва търпеливо да разглеждат книжки. На пациентите се 
напомня, че в чакалнята се пази тишина, за да не пречат на прегледа. Учителят-лекар преглежда 
гърлото или стомахчето на децата и накрая на всяко едно дете дава по едно хапче (малко бонбонче 
за смукане от типа на тик-так). Накрая учителят напомня на пациента, че след прегледа трябва да се 
качи в "автобус" (предварително сложена пейка или наредени столчета). Когато всички деца са 
прегледани и са се качили в автобуса, учителят обобщава: "Бог се грижи за нас, но понякога Той 
използва лекарите, които също се грижат за нашето здраве. Хайде, докато се возим в автобуса да 
изпеем любима песничка." Важно е да обясните на децата, че Господ Исус е Този, който трябва да 
получи славата за здравето, което ни е дал. Учителят отново набляга на темата на урока, че Господ 
Исус е Този, който дава истинско здраве и живот, но понякога Той използва лекарите, за да ни 
помогне. 

 
Преговор с въпроси 
 Кой помолил Господ Исус за помощ? 
 Кое е първото нещо, което правя, когато съм болен? 
 Как Господ Исус помогнал на дъщерята на Яир? 
 Какво трябва да  направя, когато имам болен приятел? (възможен отговор- посещавам го, 

моля се за него, нося му плодове, разказвам му как е минал денят ми) 
 
Цветовете на радостта и на тъгата 
Раздайте на децата картинка върху историята за изцерението на дъщерята на Яир (може да 

използвате приложената към урока картинка), оцветена с ярки и светли цветове, показващи 
радостта на всички от чудото, което Господ Исус е направил за това семейство. Поговорете с децата 
кои са според тях цветовете, с които можем да изразим радостни или тъжни чувства. 

 
 
 
 
Появява се Дългунчо. Учителят го пита къде е Бъбривко. Дългунчо вика Бъбривко. Той се 

появява и кашли. 
Д: Ти като никога си много мълчалив. Защо така? 
Б (прегракнало): Ами много ме боли гърлото. А пък и като съм се разкашлял…. Кх, кх, кх…. 
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Д: И аз като дойдох в неделното училище не се чувствах много добре – болеше ме зъбчето. А 
сега съм вече здрав. 

Б: И как стана това? 
Д: Ами слушах внимателно библейската история. Там научих, че Господ Исус може да ме 

излекува. Аз Го помолих и сега вече не ме боли нищо! 
Б: И аз искам да съм здрав. Деца, какво да направя? (Нека децата да предложат – лекар, 

хапчета, сироп, молитва.) 
Д: Аз ти казах какво ни научиха преди малко. Хайде да се помолим! 
Молят се. Бъбривко се чувства по-добре. Всички деца скачат и пляскат за изцелението от Бог.  
 
Ако децата са по-големи, можете да им разкажете реална история за чудотворно изцерение, на 

което вие сте били свидетел. 
 
 
 
 
Пъзел  
Разрежете като пъзел картинката, използвана в дейността за цветовете, който децата да 

подредят заедно. Можете да направите игра за бързина. Ако децата са повече, разделете ги на 
групи и засичайте време, което им е необходимо, за да подредят пъзела. След като всички групи 
станат готови, раздайте на децата толкова бонбони, колкото секунди им е отнело, за да го сглобят. 
Съобразете сложността на пъзела с възрастовата група на децата. Ако децата, подредили пъзела, 
са 4 на брой и им е отнело 7 секунди да го сглобят, то закръглете времето им на 8 сек, за да имат и 
четирите деца поравно бонбони.  

 
Да пазим здравето си 
Направете кратък урок с децата по здравна култура. Господ Исус ни дава истинско здраве и 

живот и ние трябва да ги пазим повече, отколкото бихме пазили дори златния си пръстен. 
Предварително направете за всяко от децата "златни" пръстени от жълто фолио от шоколад. 

Помогнете им да си сложат пръстените. "Представете си, деца, че това е истински златен пръстен. 
Ако е такъв, дали аз ще го оставям където и да е?" Обяснете на децата, че здравето ни е по-ценно 
от златните украшения. Ние трябва да се грижим добре за здравето, което Господ Исус ни е дал. 
Може да им напомните какво трябва да ядем, за да сме здрави през лятото и есента, когато има 
много пресни плодове и зеленчуци. Напомнете им, че сладките бонбони, торти и пасти, макар че са 
много вкусни, правят тялото ни по-изморено и по-бавно, което пък помага на лошите вируси и 
бактерии да го преборят и да го победят.  

 
Как ли е бързал Яир?   
Покажете на децата различни видове движения: ходене на пръсти, бавно ходене, ходене на 

пети, с високо вдигане на коляното, бягане в зигзаг, подскачане на един или два крака, тичане (ако 
сте навън и времето го позволява). Нека децата да повтарят тези движения. Попитайте децата как 
според тях е бързал Яир, за да потърси помощ, когато момичето му се е разболяло. След това се 
опитайте да пресъздадете радостта на щастливия баща, когато Господ Исус е върнал живота 
неговото момиче. Подскачайте, пляскайте с ръце, усмихвайте се. 

 
Господ Исус е светлината, която ни дава живот 
За тази дейност трябва да закупите разноцветни пластмасови щипки. Предварително 

очертайте (и ако е необходимо изрежете за по-малките) необходимия брой кръгове от ярко жълт 
картон (с диаметър не повече от 10 см). На него нарисувайте очи и  усмивки (по желание). Раздайте 
картона и определен брой щипки на всяко дете, за да направи само своето щастливо слънце (може 
и децата сами да нарисуват усмивката). Обяснете им как растенията не могат да растат здрави и да 
живеят без слънчевата светлина. Ако бъдат лишени от  слънцето, те се “разболяват” и умират. И 
ние също като тях не можем да сме здрави без грижата на Господ Исус.  

 
Музика, отразяваща радост или тъга 
При възможност учителят пуска за слушане две музикални произведения с бавно и бързо 

темпо. После запитайте децата коя музика, според тях, описва чувствата на бащата, когато той 
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разбира, че момиченцето му е мъртво. "А бързото темпо, деца, какво ли чувство ни напомня, че е 
изпитвал бащата?" Пуснете отново бързата мелодия. "Точно така, той много се е радвал, че Господ 
Исус е дал на момиченцето му съвършено здраве и живот." 

 
Къде била дъщерята на Яир, преди Господ Исус да дойде в дома й? 
Тази дейност ще помогне за развиване на въображението на децата. Предварително изрежете  

различни по големина и цветове форми (квадрат, триъгълник, правоъгълник, кръг). Раздайте на 
всяко от децата поравно от фигурите, един бял лист и лепило. Помолете ги да направят леглото на 
болното момиче от историята такова, каквото те си го представят. Напомнете им, че е по- добре 
първо да наредят фигурите и след това да ги лепят. Когато свършат, им напомнете, че както това 
легло на листа им е празно, така и когато Господ Исус ни дава съвършено здраве и живот, ние не си 
оставяме в леглата, а отиваме и разказваме на другите как Той ни е помогнал. 

 
Болен – здрав 
Необходимо е да постелите нещо меко на земята, а децата да са по чорапки. Учителят казва: 

"Момичето беше болно". Всички момичета лягат върху постелката и се хващат или за гърлото, или 
за стомахчето. Учителят казва след това: "Господ Исус ви дава съвършено здраве и живот!" Всички 
момичета стават и пляскат. След това учителят повтаря същото с момчетата. След като децата са 
легнали и станали няколко пъти, пуснете жива музика и подканете децата да пляскат, скачат, да се 
въртят в кръг по двойки (като в играта "Бели пеперудки"). 
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В този урок ще трябва да обърнете специално внимание върху това, че Бог е навсякъде с 

нас, но при едно голямо условие – ние да сме Негови деца. На езика на вашите ученици това ще 
означава да обичат Бог, да са послушни и да изпълняват Неговите заповеди, да слушат Божието 
Слово, да хвалят Бог. Не забравяйте да подчертаете, че Бог обича всеки човек на земята, но ако не 
Го слушаме, ние нараняваме Бог и ставаме Негови противници. Бог не спира да ни обича през целия 
ни живот, но ако не сме Негови деца, т.е. не Го обичаме и не ходим в Неговите пътища, тогава Той 
няма да бъде с нас на всяко място, защото тези места може да не са угодни на Бог. Кажете на 
децата, че ако обичат Бог и изпълняват това, което Той иска от тях, те могат да са сигурни, че Бог 
няма да ги остави – нито в зъболекарския кабинет, нито в тъмната стая, нито когато има 
гръмотевици или когато по-голямо дете ги тормози.  

 
  
 
 
×è÷î äîêòîð 

Необходим е äåòñêè ëåêàðñêè êîìïëåêò "Áúðçà ïîìîù", по възможност кола-ëèíåéêà, êàñèíêà (може и да 

направите от бяла ивица картон, със залепен на нея ÷åðâåí êðúñò), празни шишенца и блистери от лекарства, è 

äð.  У÷èòåëÿò èëè някое äåòå âëèçàò â ðîëÿ íà íóæäàåùè ñå îò ëåêàð.  

Ñëåä èãðàòà, äîêàòî децата ïðèáèðàò èãðà÷êèòå, ó÷èòåëÿò ìîæå äà ïîïèòà äàëè íÿêîå îò äåöàòà å áîëåäóâàëî îò 

øàðêà, êàòî èì äàäå âúçìîæíîñò äà ñïîäåëÿò êàêâî ñà ÷óâñòâàëè, êîãàòî ñà áèëè áîëíè. Ñëåä òîâà îáÿñíÿâà, ÷å ìíîãî, ìíîãî 

îòäàâíà õîðàòà ñà ñòðàäàëè îò åäíà íåëå÷èìà áîëåñò, íàðå÷åíà ïðîêàçà. Òÿ áèëà ìíîãî çàðàçíà è ìíîãî ïî-ñòðàøíà îò øàðêàòà. 

Áîëíèòå òðÿáâàëî äà  æèâåÿò îòäåëíî – â ãîðè èëè ïåùåðè, дàëå÷å îò ñâîèòå áëèçêè. À êîãàòî íàáëèçî ìèíàâàëè õîðà, 

болните òðÿáâàëî äà âèêàò ñèëíî, çà äà íå ñå äîáëèæàâàò хората äî òÿõ.  

Â òîçè ìîìåíò се появяват Äúëãóí÷î è Áúáðèâêî. 

Ä (ïåå): Êîé å, êîé å êàòî ìåí, âå÷å ñúì ãîëÿì, âå÷å ñúì ãîëÿì. È îò ìîÿ äåí ðîæäåí çíàì ïî-õóáàâ íÿìà! 

Á: Î- î, Äúëãóí÷î, ìíîãî ñè âåñåë! 

Ä: Äà, èìà çàùî – äîâå÷åðà ùå ïðàçíóâàì ðîæäåíèÿ ñè äåí. Âå÷å ñúì ãîòîâ. Ìàìà ñå ïîãðèæè çà âñè÷êî. 

Á: Çà âñè÷êî? Êàêâî çíà÷è òîâà? 

Ä: Óêðàñè ñòàÿòà ìè, íàïðàâè ìè òîðòà... È òîâà íå å âñè÷êî. Êàòî ñè ïîìèñëÿ çà ïîäàðúöèòå.... 

Á: Å, ÷åñòèòî è îò ìåí. Äà ñè æèâ è çäðàâ. Ùîì ìàéêà òè ñå å ïîãðèæèëà, âÿðâàì, ÷å ïðаçíèêúò ùå å íàèñòèíà ìíîãî 

õóáàâ. Ïðåäñòàâÿì ñè  êîëêî ìíîãî ñè é áëàãîäàðèë. 

Ä: Äà é áëàãîäàðÿ ëè? Çà êàêâî? 

Á: Êàê çà êàêâî? Зà òðóäà, çà îáè÷òà, çà ãðèæèòå é... 

Ä: À,  ÷å íàëè çà òîâà ìè å ìàéêà - äà ñå ãðèæè çà ìåí. 

Á: Òàêà å! Òî÷íî çà òîâà òðÿáâà äà é áëàãîäàðèø. Иëè èñêàø äà ïðèëè÷àø íà îíèÿ äåâåòèìàòà, äåòî Господ Èñóñ 

èçöåëè, íî... 

Ä: Господ Èñóñ ëè? Àõà, ... ïàê ñè íàó÷èë íÿêîÿ èñòîðèÿ îò Áèáëèÿòà. 

Ó÷èòåëяò: Îõî, çäðàâåéòå ïðèÿòåëè. Èäâàòå òî÷íî íàâðåìå, çà äà ÷óåòå íîâàòà èñòîðèÿ.  

 

 

 

Вåñòтà, ÷å Господ Èñóñ èçöåðÿâàл õîðàòà îò âñè÷êèòå èì áîëåñòè, ñå íîñåëà íàâñÿêúäå – îò ãðàä íà ãðàä, îò 

ñåëî íà ñåëî äî íàé-îòäàëе÷åíèòå êúò÷åòà íà Ïàëåñòèíà. Åäèí äåí íà ïúò çà Åðóñàëèì Господ Èñóñ ìèíàë ãðàíèöàòà ìåæäó 

Ãàëèëåÿ è Ñàìàðèÿ. Çàåäíî ñ ó÷åíèöèòå Сè Той âëÿçúë â åäíî ñåëî, êúäåòî æèâååëè õîðà, áîëíè îò ïðîêàçà. Áîëíèòå 

ГОСПОД ИСУС НИ УЧИ ДА БЪДЕМ 
БЛАГОДАРНИ  

Ëóêà 17: 11-19 

Âñÿêîãà да áëàãîäàðèì íà Áîãà. 

"Аз Съм Господ, Който те изцелява." (Изход 15:26)  

  

ИИДДЕЕЯЯ  ЗЗАА  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  

  

ННААССООЧЧВВААННЕЕ  ННАА  ВВННИИММААННИИЕЕТТОО  

  

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККАА  ИИССТТООРРИИЯЯ  



Урок 11  Господ Исус ни учи да бъдем благодарни 
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îòäàëå÷å çàïî÷íàëè äà âèêàò: "Èñóñå, Íàñòàâíè÷å, ñìèëè ñå çà íàñ!" (Íàñòàâíèê å ÷îâåê, êîéòî ñå ãðèæè çà äðóãè õîðà.) 

Ãîñïîä Èñóñ ñå ñïðÿë, ïîãëåäíàë ãè, âèäÿë, ÷å ñà äåñåò, è èì êàçàë: "Вие сте излекувани. Сега иäåòå и се ïîêàæåòå íà 

ñâåùåíèöèòå!" По онова време тези, които са били излекувани îò ïðîêàçà, çàäúëæèòåëíî òðÿáâàëî äà ñå ïîêàæàò íà 

ñâåùåíèöèòå. Свещениците щели да видят, че хората вече не са болни и едва тогава да èì ðàçðåøàò äà ñå âúðíàò ïî 

äîìîâåòå è äà æèâåÿò îòíîâî ñ áëèçêèòå ñè.  

Болните хора ïîâÿðâàëè íà äóìèòå на Господ Исус è âåäíàãà òðúãíàëè. Îùå äîêàòî âúðâеëè êúì ñâåùåíèöèòå,  

çàáåëÿçàëè, ÷å áîëåñòòà èì å èç÷åçíàëà, а êîæàòà èì áèëà ãëàäêà è çäðàâà.  Âñè÷êè áèëè ìíîãî ùàñòëèâè è âèêàëè îò 

ðàäîñò: "Çäðàâè ñìå, çäðàâè ñìå!". И веднага се върнали в домовете си. Нî ñàìî åäèí îò òÿõ ñå âúðíàë ïðè Èñóñ äà Ìó 

áëàãîäàðè. Êîãàòî ñòèãíàë äî Íåãî, ïàäíàë íà êîëåíå ïðåä Него è êàçàë: "Ãîñïîäè Èñóñå, áëàãîäàðÿ Òè, ÷å ìå излекува." À 

Ãîñïîä Èñóñ ïîïèòàë: "Íå áÿõòå ëè äåñåò? Êúäå ñà äðóãèòå äåâåò? Те не се ли сетиха äà ñå âúðíàò è äà благодарят íà 

Áîãà?" Ïîñëå Господ Исус ñå îáúðíàë êúì този мъж è êàçàë: "Ñòàíè è ñè èäè! Òâîÿòà âÿðà òå излекува."  

  
 
 
 
Въпроси за преговор 
 Çàùî õîðàта от библейската история å òðÿáâàëî äà æèâåÿò îòäåëíî îò áëèçêèòå ñè?  

 Êàêâà å áèëà áîëåñòòà ïðîêàçà?  

 Êàêâî íàïðàâèëè áîëíèòå êàòî âèäåëè Èñóñ?  

 Çàùî òðÿáâàëî äà îòèäàò ïðè ñâåùåíèöèòå?  

 Êàêâî íàïðàâèë ñàìàðÿíèíът?  

 Êàêâî å òðÿáâàëî äà íàïðàâÿò è îñòàíàëèòå äåâåò?  

 À íèå çà êàêâî ìîæåì äà áëàãîäàðèì íà Áîã?  

 

Âиж и благодари 

Тази дейност може да се направи в няколко варианта.  

I âàðèàíò – Ïîä ñòîë÷åòàòà íà äåöàòà èìà çàëåïåíè êàðòèíêè. Âñÿêî äåòå ðàçãëåæäà êàðòèíêàòà è áëàãîäàðè íà 

Áîã çà èçîáðàçåíîòî íà íåÿ (ñëúíöå, õðàíà, ïëîäîâå, çåëåí÷óöè, семейството, äîìàøíè ëþáèìöè è äð.)  

II âàðèàíò – Íà âúæåíöå ïðåä äåöàòà ñúñ ùèïêè ñà îêà÷åíè êàðòèíè îò ñúòâîðåíèåòî (I – VI äåí). Äåöàòà 

áëàãîäàðÿò íà Áîã çà Íåãîâèòå òâîðåíèÿ 

III  вариант – Äåöàòà ðèñóâàò íåùо, çà êîèòî са áëàãîäàðни íà Áîã.  

 
Урок по вежливост 
За да се възпита благодарно сърце, трябва да се започне с "малките неща", каквото е 

например да се развива вежливостта на детето – неговото умение да се държи възпитано, да спазва 
правилата за поведение, проявяващи се в неговия външен вид, начин на говорене, отношение към 
предметите, начин на общуване с близки в семейството, с непознати и т.н.  

Тази дейност също може да се направи в два варианта.  
I âàðèàíò – Децата са в кръг. Учителят е в средата с топка в ръка и я подхвърля към едно от 

децата. То трябва да я хване и да каже една вежлива дума и да върне топката на учителя. 
Например: "благодаря", "моля", "заповядай", "може ли", "бихте ли", "здравей", "бъди благословен", 
"всичко хубаво", "всичко добро", "приятно прекарване". И така докато всички деца се изредят.  

II âàðèàíò (криеница) – Едно дете ще жуми. То се обръща с гръб. През това време останалите 

деца се крият в стаята. Всеки от скрилите се играчи казва някоя вежлива дума (от изброените). 
Може думите да се казват по-тихичко или с преправен глас. Жумящият трябва да познае по гласа 
кое е детето, казало вежливата дума. Ако жумящият познае, тогава това дете трябва да излезе от 
скривалището си.  

 
 
 
 

Ãîñïîä Èñóñ íè ó÷è è íèå äà áëàãîäàðèì. Îò äóìèòå íà Ãоñïîä Èñóñ, изречени към този прокажен, който се 

върнал да му благодари, рàçáèðàìå æåëàíèåòî Ìó âñè÷êè äà áëàãîäàðèì íà Áîãà çà Íåãîâèòå äîáðèíè êúì íàñ. 

Îòíîâî се появяват Äúëãóí÷î è Áúáðèâêî. 

Ä: Áëàãîäàðÿ Òè Áîæå, çà ìàìà. Çàòîâà, ÷å ïðèãîòâè âñè÷êî çà ðîæäåíèÿ ìè äåí. À ñåãà ùå îòèäà äà áëàãîäàðÿ è 

íà íåÿ. 

 

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККИИ  ЗЗААННИИММААТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 
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Á: Áðàâî, Äúëãóí÷î, ïðàâèëíî ñè ðàçáðàë, ÷å çà âñè÷êî òðÿáâà äà áëàãîäàðèì. Ãîñïîä Èñóñ íè ó÷è âñÿêîãà äà 

áëàãîäàðèì íà Áîãà. 

Ó÷èòåëяò: Äúëãóí÷î, è íèå èñêàìå äà òè ÷åñòèòèì ðîæäåíèÿ äåí. Ïðèãîòâèëè ñìå òè ïîçäðàâëåíèÿ, íàëè äåöà? 

(Çàïî÷âàò ïîçäðàâëåíèÿòà çà ðîæäåíèÿ äåí.) 

 
 
 
 
Стихче с движения "Кàêúâòî ñúì, ùå òè áëàãîäàðя" 

Докато учителят казва думичките, да показва и движения, които подхождат на текста. Децата трябва да 

повтарят движенията. 

Àêî ïåïåðóäêà áÿõ , ùå òå õâàëÿ ñúñ êðèëöà. 

Àêî ìàëêà ïòè÷êà áÿõ, ñ ïåñíè ùå òå õâàëÿ àç. 

Àêî ðèáêà áÿõ â ìîðåòî, êúì òåá ùå ïëóâàì, Ãîñïîäè! 

Êàêúâòî ñúì ùå òè áëàãîäàðÿ. 

Òè äàäå ìè ñúðöå, Òè äàäå ìè óñòà, 

Òè äàäå ìè, Èñóñ, è àç ñúì Òè äåòå. 

Êàêúâòî ñúì, ùå Tè áëàãîäàðÿ. 

Àêî ñúì àç ñëîí ãîëÿì, ùå êëàòÿ ðàäîñòíî õîáîò. 

Àêî ïúê ñúì êåíãóðó, çíàåø ñêî÷èë áèõ êúì Òåá. 

Àêî ïúê ñúì îêòîïîä ñ ãîëåìè ñâåòåùè î÷è, 

kàêúâòî ñúì, ùå Òè áëàãîäàðÿ. 

Àêî ìàëúê  ÷åðâåé ñúì, ñ áëàãîäàðíîñò ùå ïúëçÿ. 

Àêî ïúê ñúì êðîêîäèë, áèõ æèâÿë ñúñ òåá êðàé Íèë. 

Àêî ñúì ìå÷îê ãîëÿì è ìîãà ñèëíî äà ðúìæà, 

kàêúâòî ñúì, ùå Tè áëàãîäàðÿ. 

 

Зарче 

Ñëåäâàò ïîæåëàíèÿ íà äåöàòà ñ ïîçäðàâëåíèÿ, îáîçíà÷åíè âúðõó ñòåíèòå íà çàð÷å ñ ðàçìåð около 15 ñì. 

Âñè÷êè äåöà ñà íàðåäåíè â êðúã. Децата се редуват да õâúðëÿт çàðà è â çàâèñèìîñò îò èçîáðàçåíîòî, 

èçïúëíÿâàт ñúîòâåòíите äâèæåíèя:  

 Óñìèõíàòî ëèöå - óñìèõâà ñå øèðîêî è áëàãîäàðè íà Áîãà çà ðàäîñòòà. 

 Öâåòå – ïîìèðèñâà въображаемо öâåòå è áëàãîäàðè íà Áîãà çà öâåòÿòà. 

 Êóïà ñ õðàíà - ïîãëàæäà ñòîìàõà ñè è áëàãîäàðè çà õðàíàòà. 

 Äâå äåòñêè ãëàâè÷êè - ïðåãðúùà ïðèÿòåë. 

 Íàðèñóâàíà êíèãà - êàçâà  бèáëåéñêèÿ ñòèõ çà çàïîìíÿíå. 

 Íîòè - èçïÿâà ïåñåí. 

 
Стихче с движения "Аз съм уникален, ти си уникален" 
Децата са разделени по двойки. Учителят казва текста и показва движенията, а децата 

повтарят. Стихчето се казва няколко пъти. Целта на тази дейност е децата да осъзнаят, че са 
уникални и да се научат да ценят различните дарби в околните, както и да благодарят на Бог.  

Благодаря на Бог за теб – ти си тъй специален (ръцете са горе, после прегръщат детето до 
тях) 

Благодаря на Бог за мен – аз съм уникален (ръцете горе, после сочат към себе си) 
Благодаря на Бог за нас – ние сме неповторими (ръцете горе, после пляскат с ръце.) 
 

Картичка 
Целта е децата да изработят картичка по техен избор за пастора, родителите им, баба и дядо 

или за няокй друг, за да изразят своята обич, благодарност и уважение към тях. На картичката може 
да пише: " Аз те ценя". Предварително подгответе листи с написан този текст, както и мънички 
картинки на цветя, пеперуди, сърчица, цветни моливи за собствена рисунка на децата. Нека те да 
украсят картичките и после лично да ги дадат на този, за когото са предназначени.  

 
 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 
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Влиза Дългунчо с торба, нахлузена на главата му. Бута се тук там и вика за помощ.  
Д: Олеле, нищо не виждам, помощ! Тъмно е, нищо не виждам! 
Учителят: Какво става? Защо си сложил тази торба на главата? Така не се вижда нищо, а това 

е опасно. 
Д: Ами Бъбривко се пошегува с мен – скрил се зад вратата и като влязох, ми нахлузи торбата 

неочаквано… 
Учителят маха торбата от главата на Дългунчо. После вика: Бъбривко, Бъбривко, къде си, ела 

тук бързо! 
Бъбривко се появява гузен, с наведена глава. 
Учителят: Бъбривко, не е хубаво това, което си направил, макар и на шега. Дългунчо можеше 

да падне и да се удари. Извини се сега на приятеля си.  
Бъбривко се извинява на Дългунчо.  
Учителят: Деца, сега ще ви разкажа една история, описана в Библията, в която се говори за 

един сляп човек. Нека да седнем и заедно да я изслушаме.  
 
 
 

   
Веднъж Господ Исус и учениците Му били в град Ерихон. Голямо множество хора вървели 

заедно с тях. На излизане от града те минали близо до един слепец. Той се казвал Вартимей. 
Вартимей седял край пътя и просел. Когато чул, че Исус минава, той започнал да вика: "Исусе, 
смили се за мен!" Много от хората започнали да му правят забележка да не вика и се опитали да го 
накарат да млъкне. Но Вартимей не спирал, дори усилил гласа си: "Сине Давидов, смили се за 
мене."  

Господ Исус чул и се спрял. Той извикал Вартимей. Когато Вартимей разбрал, че Господ Исус 
го вика, скочил на краката си, захвърлил дрехата си и бил готов да отиде при Господ Исус, но за 
жалост не можел да види къде е той. Малко по малко, с помощта на други хора, Вартимей стигнал 
до Господ Исус.  

Тогава Господ Исус попитал слепеца: "Какво искаш да направя за теб?" Какъв въпрос? 
Вартимей сигурно имал много нужди – бил сляп и поради това не можел да работи, нямал пари, 
дрехи, но сякаш най-голямата му нужда била да може да вижда. Но Господ Исус бил наясно с това. 
Защо ли го питал? Тогава Вартимей казал: "Искам да виждам!"  

Дали Господ Исус не е знаел каква е основната нужда на Вартимей? Знаел е, разбира се. Но 
Господ Исус попитал Вартимей иска ли да прогледа и дали иска точно Бог да му помогне, за да види 
дали има вяра в сърцето му, за да получи това чудо? Тогава Господ Исус казал: "Прогледай! Твоята 
вяра те излекува!" В този момент очите на Вартимей се отворили  и той можел да вижда. Каква 
радост! Най-сетне, след всичките години на тъмнина, Вартимей можел да види – небето, слънцето, 
дърветата, хората, видял и Господ Исус. Вартимей бил толкова радостен и щастлив, бил и много 
благодарен на Бог! Затова Вартимей решил да последва Господ Исус и тръгнал с Него по пътя. 
Всички хора видели какво чудо направил Господ Исус за Вартимей, като отворил очите му да вижда. 
Те много се зарадвали и отдали слава на Бога! 

 
 
 
 

СЛЕПИЯТ ВАРТИМЕЙ 
Марко 10.46-52, Лука 18.35-43 

За Бог няма невъзможни неща. 

"Аз Съм Господ, Който те изцелява." (Изход 15.26) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 



Урок 12  Слепият Вартимей 
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Драматизация 
Децата може да разиграят библейската история като драматизация със свои думи или пък като 

пантомима, докато учителят я разказва накратко. Необходими са деца, които да играят Исус и 
Вартимей, както и учениците на Господ Исус и хората около Вартимей – важно е всяко дете да 
получи  роля, дори и да няма думички. В края на историята всички деца да пляскат и да благодарят 
на Бог, че Вартимей вижда отново.  

Необходими са дреха и тояга за Вартимей, както и превръзка за очите му. 
След драматизацията обсъдете главните герои от историята – Господ Исус и Вартимей, както 

и хората около Вартимей. Господ Исус бил милостив, показал е, че обича Вартимей, като е 
извършил чудо и е отворил очите му; Вартимей не се оплаквал, имал вяра, бил благодарен; хората 
нямали състрадание, били егоисти (не искали Господ Исус да чуе Вартимей).  

 
Стих за запаметяване 
Децата са разделени на две групи и са в редици една срещу друга. Едната редица ще казва 

първата половина от стиха: "Аз съм Господ", а  втората: "Които те изцелява!" Учителят застава по 
средата в единия край и казва: "За Господ няма невъзможни неща.", следва първа и втора редица, 
които казват своята част от  стиха. Така ще го запомнят бързо и лесно. Може да размените 
репликите след третия път. 

 
Песен благодарност 
Измислете простичка мелодия към кратка песничка за благодарност към Бога – в песен децата 

да благодарят на Бог за това, което им е дал и което могат да видят с очите си – мама и татко, 
другите хора, слънцето, дърветата и птиците, цветята и т.н.  

 
Пъзел 
Разделете децата на групи по 3 или 4. За всяка група разрежете по една от рисунките към 

библейската история на парчета (колкото е средната възраст на децата в групата). Нека децата да 
опитат да сглобят пъзела със затворени очи. След като се опитат, попитайте ги колко трудно им е 
било. След това нека да подредят парчетата с отворени очи – така ще им е доста по-лесно. Докато 
сглобяват пъзела, разкажете отново на кратко библейската история. 

Ако решите, може след като сглобят пъзела, да дадете на децата моливчета да оцветят 
рисунката.  

 
 
 
 
Появява се Дългунчо и разговаря с учителя. 
Д: Малееее, този Вартимей сигурно е бил много нещастен, когато не е виждал – а това май е 

било за доста дълго време.  
У: Да, вероятно. Библията не ни казва на колко години е той и дали е виждал преди това, но 

явно не е бил сляп за кратко време. 
Д: Аз бях с торбата на главата само за няколко минути и беше толкова… толкова страшно и 

тъмно, хич не знаеш къде отиваш, нито кой е до теб. 
У: Точно за това сега разбираш колко много се е радвал Вартимей, когато Господ Исус е 

направил чудо, за да може Вартимей да вижда.  
Появява се Бъбривко. 
Б: Аз наистина много съжалявам, че се пошегувах така с Дългунчо – той можеше да се нарани 

много, докато беше с торбата на главата.  
У: Така е, защото когато не виждаш, си много ограничен – все още чуваш, можеш да използваш 

и ръцете си, но очите са много важни за човека – не могат да бъдат заменени с никой друг орган. 
Затова Бог е излекувал очите на Вартимей, дори е направил чудо. Деца, има ли нещо невъзможно 
за Бог? Как мислите вие?  

Нека децата да отговорят – вероятно ще кажат не. Ако замълчат, подскажете им с въпрос – 
например кой е създал земята и всички животни, кой е направил човека, кой е вършил чудеса за 
Божиите хора, за да ги избави от много страшни проблеми.  

У: Правилно, няма нищо невъзможно за Бог. Единственото, което се изисква от нас, е вяра. Бог 
е извършил толкова чудеса, продължава да ги върши и днес. Ако вярваме в Него, тогава ще видим 
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чудеса да стават и в нашия живот. И едно от чудесата, които Бог ще прави за нас, е да ни лекува от 
болестите ни – дори и такива, за които лекарите казват, че не могат да бъдат излекувани и няма 
надежда за пациентите. За Бог обаче няма невъзможни неща и чрез вяра в Него можем да бъдем 
здрави.  

 
 
 
 
Как ще ходя, ако не виждам 
За да могат децата сами да осъзнаят колко важно е да можем да виждаме и какво голямо чудо 

е направил Господ Исус за Вартимей, като е отворил очите му, нека сами да направят разликата 
между това да могат да виждат и да не виждат.  

Направете трасе, осеяно с препятствия – стол, маса, големи играчки (желателно е предметите 
да не са остри, за да не се ударят децата). Поставете ги на зигзаг на сравнително голямо 
разстояние едно от друго. Кажете на децата, че докато не е виждал, Вартимей е трябвало да се 
движи чрез напипване или чрез насоки от други хора. Попитайте колко от тях искат лично да опитат 
да се движат по този начин със завързани очи (някои от по-мъничките могат да се уплашат, затова 
нека само доброволците да минат по трасето). На децата, които поискат да участват, завържете 
очите с шал, за да не виждат. То има право да опипва предметите по трасето, както и трябва да 
слуша насоките на учителя или на децата, като целта му е да мине през целия "път" без да се 
блъска или пада.  

След като минат всички доброволци със завързани очи, нека същите деца да минат по същия 
път, но този път с отворени очи. Попитайте ги дали им е било лесно да минат по пътя с вързани очи. 
А кога е било по-лесно да се движат – със затворени или с отворени очи. Естествено, че е било 
трудно да се върви с вързани очи, а най-хубаво е, когато виждаш. Накрая благодарете на Бог, че е 
излекувал Вартимей преди толкова много време, както и че ни е дал здрави очи, за да можем да 
виждаме. Тук е добре да се молите, ако има деца, които имат проблеми с очите.  

 
Рисунка 
Ако групата е голяма, разделете децата на две – едните да рисуват Вартимей като слепец – с 

тояга, превръзка на очите, просещ (може да им дадете да рисуват на сив лист или да направят 
тъмен фон); другите да го нарисуват вече виждащ – радостен, усмихнат, около него има слънце, 
птици, дървета, други хора (на бял лист). Ако децата са малко, нека всяко да направи две рисунки на 
един лист – от едната страна слепият Вартимей, от другата щастливият виждащ Вартимей.  

Обяснете на децата, че на рисунката, която изобразява слепия Вартимей, дори и да нарисуват 
къщи, дървета, хора, Вартимей няма да ги види – около него е само мрак (затова листът е сив или 
фонът тъмен) и той не вижда нищо.  

 
Докосни се до Исус 
Нека всички деца се подредят в голям кръг. Едно дете ще бъде в ролята на Господ Исус и ще 

бъде хванато с останалите в кръга. Друго дете ще бъде Вартимей- той ще стои в средата на кръга с 
превръзка за очите. Децата обикалят бавно в кръг заедно с Исус, а Вартимей стои в кръга и пита: 
"Господи Исусе,къде си?" Когато учителят каже стоп, всички спират на място и Исус отговаря: "Тук 
съм." Вартимей трябва да се ориентира по звука и да го намери. Когато го открие, маха превръзката 
от очите си. Сменяйте децата, докато имат желание да играят. 

 
Исусе, смили се за мене 
Попитайте децата за техни нужди или в семейството им, на роднините им. 
Едно по-голямо дете (може и учителят) ще бъде Господ Исус. То застава отпред и всяко дете 

от останалите нека да отива до  него и да представя нуждата, като казва: "Господи Исусе, смили се 
за ... (името на болния).Той / тя се нуждае от изцеление от ... (болестта). Например: "Господи Исусе, 
смили се за баба Мария, тя се нуждае от изцеление на краката." Исус отговаря: "За Бог няма нищо 
невъзможно!" След като всички нужди са представени пред Господ Исус, се помолете в кратка обща 
молитва за всички представени нужди. Кажете на децата, че Исус иска да види само вяра в сърцата 
ни и за Него няма нищо невъзможно! 
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Още при пристигането на децата им дайте кукли, бинтове, празни шишенца от лекарства, 

спринцовки без игли, детски стетоскоп и каквото решите. Някои от децата ще играят родители на 
куклите, други ще са лекари и медицински сестри.  

Някои от "децата" в семействата ще са болни, родителите ще ги водят на лекар, който ще ги 
преглежда и ще им предписва лечение – лекарства, инжекции, ще ги превързва.  

Други "деца" ще са здрави – нека "родителите" да покажат как ще се грижат за тях – ще ги 
обличат, мият, хранят и т.н.  

По време на играта попитайте децата дали те самите са боледували някога. Ако си спомнят, 
нека да разкажат на кратко как са се чувствали, как мама и татко са се грижили за тях, дали са ги 
водили на лекар, какво е направил той и т.н.  

Като преход към историята им кажете, че сега ще им разкажете за едно малко момче, което 
било много болно.  

 
 
 
 
Когато Божият Син, Господ Исус Христос, живял на земята, Той се срещал с много хора, 

разказвал им за Бог, учел ги да живеят според Божиите правила и да се обичат. При Него идвали 
хора със своите грижи и проблеми. Някои от тях били болни. Господ Исус винаги бил готов да им 
помогне. А когато се молел за болните, те оздравявали.  

Един баща чул, че Господ Исус Христос дошъл в съседния на неговия град. Този баща бил 
силно разтревожен, защото имал едно малко момче, което било много болно. Бащата не искал 
синът му да умре и искал да намери някой, който да му помогне, като го излекува. Бащата бил много 
богат, имал добра работа и хубава къща, но не можел да помогне на сина си. Но той чул, че Исус 
вършел чудеса и като се помолел за болни хора, те оздравявали. Бащата все още не разбирал, че 
Исус Христос е Божият Син и че е различен от другите хора. Но си казал, че трябва да отиде и да 
намери този мъж, като се надявал Господ Исус Христос да помогне на сина му.  

Когато бащата пристигнал в съседния град, видял една голяма тълпа. Той ги поразбутал и се 
доближил до Господ Исус Христос. Бащата го помолил да излекува сина му. Но Господ Исус Христос 
отвърнал: "Вие искате да видите как правя чудеса преди да повярвате, че съм Божи Син." Но 
бащата продължавал да Го моли. Тогава Господ Исус Христос казал: "Иди си вкъщи, синът ти е 
здрав." И само това – нито видял момчето, нито изпратил лекарства за него – само казал тези думи.  

Бащата погледнал Божия Син и повярвал на думите Му. Забързал се към дома си. Когато 
стигнал своя град и се приближил към къщата си, още на пътя го срещнали слугите му. Те с радост 
му казали, че момчето е живо и здраво. Бащата сигурно е бил много развълнуван и щастлив. Когато 
му казали кога е минала треската на детето, бащата се замислил и разбрал, че това бил същият час, 
когато Господ Исус му казал да си иде вкъщи, защото синът му е здрав. Радостта на бащата станала 
още по-голяма. Та това било истинско чудо! Бащата прегърнал момчето си, а после разказал на 
всички какво се случило и как Господ Исус помогнал на сина му. Всички в неговия дом повярвали, че 
Исус Христос е Божият Син. Те разбрали също, че могат да Му се доверят да ги излекува, ако имат 
някаква болест.  

 

ГОСПОД ИСУС ИЗЦЕЛЯВА СИНА 
НА ЦАРСКИЯ ЧИНОВНИК 

Йоан 4.45-54 
Господ Исус има силата да лекува. 

"Аз съм Господ, Който те изцелява" (Изход 15.26) 
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ББИИББЛЛЕЕЙЙССККИИ  ЗЗААННИИММААТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  



Урок 9  Господ Исус изцелява сина на царския чиновник  
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Драматизация 
Пригответе костюми за децата – най-лесно е с чаршафи или парчета плат. Помогнете им да 

разпределят ролите – ако групата е голяма, изберете деца за членове на семейството, както и за 
учениците на Исус, тълпата около Исус, хората в дома на бащата.  

Може да разделите драматизацията на няколко сцени, като сменяте изпълнителите на 
главните роли. Сцените могат да включват разговор между бащата и болното дете, бащата при Исус 
Христос, бащата на път за дома си, бащата и излекуваният син, семейството, което повярва в Исус 
Христос.  

Може да попитате децата как ли са се чувствали отделните хора в тази история – родителите, 
детето, близките, слугите.  

След края на драматизацията напомнете отново, че Господ Исус Христос ни изцерява само с 
думите Си, защото е Син на Бога.  

 
Лабиринт 
Раздайте на децата  копия от рисунката с лабиринта. Кажете им, че те трябва да помогнат на 

бащата да намери най-краткия и бърз път към дома си, за да разбере, че синът му е вече жив и 
здрав. Обяснете им, че нямат право да пресичат линии, а трябва да вървят само по пътя, който не е 
затворен с линия. Ако децата са мънички и този лабиринт може да ги затрудни много, нарисувайте 
друг, по-опростен или с коректор заличете част от възможните объркващи маршрути. Възможно е и 
децата да работят в група от по две или три.  

 
Да се помолим за болните 
Изрежете цветни хартиени сърца (облачета) с размер колкото една длан. Залепете на стената 

голям лист (картон), върху който ще лепите сърцата (облачетата). Попитайте децата дали познават 
болни хора – те самите, други деца от неделното, роднини, съседи, приятели. Нека всяко да каже по 
едно име, което запишете на сърчице (облаче) и залепете на големия лист на стената. Напомнете 
на децата, че Господ Исус е излекувал момчето, както и много други хора, за които ни разказва 
Библията. Насърчете ги, че Той и днес чува молитвите ни. Ако вярваме, ще видим отговор на 
молитвите си. След това заедно с децата се помолете за болните им близки. Ако са мънички, нека 
да повтарят след вас молитвата за изцеление. Накрая заедно благодарете на Бог за изцелението на 
тези хора, като ръкопляскате силно.  

 
 
 
 
Бъбривко и Дългунчо влизат и разпалено си говорят: 
Б: Ти видя ли? Видя ли какво се случи…леле-е-е 
Д: Да, супер! Ей, страхотно е да познаваш Исус, нали? Какви работи прави за тебе само, а? 
Б: Това си е чудо приятел. Само една молитва бе достатъчна да се вдигне Гошко от леглото… 
Д: А беше толкова болен, три дни не беше ставал от него… 
Б (към децата): Ей, деца знаете ли… ние бяхме на свиждане на нашия приятел Гошко. 

Стояхме си просто така и си приказвахме… 
Д: Изведнъж влезе един приятел на баща му, коленичи до леглото, помоли се на Бог в името 

на Исус Христос и стана чудо. Нашият приятел скокна от леглото. 
Б: Бог е велик! Само за миг – и хоп от болен стана здрав! Това е страхотно и ние имаме тази 

сила, да знаете. Господ ни е обещал: "Аз съм Господ, Който те изцелява" 
Д: Да, щом Го е казал, аз го вярвам. А вие? 
Учителят: Деца, а вие вярвате ли в изцелителната сила на Бог? Да. Бог е верен на обещанията 

Си и когато каже нещо, го изпълнява. Нужно е само да Го помолим в молитва с вяра и чудото идва. 
Чухме и в днешната история това. Не било нужно Господ Исус да ходи дори до дома на болния, но 
само като видял вярата на бащата, изцелил сина му. Днес Господ Исус също иска само да зърне 
вярата в сърчицата ни и да даде отговора. 

 
 

Песничка с движения  
Ако децата не знаят песен, в която се пее за Бог като изцелител, можете да си измислите своя 

песен или да разучите песента на Петър Янев "Исус е с децата".  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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Исус е с децата /4 
Исус изцелява, алелуя /4 
Той умря на кръста, алелуя /4 
От смъртта възкръсна, алелуя /4 
Прави така 
Кажете на децата, че Бог  ни е сътворил да имаме здрави и силни тела, с които да можем да 

правим различни неща – да ходим, да тичаме, да се навеждаме, да клякаме, да вдигаме ръце или 
крака, да пляскаме и какво ли още не.  Но всички тези функции, които телата ни могат да 
изпълняват, не са самоцелни – нашата задача е да използваме телата си, за да хвалим Бог, да 
помагаме на другите, както и да им разказваме за Господ Исус Христос.  

Нека децата да се наредят в полукръг или редици (да могат да виждат учителя отпред). 
Учителят застава пред децата и им показва различни движения. Но само когато каже: "Прави така", 
децата трябва да повторят движението.  

Открий какво липсва 
На масата сложете не повече от седем или осем "докторски" предмети (може използваните в 

началната дейност) – разположете ги на по-голямо разстояние един от друг. Нека децата да ги 
разгледат внимателно (може и да се приближат), след това ги накарайте да си затворят очите (да се 
обърнат с гръб) за мъничко, а вие махнете един от предметите. Децата трябва да открият какво 
липсва. Може да редувате децата да махат предмети от масата, ако групата е по-малка.  

Пантомима 
Разказвайте на децата следната история и показвайте подходящите движения. Децата трябва 

да ви наблюдават и да повтарят движенията.  
Куклата на Лили беше болна много. 
Първо Лили на Исус Христос се помоли.  
После се обади на доктора, за да дойде скоро.  
Бързо докторът дойде и почука на вратата.  
Той беше с очила и със чанта във ръка.  
Куклата прегледа и после каза строго:  
“Лили, във леглото бързо куклата сложи,  
топъл чай и компреси приготви.” 
Лили за своята кукла продължи да се моли. 
Ден, два, три – куклата оздравя и бе готова за игра. 
Лили отново се помоли  
и на Господ Исус каза тя: "Благодаря!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И – сус      е    с   де  -  ца  -  та,                    А      -     ле  -    лу         -       я 

И – сус      е    с   де  -  ца  -  та,                    А      -     ле  -    лу         -       я 

И – сус      е    с   де  -  ца  -  та,                    А      -     ле  -    лу         -       я 

И – сус      е    с   де  -  ца  -  та,            А      -     ле       -     лу         -       я 



Урок 9  Господ Исус изцелява сина на царския чиновник  
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Дял 4 
ЧУДЕСАТА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС 

 
След като сме разгледали част от изцеленията, идва ред на чудесата. Въпреки че двете 

понятия са взаимно свързани и имат много общо помежду си, те трябва да се разглеждат по 
отделно. Много изцеления са свързани с чудеса и обратно. Това обаче, което ги обединява и е 
основен елемент във всички тях, е вярата в Господ Исус Христос. Чрез вяра в Бога всички 
неща са възможни. Децата са отворени съдове и каквото налеем в тях, то остава там. Затова е 
много важно от малки да осъзнаят, че техният Бог е наистина велик и може да направи всичко 
за тях. Тяхната вяра е чиста и искрена и те наистина получават чудеса в живота си именно 
поради този факт. Но това не ни освобождава от отговорността да положим правилна основа 
на разбирането им за чудесата. Известно е, че децата не мислят много като нас дали нещо 
може наистина да се случи - те просто вярват и то става. Затова Господ Исус каза да станем  
като тях.  

Истините, които децата трябва да научат в този дял, са: 
 Господ Исус Христос може наистина всичко. 
 Господ Исус и днес прави чудеса за нас. 
 От каквото и да се нуждаеш, ти не си сам. Бог е с теб. 
 Когато си трудност или беда, извикай към Бога. 
Стих за запаметяване за целия дял: „Аз към Бога ще извикам и Той ще ме избави.” 

Псалми 56.3 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подходящ стих за запаметяване за урок 13 - "Âÿòúðúò è âúëíèòå Ìó ñå ïîêîðÿâàò." (Ìàòåÿ 8.27) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 14 - "Аз към бога ще извикам и Той ще ме избави." (Псалми 54.16) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 15 - "Когато ме е страх, ще се доверя на Бога." (Псалми 56.3) 
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Ó÷èòåëяò öåëåíàñî÷åíî ïðîâåæäà ðàçãîâîð ñ äåöàòà, êàòî èì äàâà âúçìîæíîñò äà ñïîäåëÿò îò êàêâî 

ñå ñòðàõóâàò (îò êó÷åòà, îò òúìíîòî, îò ãðúìîòåâèöè è ò.í.) 
Äîêàòî ðàçãîâàðÿò, âëèçàò ãåðîèòå Äúëãóí÷î è Áúáðèâêî è ïîçäðàâÿâàò: 
Ä: Çäðàâåéòå äåöà!  Óïëàøèõòå ëè ñå îò áóðÿòà? 
Á: Êàêúâ ñèëåí âÿòúð äóõà âúí! Ïîìèñëèõ, ÷å ùå íè îòíåñå. Òàêà ñå óïëàøèõ. 
Ä: Äîáðå, ÷å èçïðåâàðèõìå äúæäà. Ùÿõìå äà ñå èçìîêðèì äî êîñòè. 
Á: Èñòèíñêà áóðÿ! Êàòî îíàÿ â åçåðîòî. Äîáðå, ÷å Ãîñïîä Èñóñ ÿ ñïðÿë. 
Ä: Ñïðÿë ëè ÿ? Ìîæå ëè áóðÿ äà ñå ñïðå? 
Ó÷èòåëяò ñå íàìåñâà. 
У: Ðàçáèðà ñå Äúëãóí÷î! Ãîñïîä Èñóñ ìîæå âñè÷êî, íàëè äåöà? Ñïîìíÿòå ëè ñè êàê ïðåâúðíàл âîäàòà 

âúâ âèíî íà ñâàòáàòà? Àìè êàê âúðíàл çðåíèåòî íà ñëåïèÿ Âàðòèìåé?  
Б: È àç ñè ñïîìíÿì. Ïîìíÿ è историята êàê Той âúçêðåñèл äúùåðÿòà íà ßèð. 
Ä: È àç ñè ñïîìíÿì òàçè èñòîðèÿ, íî òîâà çà áóðÿòà íå ñúì ãî ÷óâàë. Ðàçêàæåòå íè ÿ, ìîëÿ âè! 
Ó÷èòåëяò: Äîáðå, äîáðå, Äúëãóí÷î! Ùå âè ðàçêàæà, ùîì èñêàòå. Äåöà, âèå ãîòîâè ëè ñòå äà 

ñëóøàòå? 
 
 
 
 
Докато разказва, у÷èòåëяò ìîæå äà ðèñóâà íà дъската èëè íà голям ëèñò или да залепва 

предварително изрязани и оцветени части.  
Ãîñïîä Èñóñ õîäåë ïî ãðàäîâå è ñåëà è ðàçêàçâàë çà Áîæèåòî öàðñòâî. Èçöåðÿâàë áîëíè è ïðàâåë 

÷óäåñà. Ó÷åíèöèòå Ìó õîäåëè ñ Íåãî. À îòâñÿêúäå ñå ñòè÷àëè õîðà, çà äà ãî ñëóøàò. Åäèí äåí Ãîñïîä Èñóñ 
áèë íà áðåãà íà åçåðîòî (åçåðî). Êàòî âèäÿë òîëêîâà ìíîãî õîðà îêîëî Ñåáå Ñè, Господ Исус âëÿçúë â åäíà 
ëîäêà (ëîäêà) è îòíîâî çàïî÷íàë äà èì ãîâîðè.  

Ñâå÷åðèëî ñå. Ãîñïîä Èñóñ ïðåäëîæèë íà ó÷åíèöèòå Ñè äà ïðåìèíàò íà äðóãèÿ áðÿã íà åçåðîòî. 
Êà÷èëè ñå íà ëîäêàòà è çàïëàâàëè. Ãîñïîä Èñóñ ïîëåãíàë íà çàäíàòà ÷àñò íà ëîäêàòà è çàñïàë. 

Èçâåäíúæ íåáåòî ñå ïîêðèëî ñ îáëàöè (големи òúìíè îáëàöè). Çàôó÷àë ñèëåí âÿòúð. Íàä åçåðîòî ñå 
íàäèãíàëà ãîëÿìà áóðÿ. Âúëíèòå ïîäõâúðëÿëè ëîäêàòà íàñàì-íàòàì è я çàëèâàëè ñ âîäà (âúëíè). Ó÷åíèöèòå 
ìíîãî ñå èçïëàøèëè. Ñòðóâàëî èì ñå, ÷å âñåêè ìèã ùå ïîòúíàò. À Ãîñïîä Èñóñ ñïÿë ñïîêîéíî. Òå ñå 
ïðèáëèæèëè äî Íåãî è èçâèêàëè: "Ó÷èòåëþ, ñïàñè ни! Çàãèâàìå! Не те ли е грижа за нас?" Êàòî ñå 
ñúáóäèë, Òîé ñìúìðèë âÿòúðа è êàçàë íà åçåðîòî: "Ìúë÷è! Óòèõíè!" 

È èçâåäíúæ станало голямо чудо. Вÿòúðúò само за миг óòèõíàë. Åçåðîòî ñå óñïîêîèëî. Големите 
вълни изчезнали толкова бързо, както и се появили. Íàñòàíàëà ãîëÿìà òèøèíà. Òîãàâà Ãîñïîä Èñóñ ñå 
îáúðíàë êúì Ñâîèòå ó÷åíèöè è ãè ïîïèòàë: "Çàùî ñòå ñòðàõëèâè? Îùå ëè íÿìàòå âÿðà?"  Òå Ãî ãëåäàëè 
óïëàøåíè è ñè êàçâàëè åäèí íà äðóã: "Êîé å Òîçè, ÷å äîðè âÿòúðúò è åçåðîòî Ìó ñå ïîêîðÿâàò?" 

 
 
 
 

Äîâúðøè èçðå÷åíèåòî 

ÃÎÑÏÎÄ ÈÑÓÑ ÑÏÈÐÀ ÁÓÐЯÒÀ  
Ìàòåÿ 8:23-27; Ìàðêo 4;35-41; Ëóêà 8;22-25 

Ãîñïîä Èñóñ ìîæå âñè÷êî. 
"Аз към Бога ще извикам и Той ще ме избави." (Псалми 

56.3) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 



Урок 13  Господ Исус спира бурята 
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I âàðèàíò – Дåöàòà ñà íàðåäåíè â êðúã. Ó÷èòåëяò å â öåíòúðà è ïîäàâà òîïêàòà íà някое äåòå è 
êàçâà: "Áóðÿòà íå å ñòðàøíà, çàùîòî..." А дåòåòî трябва да отãîâоðи: "Господ Èñóñ ìîæå âñè÷êî." 

"Âÿòúðúò  óòèõíàл,çàùîòî...." "Господ Èñóñ ìîæå âñè÷êî." 
"Ëîäêàòà íå ïîòúíàла, çàùîòî..." "Господ Èñóñ ìîæå âñè÷êî." 
"Ó÷åíèöèòå ïðåñòàíàли äà ñå ñòðàõóâàò, çàùîòî..." "Господ Èñóñ ìîæå âñè÷êî." 
II âàðèàíò – Äåöàòà ñå íàðåæäàò â ðåäèöà ñðåùó ó÷èòåëя. Учителят пита децата дали ги е 

страх от тъмното и после казва: "Àç íå ñå ñòðàõóâàì îò òúìíîòî, çàùîòî..." "Господ Èñóñ å ñ ìåí." 
"Íå ìå å ñòðàõ îò ãðúìîòåâèöè , çàùîòî..." "Господ Èñóñ å ñ ìåí." 
"Êîãàòî ñúì ñàì, íå ñå ñòðàõóâàì, çàùîòî..." "Господ Èñóñ å ñ ìåí." 
III вариант – ("Òåëåôîí") Äåöàòà ñà íàðåäåíè â ðåäèöà. Ó÷èòåëяò êàçâà: "È âÿòúðúò, è âúëíèòå ìó 

ñå ïîêîðÿâàò." Èçðå÷åíèåòî ñå ïðåäàâà от дете на дете äî ïîñëåäíîòî. Тî трябва да ãî каже íà ãëàñ. 
  
Веселото зарче 
Направете един голям картонен зар, като на шестте му страни сложете подходяща картинка с 

надпис: 
 Изпълни заповедта!- голям удивителен знак (например детето да направи вълни с ръце и 

др.) 
 Благодари на Исус! – разтворени ръце (например детето да каже: "Господи Исусе, 

благодаря, че си с мен." и др.) 
 Кажи молитва – ръце, сключени за молитва ((например детето да каже кратка молитва Исус 

да ни пази във всичко и др.) 
 Запей песен – ноти (например детето да изпее цяла или част от песен) 
 Кажи стиха – отворена Библия а каже златния стих 
 Подарък –картинка на опакован подарък – детето получава нещо, без да прави нищо. 
Нека всяко дете да хвърли поне по веднъж зара, а може и повече. Този зар можете да 

използвате и в други уроци. 
 
Господ Исус може всичко 
Раздайте на всяко дете по един лист и цветни моливи. Нека всеки да нарисува своя нужда на 

него (може и учителят да помогне на детето да го напише). След като всички са готови, с обща 
молитва представете тези нужди пред Бог. Сложете листчетата в красива кутия, като всеки сам 
занесе нуждата си и каже: "Господи Исусе, аз знам, че можеш всичко!" и тогава да пусне своя лист в 
кутията. Кажете на децата да очакват своя отговор и когато той дойде, да споделят свидетелството 
с децата от неделното училище. Тогава може да извадите отговорената нужда от кутията. 

 
Åõî 
Äåöàòà ñà ðàçäåëåíè íà äâå ãðóïè и са â äâàòà êðàÿ íà ñòàÿòà. Ïúðâàòà ãðóïà казва началото на 

áèáëåéñêèÿ ñòèõ: "Аз към Бога ще извикам", а âòîðàòà ãðóïà, êîÿòî å "еõî", продължава: "Той ще ме 
избави." После си сìåíÿò ìåñòàòà. 

 
  
 
 
Ä: Áúáðèâêî, àç îòêðèõ îòãîâîðà! 
Á: Êàêúâ îòãîâîð? 
Ä: Àìè, ÷å òîçè, íà Кîãîòî ñå ïîêîðÿâàò è âÿòúðúò è âúëíèòå, å Ãîñïîä Èñóñ Õðèñòîñ. 
Á: Å, ÷å òîâà è äåöàòà ãî çíàÿò. 
Ä: Íî àç ïúðâè ñå äîñåòèõ! 
Ó÷èòåëяò: Òèõî, óñïîêîéòå ñå, íå ñïîðåòå! Âå÷å âñè÷êè çíàåì, ÷å Ãîñïîä Èñóñ ìîæå âñè÷êî. Çíàåì, ÷å 

Òîé å íàâñÿêúäå ñ íàñ – è â íåäåëíîòî ó÷èëèùå, è â äåòñêàòà ãðàäèíà, è âêúùè. À âñè÷êî, êîåòî çíàåì çà 
Íåãî, ãî íàó÷àâàìå îò Áèáëèÿòà. Òàì ïèøå, ÷å èìåòî Ìó å Åìàíóèë, êîåòî  îçíà÷àâà "Áîã å ñ íàñ". Çàòîâà íå 
áèâà äà ñå ñòðàõóâàìå îò íèùî. À êàêâî íàó÷èõìå îò äíåøíàòà èñòîðèÿ? ×å è âÿòúðúò è âúëíèòå ìó ñå 
ïîêîðÿâàò è áóðÿòà  óòèõâà ïðåä Íåãî. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 
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Ïåñåí с движения 
Ùîì Èñóñ å â ìîéòà ëîäêà – слагат ðúöåòå пред тялото си, перпендикулярни на тялото, длани 

една върху друга 
Аç ñúì âåñåë â áóðÿòà /3 – î÷åðòàâàò ñ ðúöå óñìèâêà 
Аç êúì íåáå âúðâÿ – децата ìàðøèðóâàò на място 
 
Лодка от хартия 
Помогнете на децата да си направят хартиени лодки –показвайте им, а те да повтарят 

действията след вас.  
Необходим е квадратен лист, който се сгъва на четири. След това една от страните се сгъват 

по диагонал в едната посока, а другите три листчета по същия начин се сгъват в другата посока. 
Разтворете получения триъгълник  и го сгънете във формата на ромб. След това хванете сгънатите 
страни в ъглите и ги разтворете. 

 
 
 
 
 
 
 
Готовите лодки се пускат â ëåãåí ñ âîäà èëè â êîðèòî. Ìîãàò äà çàëåïÿò íà ëîäêèòå ôðèç îò ÷îâåøêè 

ôèãóðè (èçðàáîòåíè îò ó÷èòåëя). Äåöàòà ìîãàò äà ðàçêàçâàò èñòîðèÿòà, äâèæåéêè ëîäêèòå âúâ âîäàòà. 
Ако децата са по-големи, вместо да правят хартиени лодки, на äåöàòà могат да се дадат по 1/2 

îðåõîâа ÷åðóïêа, ïëàñòиëèí, êëå÷êè çà çúáè, êâàäðàòíè è òðèúãúëíè ëèñò÷åòà çà ïëàòíà íà ëîäêèòå. 
Може и да се даде на всяко дете по една сламка, с която да духат в легенчето и да правят 

вятър и вълни.  
Вълни 
Äåöàòà ñå ðàçäåëÿò íà 3 ãðóïè. 
I ãðóïà – няколко деöà ñå íàðåæäàò â 2 êîëîíêè è èìèòèðàò ëîäêà êàòî ñå íàâåæäàò íàïðåä и íàçàä, 

ãðåáåéêè â ñåäÿùî ïîëîæåíèå. 
  II ãðóïà – няколко деца ñå ëþëåÿò âëÿâî и âäÿñíî, èìèòèðàéêè âúëíè. 
 III ãðóïà – няколко деца èìèòèðàò âÿòúð ñ äëàíè íà óñòà. 
  
Вúëíа 
Äåöàòà ñà íàðåäåíè â êðúã, õâàíàòè çà ðúöå. Äåöàòà ñ íå÷åòåí íîìåð 1, 3, 5 êëÿêàò, èçãîâàðÿéêè 

äóìèòå "Èñóñ å ñ íàñ". 
×åòíèòå íîìåðà ñà ïðàâè è èçãîâàðÿò: "Èñóñ ìîæå âñè÷êî". Ñëåä òîâà ñìåíÿò ïîëîæåíèåòî ñè - 

êëÿêàùèòå ñòàâàò, ïðàâèòå – êëÿêàò няколко пъти. След това може да си ñìåíÿò ðåïëèêèòå. 
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Ако имате фурна в църквата, може преди урока заедно с децата да направите 5 питки. 

Използвайте готово тесто (може да опитате да намерите ечемик и да го смелите с кухненски робот – 
така децата могат да се потопят в атмосферата на миналите времена, когато белият хляб е бил 
лукс). Не забравяйте да измиете ръцете на децата преди да започнат да месят с вас. Докато 
завършите със занимателните дейности, децата ще са огладнели и питките ще са готови.  

 
Играйте вариант на играта "Лети, лети..." Подавайте на децата насочващи към играта изрази, 

като използвате картинки на съответните думи. Например, "Плува, плува..." и показвате картинка на 
лодка.  Децата извършват с ръцете си движения, наподобяващи лодка, плуваща върху морски 
вълни.  

Други подходящи за играта изрази са:  
 Говори – Исус – децата имитират говорене без да изговарят думи 
 Плува – риба – децата показват с ръка вълнообразни движения  
 Яде – хляб – децата имитират ядене. 
За разказване на библейската история, учителят може да сложи една табуретка в средата на 

стаята и отгоре да метнете едно одеало. Докато разказва, учителят е на табуретката (хълма), а 
децата са насядали на земята (върху одеало) около него, за да слушат историята – както Господ 
Исус е бил на хълма и около Него е имало огромно множество. 

 
 
 
 
Винаги, докато живял на земята, Господ Исус бил следван от големи тълпи хора. Те не искали 

да изпуснат нито дума от това, което Господ Исус казвал. Веднъж Той бил  отново заобиколен от 
много хора и им говорел за Бог и за Неговото царство. Хората били така увлечени и заслушани в 
думите Му, че не усетили кога станало късно. Те вече били  гладни, а наблизо нямало място, от 
където да си купят храна. Учениците на Господ Исус го помолили да спре да говори на хората, за да 
си идат по домовете.  

Господ Исус им казал: "Няма нужда хората да ходят никъде. Вие им дайте да ядат." Учениците 
се смутили – толкова много хора имало на това място, как да ги нахранят? Те проверили кой какво 
има за ядене в торбичката си и се оказало, че само едно малко момче има 5 малки питки (хайде да 
преброим до 5!) и 2 рибки (хайде да покажем 2 пръстчета!).  

Тъкмо Исусовите ученици се чудели какво да правят с толкова малко храна, когато самият 
Господ Исус им казал да донесат храната при Него. Той накарал всички хора да насядат по тревата 
(хайде да клекнем сега всички!). След това взел петте хлебчета и двете рибки, погледнал към 
небето и ги благословил. След това разчупил хлябовете и рибките и ги дал на учениците Си. Когато 
учениците тръгнали да раздават храната на хората, насядали по земята, учудването им било 
голямо. Колкото и хора да вземали парчета, те все не свършвали. Та това било чудо, което Господ 
Исус извършил! Всички били много впечатлени от чудодейното умножаване на храната. Хората яли 
и се наситили до толкова, че чак им останал хляб. Когато остатъците били събрани, те напълнили 12 
големи коша. А това, което имали в началото, били само 5 хляба (покажете пръстите на едната 

ГОСПОД ИСУС НАХРАНИ 
ГЛАДНИТЕ 

Матей 14.13-21, Марко 6.32-44, Лука 9.12-17, Йоан 6.1-13 
Господ Исус Христос прави чудеса за нас  

"Аз към Бога ще извикам и Той ще ме избави." Псалми 54.16 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 
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ръка) и 2 рибки (покажете 2 пръста на другата ръка). Хората, които яли от хляба и рибата, били 
почти колкото всички хора в нашия град (направете просто изчисление и кажете на децата 
приблизително повече или по-малко от хората във вашето населено място). Господ Исус 
Христос не само че направил чудо, за да нахрани толкова много хора, но и останала толкова храна, 
че можели още много хора да се наситят. 

 
 
 
 
Кошница 
В една кошница сложете 5 готови питки и ги увийте предварително във фолио. Също сложете 

две кутии скумрия или друг вид готова за ядене риба със запазена форма на риба. Покрийте 
кошницата с кърпа и не позволявайте на децата да виждат какво има в кошницата. Преди децата да 
влязат в стаята, нека да минат покрай тази кошница. Завържете очите на първото дете и го 
помолете да си мушне ръката в кошницата и да опипа предметите вътре. Докато им завързвате 
превръзката на очите прошушнете им, че за сега трябва да пази в тайна това, което е намерил в 
кошницата. 

Когато всички са свършили с "претърсването" на кошницата, ги помолете да нарисуват на 
черната дъска или на лист това, което са "намерили" вътре. Рисунките ще помогнат на другите деца 
да се опитат да отгатнат нашата тайна. За тази игра е важно децата да пазят "тайната" и да не 
споделят едно с друго какво са открили в кошницата. 

 
Да си направим  домашен пластилин 
2 ч.ч. брашно  
1 ч.ч. сол    
2 ч.ч. вода  
2 с.л. олио  
2 ч.л. сода бикарбонат  
сладкарска боя 
Всичко се смесва в тенджера на котлона, вари се на тих огън и се бърка постоянно. 

Оцветителят се слага последно (може да се използват различни цветове). Съхранява се на място 
без достъп на въздух – найлонов плик или кутия.  

Приготовлението на пластилина е много лесно, затова може да го направите както вкъщи, така 
и в неделното училище. Децата ще се забавляват да помагат при правенето му.  

Раздайте пластилина на децата и нека всеки направи по 5 хляба и две риби. Помогнете им, но 
ги оставете и да развихрят въображението си.  След урока нека децата ги вземат със себе си, за да 
разкажат на родителите си научената история. 

Може да направите и пластилин, който може да се яде: 
4 ч.ч. овесени ядки 
2 ч.ч брашно 
1 ч.ч. вода 
1 ч.ч. гъст сироп 
1 ч.ч. масло (маргарин) (може да е смес от масло и мед) 
1 1/2 ч.ч. сухо мляко 
1 1/4 ч.ч. пудра захар 
Смесват се брашното и овесените ядки и се мелят заедно. Добавя се водата и се меси, после 

сиропът, маслото, сухото мляко и пудрата захар. Всичко се омесва добре. Ако тестото е още 
лепкаво, добавя се още брашно. Пече се.  

2 вариант 
1/3 ч.ч. масло (маргарин) 
1/3 ч.ч. гъст сироп 
1/2 ч.л. сол 
1 ч.л. ванилия 
450 г пудра захар 
по желание сладкарска боя 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 



IV дял ЧУДЕСАТА НА ГОСПОД ИСУС 

 

 74 

Смесват се първите 4 съставки, след това се слага пудрата захар и се меси. Разделя се на 
части и към всяка се прибавя различна боя. Съхранява се в хладилник. По желание може да се 
добавят есенции. Пече се. 

 
 
 
 
Историята за приложение в живота е истинска, случила се е в живота на едно християнско 

семейство, живяло по времето  на комунизма. Дългунчо разказва. 
Д: Сега аз ще ви разкажа една история, която на мен ми я разказаха, а преди това са я чули 

друг да я разказва. Тя звучи като приказка, но не е приказка, а истина. И се случила, когато вашите 
баби и дядовци са били малки като вас.  

Б: Така ли? Колко интересно! Деца, хайде заедно да чуем какво ще ни разкаже Дългунчо.  
Д: Историята е за едно семейство – майка, баща и три малки дечица. Те обичали Бог и Го 

слушали, четели Библията, молели се на Бог. Но се наложило бащата да замине далече, за да 
работи и да изкара пари за прехраната на семейството си. Единственото, което могъл да остави на 
жена си и малките си дечица, били малкото пари, които имали.  

Б: Дългунчо, а колко време щял да отсъства бащата? 
Д: Не знаели кога ще се върне, но щял да отсъства дълго, дълго време. 
Б: И какво станало после? 
Д: Бащата заминал, а майката купила с парите един чувал с брашно, с който да прави хляб за 

малките си дечица. Времето минавало, бащата все още го нямало, а брашното в чувала 
намалявало. Майката и децата започнали да се молят. И тогава станало чудо – Бог направил така, 
че колкото и често майката да месела хляб, брашното все не се свършвало – оставало си толкова, 
колкото е било, докато бащата не се върнал. 

Б: Ами то това е чудо! Голямо чудо, каквото само Бог може да извърши!  
Д: Да, Бъбривко, така е. Деца, запомнете, че и в днешни дни Бог продължава да прави чудеса 

за хората! Той иска малкото, което имаме, за да го вземе и да го умножи. Момченцето от 
библейската ни история имало малко, но дало всичко. Исус благослови малкото и то станало повече 
от достатъчно. Цели 12 коша остатъци. С това Бог ни казва, че Той е Бог на изобилието, стига да Му 
се доверим. Не мислете колко сте малки или нищожни – а дайте на Господ Исус всичко – мисли, 
чувства, таланти и Той ще ги умножи и употреби. 

 
 
 
Нахрани петдесет 
Раздайте на всяко едно от децата по петдесет сламки или кибритени клечки. Наредете 

пръчките пред всяко едно от  децата. След това им дайте от домашният пластилин и им кажете, че 
по същия този начин Господ Исус е раздал на своите ученици хляба и им е заръчал да го раздадат 
на насядалите хора в групи по 50. Помолете децата да раздадат на всеки един "човек" от своята 
въображаема група по малко от " питката", която държат в ръцете си. След около двадесетото 
парче, откъснато от домашният пластилин, децата ще го свършат. Целта на тази игра е да 
визуализираме пред тях невъзможността толкова много хора да бъдат нахранени без самият Бог да 
е направил чудо. 

 
Стих за запаметяване 
От картон изрежете и направете малки хлябове или рибки. От едната страна запишете стиха 

за запаметяване, а от другата: “Господ Исус Христос прави чудеса за мен!” Раздайте им ги за вкъщи 
и нека ги пазят. Когато се нуждаят от чудо в живота си, да погледнат картончето (хляб или риба) и да 
се насърчат от написаното. 

Дейността може да се направи и като състезателна игра. Разделете децата на два отбора в 
две колони. Сложете препятствие за прескачане или заобикаляне. При старт по едно дете от 
отборите тръгва, а на отсрещния край е учителят или негов помощник, който подава картончето със 
стиха на детето. Играе се, докато се изредят всички. 
 

Дай  нуждата си на Господ Исус! 
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Раздайте на децата изрязани в форма на кръг парчета плат (може и хартия), за да направят 
молитвени торбички. Всеки получава по едно парче и трябва да го завърже така, че отгоре да има 
отвор. След това раздайте на децата по няколко малки листчета, на които те да запишат или 
нарисуват свои нужди или товар, който носят в сърцето си. Да ги сложат вътре в торбичката и да я 
завържат отгоре. Помолете се кратко, като изповядате, че сега предавате всичко това на Бог. 
Насърчете децата, че Бог ги е чул и видял и няма вече защо да се тревожат за тези нужди, тъй като 
току-що те са ги предали на Господа. Благодарете, че Бог ги взема, за да ги разреши. Всеки път, 
когато имат проблем, децата могат да отварят торбичката си, да пъхнат вътре нуждата и да се 
помолят.  

 
Хляб и риба 
Определете едно дете да бъде "ученик на Исус". "Ученикът" излиза от стаята и чака докато го 

извикате. Без ученикът да знае, определетe едно дете да бъде "хляб", а друго "риба". След като са 
определени, извикайте "ученика". Той има право на три опита да назове име на дете, за да открие 
“хляба” или “рибата”. Ако открие и двамата печели 100 точки, ако улучи само единия - 50, а ако не 
открие нито хляба, нито рибата - 0 точки. Нека всички деца да се изредят да са “ученик”. Поговорете 
с тях, че сигурно и на учениците на Исус не им е било лесно да открият момчето с хляба и рибата в 
тава огромно множество хора (над 5000 души). 

 
Открий сам 
Раздайте на всяко дете копие от рисунката и цветни моливи. Нека да открият в рисунката петте 

хляба и двете риби и да оцветят само тях. Докато оцветяват, им припомнете, че когато учениците на 
Господ Исус открили момчето с хлябовете и рибата, Господ Исус ги взел и ги умножил, а това било 
чудо. Насърчете ги, че Исус е открил лично всеки един от нас от още по-огромни множества от хора 
и ние трябва да се радваме, че сме Негови деца и Той се грижи за нас. 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 



IV дял ЧУДЕСАТА НА ГОСПОД ИСУС 

 

 76 

 
 
 
 
 
 



Урок 15  Господ Исус ходи по водата 

 

 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Акцентът в този урок е, че децата трябва да разберат, че не бива да се страхуват, защото 

Господ е велик и силен. Дори и в живота им да има обстоятелства или моменти, които изглеждат 
много трудни, Той може да им помогне, защото е способен да върши чудеса.  

 
 
 
 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко.  
Д: Здравей, Бъбривко. Знаеш ли, че преди мъничко гледах филм за Батман. Какъв е велик! 

Силен е и помага на хората!  
Б: Еее, какво толкова му се възхищаваш! И аз мога да правя велики неща! 
Д: Че какви толкова велики неща можеш да правиш? 
Б (замисля се): Ами например мога да хвърля топката от тук до другия тротоар! 
Д: А пък аз мога да я хвърля толкова високо, колкото е висока нашата къща! 
Б (учудено): Така ли? Наистина ли можеш? 
Д: Да, мога. Мога даже да плувам под вода! 
Б: А пък аз мога да се изкатеря до върха на ябълката, дето е в двора!  
Д: А пък чичо Стефан може да вдига тежести и какви мускули има само... 
Появява се учителят и ги прекъсва: 
Учителят: Вие двамата за какво си говорите? 
Д: Ами чудим се кой е по-велик – чичо Стефан с големите мускули или Батман от 

телевизията... 
У: За да бъде някой велик, трябва да е истински човек, а не измислен герой. 
Б: Така лиии? Значи Батман не е истински велик, защото е рисуван герой и не е живял 

наистина... А чичо Стефан? Той е истински човек и е много силен! 
У: Да, така е, много е силен, но и той не може да направи всичко – има неща, които не може да 

направи, макар че има такива големи мускули.  
Б: Вярно, така е. Обаче Господ Исус може да ни помага винаги, когато имаме нужда, нали така! 
Д: Прав си, Бъбривко, Господ Исус наистина може да направи всичко! Учихме, че е нахранил 

много хора само с пет хляба и две рибки, спрял е бурята в езерото, лекувал е хора... Той може да 
върши истински чудеса! Той е най-великият! 

У: Браво, самички се сетихте кой е най-велик! Сега ще ви разкажа за още едно чудо, което 
Господ Исус е направил! 

 
 
 
 
Късно една вечер Господ Исус се качил на планината да се моли на Бог. През това време 

Неговите ученици се качили в една лодка и загребали към другия бряг на езерото. В началото 
времето било тихо и спокойно, но колкото по-късно ставало, толкова времето по се разваляло. 
Започнал да духа силен вятър, в езерото се появили големи вълни. Те заблъскали и заклатили 
лодката много силно. Учениците на Господ Исус се опитали да гребат към брега, но вятърът ставал 
все по-силен, а вълните – по-големи. Сигурно лодката вече се е пълнела с вода. Учениците на 
Господ Исус много се уплашили. 

ГОСПОД ИСУС ХОДИ ПО ВОДАТА 
Матей 14.22-33 

Господ Исус е велик и винаги може да ти помогне. 

"Аз към Бога ще извикам и Той ще ме избави." (Псалми 56.3) 

  

ИИДДЕЕЯЯ  ЗЗАА  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

  

ННААССООЧЧВВААННЕЕ  ННАА  ВВННИИММААННИИЕЕТТОО  

  

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККАА  ИИССТТООРРИИЯЯ  
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А къде бил Господ Исус през това време? Все още на планината, където се  молел на Своя 
Баща. Но Господ Исус не бил забравил за учениците Си и знаел, че са в беда и са много уплашени. 
Той веднага се запътил към тях, но не с лодка, а по водата. Можел ли Господ Исус да ходи по 
водата? Разбира се! Той е Господ и е велик и може да прави чудеса.  

Скоро учениците на  Господ Исус видели, че някой върви по водата към тях. Те се уплашили 
много и започнали да викат. Те си помислили, че това е призрак. Те знаели, че никой човек не можел 
да ходи по вода. Но тогава чули един познат глас: "Не се страхувайте! Аз съм!" Това бил Господ 
Исус, който идвал да им помогне! 

Тогава Петър направил нещо необичайно. Той казал: "Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда 
при Теб по водата!"  Господ Исус му казал: "Ела!" 

Петър излязъл от лодката и започнал да ходи по водата към Господ Исус. Това било чудо! 
Петър да ходи по водата! Но изведнъж той се огледал и като видял големите вълни около себе си, 
се уплашил. Сигурно си е мислел, че сънува – все пак никой, освен Господ Исус, не може да ходи по 
водата... И изведнъж Петър започнал да потъва. Той извикал: "Господи, помогни ми! Избави ме!"  

Тогава Господ Исус протегнал ръка, хванал го и го издърпал. "Защо се усъмни Петре, защо 
вярата ти беше толкова малко?" – попитал Господ Исус. И двамата влезли обратно в лодката. 
Изведнъж бурята спряла. Вятърът утихнал, вълните изчезнали, езерото се успокоило и настанала 
тишина.   

Учениците на Господ Исус били много развълнувани. Те не само видели как Господ Исус ходи 
по водата, ами и какво станало с Петър и как после бурята утихнала по чуден начин. "Наистина Ти 
си Божият Син" – казали те и се поклонили на Господ Исус. Учениците разбрали, че дори и в най-
трудните моменти от живота на хората, Господ Исус им помага, защото е велик и силен и върши 
чудеса.  

 
 
 
  
Стих за запаметяване 
Преди да започне играта, учителят пита децата от какво се страхуват. След това те се 

нареждат в редичка след учителя и обикалят стаята. Докато вървят, учителят казва едно от нещата, 
споменато от децата. Тогава те спират и клякат и казват: "Аз към Бога ще извикам и Той ще ме 
избави." След това се изправят и вдигат ръце. Повторете това няколко пъти, докато децата 
запомнят стиха.  

Друг вариант на играта е децата да се пръснат из стаята и да вървят из нея (едно от децата 
остава при учителя). Докато те вървят, кажете едно от тези неща, които плашат децата. Те трябва 
да спрат и да клекнат. Детето, останало при учителя, трябва да обикаля из стаята, да докосва 
клекналите деца, като казва заедно с това дете, което докосва: "Аз към Бога ще извикам и Той ще ме 
избави." Клекналото дете се изправя. Хубаво е, ако има възможност да се изредят всички деца да 
бъдат на мястото на това, което докосва клекналите. Ако групата е голяма или децата са твърде 
мънички, тогава учителят или помощникът на учителя докосват децата и казват стиха с тях.  

 
Въпроси за преговор 
 Къде отишъл Господ Исус? 
 Какво направили през това време учениците Му? 
 Какво станало, когато учениците на Господ Исус били в лодката? 
 Как решил Господ Исус да стигне до приятелите си? 
 Какво направили учениците на Господ Исус, когато видели някой да върви към тях по 

водата? 
 Какво направил Господ Исус?  
 
Кой е по-голям – Господ Исус или страховете ни? 
Раздайте на децата по един лист и цветни моливи – те трябва да нарисуват Господ Исус така, 

както си Го представят, а след това трябва да обяснят защо са Го изобразили такъв (например по-
голям или по-малък  от мама и татко, от това, от което се страхуват). Докато работят, напомнете им 
стиха, който те току що са научили, както и че Господ Исус е по-голям от всичките страшни за тях 
неща.  

 

 

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККИИ  ЗЗААННИИММААТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  
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Предай на Господ Исус своя страх 
Изрежете най различни картинки на животни (куче, мишка, змия и др.), на ситуации, в които 

децата може да ги е страх: болница, пожар, тъмнина и др. Поговорете на кратко за всеки от тях. 
Направете извод, че Господ Исус е велик и може да ти помогне във всичко. В кратка молитва 
предайте всеки страх на Бога. По големите могат сами да се молят: "Мили Господи Исусе,аз ти 
предавам страха от тъмното и няма да се боя, защото Ти си с мен." 

 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко.  
Д: Здравей, Бъбривко. Как си днес? Нещо тъжен ми се струваш, така ли е? 
Б: Дългунчо, ще ти кажа нещо, ама няма да ми се смееш...  Снощи мама и татко се позабавиха 

след работа и се наложи да бъда цял един час вкъщи сам и то след като стана тъмно. Да знаеш 
само как се уплаших от тъмното. Уж светнах всички лампи, а пък като знам, че вън е тъмно, 
настръхнах.  

Д: Еее, ти пък, един час само е било, не цяла нощ.  
Б: Да, така е, но ме беше много страх. Дали другите ги е страх от тъмното? (обръща се към 

децата) Деца, вие страхувате ли се от тъмното? 
Д: И какво стана после? 
Б: Ами какво да стане, мама и татко си дойдоха. Но преди това стана нещо интересно... Сетих 

се, че в неделното училище учихме един стих, който казва, че ако ме е страх, мога да се доверя на 
Бога, че ще ме пази. И изведнъж вече не ме беше страх. Защото знаех, че Бог ме пази и че е по-
силен и велик даже и от тъмното. 

Д: Дааа, така е. Ами ти знаеш ли, че Господ Исус е по-велик от животните в гората, от 
инжекциите, от лошите хора... Той е по-велик и силен от всички и от всичко! 

Б: Да, затова аз вече не се страхувам! Деца, искате ли сега заедно да помолим Господ Исус да 
ни направи смели? (децата отговарят) Хайде тогава заедно да кажем молитвата към Господ Исус!  

Нека децата да повтарят или след куклите, или след учителя. 
"Господи Исусе, аз знам, че Ти си велик и силен, знам също, че много ме обичаш. Благодаря 

Ти, че винаги ми помагаш. Моля те да ме направиш смел, за да не се страхувам от ... (тук посочете 
няколко от нещата, които децата са споменали в дейността за запаметяване на стиха). Благодаря 
Ти!" 

Дългунчо и Бъбривко се скриват.  
 
 
 
 
Преодоляване на препятствия с Господ Исус 
Целта на дейността е децата да разберат, че има препятствия и проблеми в живота им, които 

могат да преодоляват сами, но има и такива, които ще са твърде големи и страшни за децата – 
тогава те ще имат нужда от помощта на Господ Исус Христос. Преди да започне играта, припомнете 
си стиха за запаметяване. Важно е децата да запомнят, че дори когато се изправят пред трудности, 
които не могат да преодолеят сами, не бива да се страхуват, а да помолят Господ Исус да им 
помогне.  

За тази игра трябва да подготвите различни по трудност "препятствия" (съобразени с 
възрастта на децата в групата) – да правят някакви движения, малки играчки, които да прескачат, 
малко столче, на което да се качат и после да слязат от него и др.,  като е важно всяко следващо 
препятствие да е по-трудно от предното. Може най-трудното препятствие да е "река" (парче син 
плат, което се държи доста високо от две деца и го движат нагоре надолу), която детето да трябва 
да пресече. Когато детето се изправи пред това препятствие, "Господ Исус" (учителят играе ролята) 
го хваща за ръка (или вдига), казват заедно стиха за запаметяване, тогава децата, които държат 
"реката", клякат и слагат плата на земята – детето и учителят минават по него без проблем .  

Ако групата е по-голяма, разделете децата на две групи, но ще имате нужда и от помощник, 
който да влезе в ролята на Господ Исус.  

 
Ръцете на Господ Исус   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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За тази дейност е необходимо учителят предварително да е очертал големи мъжки ръце на 
лист А4 (може и ръцете на учителя). На всяко дете се дава по една такава рисунка. Те трябва 
самички или с помощта на учителя да очертаят своите ръчички върху големите ръце. Обяснете им, 
че големите ръце са ръцете на  Господ Исус, Който винаги държи децата в Своите ръце и се грижи 
за тях и им помага, когато те се страхуват.  

 
Рисунка за оцветяване 
Използвайте рисунката в края на урока, която децата да оцветят. Ако децата са повече, може 

да направите няколко рисунки и да разделите децата на групи – бурното езеро и лодката с 
уплашените ученици; Исус, ходещ по водата; Петър, който започва да потъва.  

 
Картичка "Мен не ме е страх!" 
Учителят предварително изрязва от цветен картон картичка за всяко дете (листче, прегънато 

през средата). Отпред напишете: "Господ Исус е с мен! Не ме е страх!" На лявата вътрешна страна 
напишете: "Аз няма да се страхувам вече! А ти?" От дясната страна всяко дете да нарисува с цветни 
моливи лодката в езерото или Исус, а най-малките може и само кръст (с помощта на учителя). След 
като са готови, ги насърчете, че това в картичката е една добра изповед за всеки от нас. Господ Исус 
иска да споделяме онова, което научим. Затова децата трябва да подарят тези картички на някого, 
на когото да сподели, че е избрало да се довери на Исус – това може да е пасторът или някой друг 
от църквата. Децата ще се почувстват "горди" от това, което споделят. 

 
 
 
 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 
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Дял 5  
ГОСПОД ИСУС, МОЯТ УЧИТЕЛ 

 
Ето че дойде ред и на един от най-важните дялове в учебника - поученията на Господ 

Исус. Важен, защото тук са скрити едни от големите тайни за благословен християнски живот. 
В тези четири урока децата ще учат за прошката, молитвата, даването и грижата – теми, които 
са важни за стоянето ни пред Бог като вярващи. Всеки от нас, вярвам, е пълен със 
свидетелства, свързани именно с тези теми, защото всеки от нас преживява постоянно 
Божиите велики грижи, снабдяване и прощаване. Полагането на тези истини в сърцата на 
децата още от малки, ще ги направи много успешни християни и за напред. На много хора и 
днес им е трудно да се молят редовно, да простят от сърце един на друг или да се погрижат за 
някой ближен. Но всичко това са ключове, отварящи вратите на благословенията в нашия 
живот. Така че колкото по-малки децата научат това и го изпълняват, толкова по лесно ще им 
бъде напред.  

Нека заедно с Божията подкрепа да вложим тези истини в сърцата им: 
 Господ Исус прощава на всеки, който съжали за лошите си дела. 
 Господ очаква и от нас да прощаваме на другите, както прави Той. 
 Господ Исус очаква всеки ден да се молим. 
 Бог очаква от нас да даваме и то с радостно сърце. 
 Господ ни обича и се грижи за нас. 
 Той очаква и ние да се грижим един за друг. 
Стих за запаметяване за целия дял: „Води ме в истините Си и учи ме.” Псалми 25.5 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подходящ стих за запаметяване за урок 16 - "Ако признаваме греховете си, Бог ще ни прости." (I Йоан 1.9) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 17 - "Бог се грижи за нас." (I Петрово 5.7) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 18 - "Непрестанно се молете." (I Солунци 5.17) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 19 - "Бог обича онзи, който дава с радостно сърце." (2 Коринтяни 

9.7)  
 
 



Урок 16  Господ Исус прощава на една жена 
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Бъдете внимателни, когато в този урок говорите за грехове и лоши постъпки. Понякога децата, 

особено малките, са по-непохватни и могат неумишлено да счупят или съборят нещо. Важното е да 
разберат, че има разлика в това да направиш нещо без да искаш и да го направиш умишлено. 
Затова акцентирайте върху това, че независимо как са направили "лошото нещо", трябва веднага да 
си признаят и да помолят за прошка – и Бог, и човека, когото са засегнали (ако има такъв). 

 
 
 
 
 
 
 
На две места в стаята пригответе място, където децата, разделени на групи, ще се подготвят 

да посрещат гости – ще подредят разхвърляните играчки, ще почистят, ще подредят масата и 
столчетата (или големи възглавници за сядане), ще приготвят почерпка и съдове за нея и т.н.  
Хубаво е във всяка група да има домакини и гости. Ако децата са малко, всички са в една група. 
Докато те играят, поговорете с тях какви хора им идват на гости, канени или неканени, какво правят, 
когато имат гости. Попитайте ги също дали на тях самите идват деца на гости и какво правят с тях. 
Задайте им въпроса дали биха поканили всички деца от блока си, деца, които са лошо облечени, 
деца, които говорят лоши думи. А дали те самите обичат да ходят на гости? А ако отидат на гости 
някъде, където има дете, което не им харесва, какво ще направят?  

Целта на тази дейност е да накара децата да се замислят за тези, които не харесват. Защо е 
така? 

 
 
 
 
Един богат човек на име Симон поканил Господ Исус на обяд в дома си. Там имало и други 

гости. Повечето от тях били духовни водачи, както и домакинът, и вероятно са искали да говорят с 
Господ Исус по време на обяда и да го питат за разни неща.  

Когато Господ Исус влязъл в дома на Симон, домакинът не го посрещнал според тогавашната 
традиция. Трябвало да дадат на госта вода да измие краката си, било прието и домакинът да 
прегръща и да целува  гостите си. Симон може би е смятал себе си за твърде важен човек, че да 
бъде така приятелски настроен към Господ Исус. А Господ Исус обичал всички хора – и бедни, и 
богати, и здрави, и болни, и добри, и лоши. Господ Исус не странял от бедните и лошите хора, както 
правел Симон.  

Господ Исус седнал при другите гости на земята до масата, какъвто бил обичаят тогава. 
Започнали да се хранят. В това време в къщата на Симон влязла една жена, която живеела по 
много грешен и лош начин. Но вероятно тя била чула Господ Исус да говори за Бог и решила, че 
трябва да промени начина си на живот. Сега тя идвала да изрази любовта и благодарността си към 
Бога. Тя носела в ръце един специален съд със скъп парфюм и паднала на земята до краката на 
Господ Исус. Започнала да плаче и сълзите й се стичали по лицето й и падали на краката на Господ 
Исус. Тя започнала да трие краката Му с косата си и да ги обсипва с целувки. След това изсипала от 
този скъп парфюм върху краката Му и леко го втрила в тях. Тя искала да покаже на Господ Исус 
колко съжалява за греховете, които била извършила. Тя била много впечатлена от това, че Господ 
Исус не отхвърлял хората като нея, а ги обичал и приемал. Може би точно това я е накарало да се 

ГОСПОД ИСУС ПРОЩАВА НА 
ЕДНА ЖЕНА 

Лука 7.36-50 
Господ Исус прощава на всеки, който съжалява за лошите си 

дела. 

"Води ме в истините Си и учи ме." (Псалми 25.5) 
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замисли да промени живота си, за да не я наричат повече грешница и да странят от нея. Домакинът 
Симон не можел да повярва на очите си. Такава жена да влезе в дома му. А и нима неговият гост, 
когото смятали за пророк, не знаел каква е тя? Защо Господ Исус позволявал на тази грешница да 
се допира до него? Симон не  казал нито дума, но Господ Исус, който знаел какво има в сърцето му, 
казал: "Симоне, ще ти кажа нещо. Когато влязох в дома ти, ти не ми даде вода да измия краката си 
от праха по улиците. А виж тази жена – откакто е влязла, не спира да плаче и със сълзите си изми 
краката ми, дори ги изтри с косата си. Ти не ме прегърна и не ме целуна, както подобава да 
направиш със своя гост, а тя не спира да целува краката ми, дори ги намаза със скъп парфюм. А ти 
дори на главата ми парфюм не сложи. Затова въпреки многото лоши неща, които тя е извършила, Аз 
й прощавам всички грехове. С това, което направи, тя показа, че съжалява за лошите си постъпки. 
Разбрах, че може да обича много и иска вече да върши само добро." 

После Господ Исус се обърнал към жената: "Прощават ти се всички лоши неща, които си 
правила. Иди си с мир." Останалите гости, като чули това, започнали да се питат, защо Исус говори 
по този начин. А жената вероятно си е тръгнала щастлива и с благодарност в сърцето. Симон може 
би е бил засрамен от поведението си спрямо Господ Исус, както и от отношението си към хората, 
които не били като него. Но тази жена си тръгнала и получила прошка и нов живот в Исус. Тя била 
оправдана, защото Бог не се интересува колко много сме грешили преди, а дали когато Го срещнем, 
се покайваме за греховете си и дали Го каним живота си? 

 
 
 
 
Господ прощава, ако Го помолим 
Вземете два еднакви съда, в единия налейте вода, а в другия белина. Вземете бял памучен 

плат, изрязан във формата на сърце. Вземете и шишенце с йод, но го увийте така, че да не се вижда 
какво е. Покажете сърцето на децата. Започнете да говорите за греховете, които правим. Избройте 
няколко и при всеки грях ръсете от йода върху плата. Той почва да се цапа. Кажете им, че по същия 
начин се цапат сърцата ни, когато грешим. Често ние искаме да скрием греха, но това не помага 
(потопете плата във водата). То дори става още по тъмно и оцветява всичко наоколо. Това става, 
когато крием греха – оцапваме целия си живот. Но Господ Исус е обещал, че всеки път, когато се 
покаем за греха си, Той ще ни прости и изчисти. Извадете сърцето от водата и го пуснете в 
белината, потопете го няколко пъти и то ще стане съвсем бяло. Покажете го и кажете на децата: 
"Ето това прави Господ Исус – изчиства ни напълно от греха." Потопете плата във водата, която е 
боядисана и веднага ще се избистри от белината по плата. Кажете им също, че когато сърцата ни са 
чисти, тогава целият ни живот е чист. Не е ли чудесно това? Бог прощава, ако Го помолим! 

 
Стих за запаметяване 
За тази дейност са необходими разноцветни хартиени сърца, на които пише по една дума от 

стиха.  
След като са драматизирали историята сами, съберете децата около себе си и им кажете 

бавно стиха за запаметяване. През това време слагайте съответното сърце на земята 
(предварително сложете на гърба на сърцата двустранно залепващо тиксо, за да ги захванете за 
пода; ако е килим, може би с карфици ще е по-лесно).  Оставете малко разстояние между сърцата, 
но не твърде голямо – колкото децата да могат да скачат от едното на следващото. Децата се 
нареждат в кръг около стиха и се редуват да скачат от сърце на сърце, като всички заедно казват 
стиха за запаметяване заедно с детето, което скача. 

 
Жената, която помазва краката на Господ Исус 
За тази дейност са необходими картонени чинийки (или картонени кръгове), картонени или 

дървени пръчки, дебела прежда и флумастери. На всяко дете се дават по една пръчка и по две 
чинийки. На едната чинийка да нарисуват тъжно лице (със сълзи), а на другата весело (усмихнато). 
Чинийките се залепват с гръб една към друга, а между тях се слага пръчката. След това се залепва 
косата. 

Ако децата са мънички, залепете предварително чинийките и дръжката на куклата (може да се 
захванат и с телбод), а за тях да остане само да сложат косата и да нарисуват лицата. 

 

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККИИ  ЗЗААННИИММААТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  
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Докато децата работят, разговаряйте с тях защо жената първо е била тъжна и е плачела, как 
се е отнесъл към нея Господ Исус, какво е направила жената и защо след това е била щастлива и 
весела. Подчертайте, че Господ Исус е простил, защото жената е съжалила за лошите си дела.  

След като са готови куклите, нека децата сами да разкажат историята, която са чули преди 
малко, като използват куклата си – първо тъжна, после щастлива, че й е простено.  

 
 
 
 
Да кажем не на криенето на греха 
Необходими са няколко цветни картинки на деца, които вършат нещо лошо (бият се, крият 

нещо счупено, тропат с крак на родителите си, крадат, присмиват се на други деца и т.н.). Всяка 
картинка сложете в плик и преди часа ги скрийте на различни места из стаята. Когато започнете тази 
дейност, кажете на децата, че на няколко места из стаята са скрити пликове и те трябва да ги 
намерят. Нека да ги отварят един по един и да коментират какво виждат на рисунката. След това ги 
питайте за всяка картинка дали това нещо е добро или е лошо.  

Кажете им, че понякога те вършат лоши неща, но още по-лошо е, ако скрият това, което са 
направили. Затова те трябва да си признават всеки път, когато постъпят неправилно. Господ Исус 
вижда всичко, но ако децата се извинят, че са го направили, и помолят Господ Исус да им прости, 
Той ще го направи.  

 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко (с наведени глави, бавно). 
Д: Малеее, Бъбривко, чу ли какво каза учителят сега? 
Б: А ние с теб преди малко се хвалихме кой е направил по-голяма беля... Срамувам се. А ти? 
Д: И аз също... Е, беше ни весело, докато си разказвахме кой какво е направил и как го е скрил. 

Но сега учителят каза, че е грешно да се правят лоши неща. 
Б: И още по-лошо е, ако се опитаме да ги скрием. 
Д (обръща се към децата): Деца, вие вече знаете, че не бива да криете, ако направите нещо 

неправилно. Но знаете ли какво трябва да направите? 
Нека децата да отговорят. Ако се затруднят, помогнете им с допълнителни въпроси. 
Б: Да, точно така, трябва да си признаем и да помолим за прошка. 
Д: Да помолим Бог да ни прости, а също и мама и татко или баба и дядо или учителя, че сме 

опитали да скрием от тях.   
Б: Трябва и ние с теб, Дългунчо, сега да идем да се извиним за всички бели и най-вече да 

помолим Бог да ни прости. Деца, искате ли заедно да помолим Бог да ни прости, че сме вършили 
лоши неща и сме опитвали да ги крием от другите, както и да ни помогне да вършим само добри и 
правилни неща.  

Водете децата в кратка молитва.  
 
 
 
 
Преговор с въпроси 
Децата са наредени в кръг (добре е да са седнали), необходими са също и толкова на брой 

изрязани от хартия съдове за миро. Първо учителят минава зад децата и пуска зад гърба на едно от 
тях една от изрязаните фигурки.  Детето застава в средата на кръга и учителката му задава въпрос. 
След като отговори на въпроса, детето взема фигурката, обикаля кръга и я пуска зад гърба на друго 
дете. Следващото дете застава в центъра на  кръга и така се повтаря, докато се изредят всички 
деца. Онези, които вече са минали реда си да отговарят на въпроси, държат в ръка фигурката и така 
детето, което обикаля, няма да сбърка и да сложи фигурка при дете, което вече е минало реда си.  

Въпросите трябва да са според броя на децата. 
 Кой поканил Господ Исус на обяд в дома си? 
 Кой друг бил на гости в дома на Симон?  
 Как посрещнал Симон своя гост Господ Исус? 
 Какво правели гостите, докато се хранели? 
 Кой влязъл неочаквано в стаята? 
 Какво носела жената в ръцете си? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 
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 Какво започнала да прави тя? 
 Как се чувствала жената? 
 Какво си помислил Симон? 
 Какво казал Господ Исус на Симон? 
 Какво казал Господ Исус на жената? 
 Как се чувствала жената, след като говорила с Господ Исус? 

 
Сърца 
Необходим е шаблон с формата на сърце, с помощта на който децата очертават и изрязват 

големи сърца от цветна хартия (ако са много мънички, предварително изрежете сърцата). На всяко 
сърце напишете: "Господи, съжалявам за... Моля Те, прости ми!" Предварително изрежете малки 
картинки на ръце, събрани за молитва. Всяко дете трябва да залепи по една такава картинка на 
своето сърце. След това с перфоратор направете дупки в горната част на сърцето и промушете 
плътен конец, за да може да се закачи на врата на детето. Друг вариант е да залепите тясна 
лентичка на гърба на сърцето, за да могат децата да провират дланта си (палецът да остане отвън, 
за да държи).  

Целта е децата да сложат сърцето на видно място вкъщи, за да им напомня, че когато 
направят нещо лошо, не бива да го крият и веднага трябва да помолят за  прошка – Бог и този, 
спрямо когото са съгрешили. Може да направите и едно такова голямо сърце (червено), което да 
сложите на стената в стаята на неделното училище – то ще напомня на децата този принцип.  

 
Ако съгрешим и помолим за прошка, Бог ни прощава 
За тази игра са необходими вестници (поне по един голям лист за всяко дете), които те сами 

трябва да смачкат на топка. Целта е, докато правят това, да изцапат ръцете си с мастилото от 
вестниците. Децата вървят в кръг едно след друго и мачкат вестниците на топка (ако са мънички, 
смачкайте вестника предварително, а те само да опитват да го стискат в ръчичките си). Докато 
вървят и правят това, те повтарят заедно стиха за запаметяване.  

При сигнал от учителя (вдигане на флагче или пляскане с ръце), децата се обръщат към 
средата на кръга и заедно казват: "Господи, прости ми за лошите дела." След това хвърлят топките 
от вестник в средата на кръга (може да сложите там кочше или кашон). Накарайте ги да протегнат 
ръцете си напред с дланите нагоре и да ги погледнат (вече трябва да са изцапани от вестника). 
Кажете им, че както топките от вестник са изцапали ръцете им, така и грехът ни "цапа". Затова дори 
и да се опитаме да скрием лошите си дела, не можем. Но ако помолим Бог за прошка, Той ще ни 
прости и ще ни изчисти от греха. В този момент започнете да раздавате на децата мокри кърпички 
(хубаво е да са бебешки и без алкохол, за да не подразнят ръцете им). Те трябва да кажат стиха за 
запаметяване и после да си изтрият ръцете – както кърпичката трие ръцете от мръсното, така и ако 
помолим за прошка, Бог ще ни прости и ще "изтрие" от нас греха. След като си изтрият ръчичките, 
заедно да кажат: "Господи, благодаря ти, че ми прощаваш!" 

 
Бог обича всички еднакво 
Пригответе предварително табелки за врата, на които сте залепили картинки от списания на: 

дебел и тънък, черен и бял, богат и беден, висок и нисък, тъжен и усмихнат човек, черна и бяла 
точка, черен и бял триъгълник, черен и бял квадрат (може и да направите само стилизирани рисунки 
на човеците). Сложете по една табелка на всеки. Дайте им време да се огледат и да открият своя 
"противоположен приятел". Когато всеки намери партньора си, да се хванат за ръка. След това 
поговорете с децата, че Бог ни е създал различни, но независимо какви сме, Той ни обича еднакво и 
ни прощава греховете, стига да Го помолим.  

Децата може да си вземат табелките в къщи и да помнят грешната жена от днешния урок и 
това, че Бог обича всички хора по лицето на земята. 
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Преди да дойдат децата, залепете на стената голям картон (да не е на високо, а колкото да го 

стигат децата). Когато те влизат, давайте на всяко малка картинка на цвете или птиче (добре е да са 
предварително изрязани). Децата трябва да оцветят картинките си. (Ако децата са съвсем малки 
или нямате време за оцветяване, изрежете готови картинки на цветя и птички.) След това им 
помогнете да залепят своите цветя или птици на големия картон. Ако искате, предварително 
оцветете едната част на картона в зелено (за поляна), а над нея в светло синьо (небе; може и 
слънце да сложите), за да има картината завършен вид.  

Докато децата работят, ги питайте какви цветя познават – какви са имената, цветовете, 
миризмите, формите им. Може и предварително да приготвите снимки на цветя (изрязани от 
списания, а ако сезонът позволява, може да донесете истински цветя – така децата могат да ги 
пипнат и помиришат). След това проведете подобен разговор и за птичките; пригответе и готови 
картинки, които да покажете на децата. Питайте ги с какво се хранят птиците, къде живеят, какво 
става с тях през зимата.  

 
 
 
 
Учителят и децата вървят из стаята с ръка над очите и се оглеждат. Учителят пита: "Виждали 

ли сте Господ Исус?"  Помощникът на учителя или самият учител отговарят: "О, да, Той е горе на 
планината." Тогава всички хора решили да отидат също на планината, за да намерят Господ Исус. И 
те тръгнали. Вървели, вървели, вървели (през това време учителят и децата обикалят из 
стаята в бавен ход). Искали да чуят това, на което ще ги научи Господ Исус. Някои деца бягали, 
възрастните вървели по-бавно, някъде трябвало да се катерят, някъде да се спускат. И все се 
оглеждали и търсели Господ Исус (отново сложете ръка на чело и се оглеждайте). 

"Ето го!" (посочете към Библията). Всички насядали, за да могат да Го виждат и чуват 
(децата сядат). Важно било не само да чуят, но и да запомнят и да правят това, което Той говорел.  

Господ Исус им казал да не се тревожат какво ще облекат, какво ще ядат и пият или колко са 
пораснали.  Защото дори и да се притесняват и да се тревожат, това няма да промени нищо. 
(Вземете едно цвете в ръка; може и картинка на цвете.) Господ Исус накарал хората да 
погледнат цветята и да си помислят – колко красиви и уханни са те, колко красиви са цветовете им, 
колко нежни и изящни са листенцата им. А това са само цветя. И Господ Исус добавил: "Колко по-
ценни сте вие, хората, за Бог! Той ще се грижи за вас много повече." След това казал: "Погледнете и 
птиците в небето. Те нито сеят, нито жънат, нямат къде да събират храната си. Но Бог се грижи и за 
тях. Той храни всяка птичка. А пък вие, хората, сте много по-важни и скъпи за Бог, отколкото са 
птиците. Бог ще се грижи за вас много повече!" 

Господ Исус насърчил хората да не се тревожат какво ще се случи на утрешния ден, нито какво 
ще облекат или пък какво ще ядат. Той им казал да мислят за Бог и да вярват, че Той ще се погрижи 
за тях. Бог ще им помогне на време да се справят с всяко трудно нещо, което се появи в живота им.  

Хората слушали думите на Господ Исус. Те гледали зелената трева и красивите цветя, 
гледали и птиците, които летят над поляната и им се радвали. Но те знаели вече, че те са по-ценни 
от птиците и цветята и че Бог обича хората повече от всичко. Това им помагало да бъдат спокойни и 
радостни. Така, че деца и ние не трябва да се тревожим, видяхте ли какъв велик Бог имаме! Той се 

ГОСПОД ИСУС НИ УЧИ ЗА  
БОЖИЯТА ГРИЖА И ЛЮБОВ 

Матей 6.25-34, Лука 12.22-31 
Бог обича Своите деца и се грижи за тях.  

"Води ме в истините Си и учи ме." (Псалми 25.5) 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

  

ННААССООЧЧВВААННЕЕ  ННАА  ВВННИИММААННИИЕЕТТОО  

  

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККАА  ИИССТТООРРИИЯЯ  
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грижи за всеки един от нас по отделно и снабдява всяка наша нужда. Той ни обича толкова много... 
Хайде заедно да му кажем сега: "Благодарим Ти, Господи Исус, че се грижиш за нас!" 

 
 
 
 
Да научим истината 
За да заучат истината към урока, децата ще правят пантомима.  
Децата са на разстояние едно от друго в свободното пространство на стаята. Учителят започва 

да говори и показва на децата и те правят като него. Господ Исус (сочи нагоре) обича малките цветя 
още докато са семенца (клякат и навеждат глава надолу), изпраща им дъжд и слънце, за да растат 
(изправят се бавно и вдигат ръце нагоре). Те са красиви и уханни. Бог обича и птичките 
(кръстосват ръце при китките и правят птица; ако не се справят с това, да разперят ръце 
настрани). Той се грижи за храната и водата им (движат се леко из стаята, навеждат се и си 
вземат храна от земята). Те също са красиви и грациозни.  

Но Бог обича децата повече, отколкото птичките и цветята. Бог се грижи децата да имат 
домове, дрехи и обувки, храна, играчки. Бог обича децата и се грижи за тях. Нека всички заедно да 
кажем (сочат себе си): "Бог обича нас, Своите деца и се грижи за нас."  

 
Позволяваме ли на обстоятелствата да ни притесняват 
Преди да започнете тази занимателна дейност, пригответе кръгла чинийка за еднократна 

употреба (не хартиена), на чието дъно нарисувайте лице (само очи, нос, уста). Отгоре налейте 
студена вода (да покрие дъното, но и да се вижда, че я има). Пригответе също ситно смлян черен 
пипер (около една шепа), както и няколко капки неразредено веро или течен сапун (може да го 
сложите в някакъв друг съд, за да не разберат децата какво е). 

Учителят застава пред децата и казва: "Понякога позволяваме на нещата да ни тревожат. 
Например: "Не харесвам дрехите си." Или: "Не знам какво ще ям." Или: "Не съм достатъчно голям и 
силен." Може да правите всяко от тези изказвания по отделно, като всеки път, когато кажете нещо 
негативно, сипвайте черен пипер върху водата и лицето.  

След това кажете на децата, че Господ Исус ни учи да не се тревожим за дрехи или храна, 
както и за всяко друго нещо. Вместо да се тревожим, Той ни съветва да представим грижите си на 
Него и Той ще ги премахне. В този момент капнете от верото в средата на водата – черният пипер 
ще се оттегли към краищата на чинийката.  

 
Облекло за всеки сезон 
За тази игра са необходими четири големи картини (на четирите сезона или на нещо типично 

за тях – море, сняг, паднали листа, цветя), както и малки картончета с рисунки на дрехи или 
принадлежности, подходящи за определен сезон. Разделете децата на четири групи и на всяка 
дайте по една от големите рисунки. Малките картончета се разпръсват на земята или на ниска маса 
в средата между четирите групи. Преди дейността кажете на децата, че Бог се грижи за нас през 
всеки сезон и ни подсигурява дрехи и обувки, защото ни обича и защото сме по-важни от птичките и 
цветята. Децата трябва да изберат за своите рисунки такива картончета с дрехи, които се носят в 
този сезон.   

След като децата подредят рисунките на дрехите според сезона, отново им напомнете, че Бог 
се грижи за тях през всеки сезон, грижи се както за дрехите и обувките, така и за храната им, за 
здравето им и за всяко нещо в живота на децата. Защото те са по-ценни от птичките и от цветята.  

 
 
 
 
Излиза Дългунчо (замислен, тъжен, омърлушен). След него се появява и Бъбривко.  
Б: Здравей, Дългунчо! 
Д (без да вдига глава, тъжно): Здрасти! 
Б (оглежда го): Ама ти... Какво си се омърлушил така? Да не си болен? 
Д: Не, не съм болен.  
Б: Ами тогава какво ти е? Кажи ми какво се е случило, нали съм ти приятел! 

 

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККИИ  ЗЗААННИИММААТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  
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Д: Ще ти кажа. Батко все ми казва колко малък съм още и не ме пуска да помагам на татко, 
когато ремонтира колата в гаража. Все да съм стоял в стаята да си играя или да си подреждам 
играчките. А аз съм голям вече и затова искам да помагам на татко... 

Б: Еее, това ли било? Голяма работа! 
Д (почти разплакан): Да, ама той ми го казва всяка седмица. И на мен ми е много тъжно. Кога 

ще порасна най-после, че да помагам на татко в гаража? 
Б: Вместо да плачеш и да си тъжен, по-добре се помоли на Господ Исус. Той много те обича и 

се грижи за теб.  Той не иска да си тъжен.  
Д: На теб ти е лесно. Нали си нямаш батко. Всичко ти е наред на теб. 
Б: О, не е точно така. От няколко дни мама е без работа, парите ни също са на свършване, 

храната в хладилника също ще свърши скоро. Тая сутрин мама се разплака, защото не знае какво 
ще правим. 

Д: Олеле, колко лошо.  
Б: Обаче аз не се притесних, нито съм тъжен. И знаеш ли защо? 
Д: Защо? 
Б: Защото си спомних колко много ни обича Господ Исус. Той се грижи за цветята и птичките, а 

колко повече обича нас и се грижи за нас. И знам, че ще се погрижи и за моето семейство.  
Д (гузен): Прав си, как можах да забравя това... Не бива да съм тъжен, защото Господ Исус ме 

обича и се грижи за мен. Благодаря ти, че ми напомни за Божията любов и грижа към мен. Сега ще 
Го помоля да ми помогне да порасна по-бързо, за да мога да помагам на татко в гаража, когато 
прави колата! 

Б: Хайде заедно да Го помолим да ни помогне – и на мен, и на теб! 
Д: Хайде да вървим у нас да се помолим! 
Излизат заедно. 
 

 
 
 
Рисунка 
Нека децата да нарисуват илюстрация към библейската история – да има птички и цветя на 

рисунката, но да опитат да покажат, че хората са по-важни от цветята и птичките.  
Ако децата са мънички, направете обща апликация – на заден план да са цветята и птичките 

(направете ги мънички), а на преден план Господ Исус и хората, на които говори.  
Докато децата рисуват или правят апликацията, отново повторете основните моменти от 

историята, както и основната истина от урока и стиха за запаметяване. 
 
Бог се грижи за всичко 
Тази дейност ще бъде още по-впечатляваща, ако времето позволява и можете да отидете с 

децата на пикник; ако не можете да идете навън, направете си пикника в стаята. Ако ще сте в 
стаята, предварително донесете цветя (хубаво е да са естествени) или поне рисунки на цветя; както 
и картинки на птички и пеперуди (ако намерите клетка с живо птиче, ще е най-добре). 

Кажете на децата, че ще бъдете на пикник. Те трябва да ви помогнат да изберете какво да 
вземете с вас – одеала, храна и напитки, чинии и салфетки, връхни дрехи, играчки и др. Подредете 
всичко и идете на пикник – разходете се из стаята, като се спирате при отделните цветя или птички – 
говорете за тях, какви са, какъв цвят са, миришат ли цветята, пеят ли птичките. След това изберете 
място за пикника, постелете одеалото и всичко останало. Благодарете на Бог за птичките, тревата, 
цветята, за цялата природа, която е толкова красива, а след това за храната и изяжте това, което 
сте приготвили за пикника.  

 
Бог ме обича и се грижи за мен! 
Нека две деца да застанат с лице едно срещу друго и си хванат горе ръцете (като в играта 

"Кральо-портальо"). Останалите в колона един зад друг минават бавно един по един под тунела. 
Там са в Божията закрила, спират за миг и казват: "Бог ме обича и се грижи за мен!" И така, докато 
всички деца минат под тунела. Поговорете с децата колко велик и любящ Бог имаме. 

 
Предай товара си на Бог 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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Вземете няколко пътни чанти (сакове или чували, пълни с нещо). На всяка чанта сложете 
голям лист, на който пише: храна, дрехи, средства, болести, грижи и др. Сложете всички сакове в 
единия край на стаята и очертайте трасе, по което децата да бягат. На другия край отбележете поле 
"Бог!" – там децата трябва да носят товарите си.  

Децата се подреждат в колона един зад друг. Първият тръгва с една от чантите, преминава 
през трасето и я оставя в полето "Бог!". После се връща обратно. Така докато се изредят всички. Ако 
децата са повече от чантите, спрете играта и я повторете с останалите деца. Целта е всяко дете да 
занесе товар при "Бог!" Кажете на децата, че Бог чака да Му занесем товарите и грижите си. Когато 
го направим, Той ще ни помогне. Но докато не Му ги занесем, Той е безсилен. Помнете, че Бог 
винаги ни чака! Трябва всеки ден носим нуждите си при Него защото Бог се грижи за нас! 

Накрая всички деца да повторят заедно с учителя: "Бог се грижи за нас!" 
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Този урок не предлага библейска история, в която има случка. Но молитвата е едно от най-основните неща, които 

християнинът трябва да прави. Затова по време на този урок е важно да акцентирате върху няколко неща, които децата 
трябва да запомнят. Основните принципи на молитвата, които се откриват в Библията, са следните – поклонение, изповед, 
благодарност, молба, ходатайство (тези думи са твърде сложни за децата, но идеите зад тях могат да бъдат предадени на 
подходящ за малките език).  

Поклонението е дълбока любов и възхищение от Бог, което ни кара да Му даваме слава и хвала. При децата най-
често това е съпроводено с радост. Изповедта е да признаеш греховете си и да помолиш Бог да ти прости, както и да се 
стремиш да не правиш същото отново. За децата това означава да се извиниш на Бог за лошите неща, които си направил. 
Благодарност е когато си спомняш с радост добрите неща, които Бог вече е извършил за теб, независимо големи или 
малки. Важно е децата да разберат, че трябва да благодарят на Бог, дори когато всичко около тях е наред, както и когато 
имат проблеми или трудности. Молба или умоляване е да помолиш Бог да ти снабди нуждите и нуждите на другите. Макар 
че Бог знае какви са те, Той чака да му покажем с молбата си, че чакаме точно Той да ни отговори и да ни помогне. 
Ходатайство е когато в молитвата си ние издигаме нужда на някой друг, може би  близък или приятел. Ние казваме 
нуждата на другия и се молим Бог да я разреши. Когато се молим за не спасените си близки да повярват в Бог, ние 
ходатайстваме за тях.  

Можем да научим децата да изразяват обичта си към Бог, да Му казват, че съжаляват за лошите неща, които са 
направили, да Му благодарят, че ги обича и че се грижи за тях, както и да помолят Бог за онова, от което се нуждаят те 
самите или други хора.  

Другото важно нещо, което децата трябва да запомнят от този урок, е че Бог чува и Бог отговаря на молитвите на 
Своето време и по Своя начин, защото Божиите мисли и планове са по-велики от нашите и Той знае най-добре кога и 
какво ни е нужно. Понякога се налага да чакаме по-дълго, докато видим отговора на молитвата, но не бива да се 
отчайваме, а трябва да се надяваме.  

Учителят вероятно ще е сред първите, които ще имат и привилегията, и отговорността да научат малките деца как 
да се молят. Примерът, който ще дадат родителите и учителите, ще определи до голяма степен молитвения живот на 
децата. Важно е децата да видят, че учителят говори на Бог като на приятел, като на "татко". Използвайте простички думи 
и кратки изречения. Бъдете недвусмислени и точни. Молитвите трябва да са откровени и не използвайте молитвата да 
манипулирате децата (не благодарете на Бог за "страхотните" деца в класа, ако са били непослушни и палави; по-скоро 
помолете Бог да ви даде търпение и да ви помогне). Молете се за децата не само по време на общата молитва в 
неделното училище, но и вкъщи и то през цялата седмица. Нека те да знаят, че се молите за тях – и като група, и 
индивидуално. Хубаво ще е, ако споделяте с децата свои лични опитности по отношение на молитвата (съобразено 
разбира се с възрастта на децата), както и свои нужди и позволявате на децата да се молят за вас. Не забравяйте да 
кажете на децата също, че когато дойде отговорът на молитвата, трябва да благодарят на Бог. 

 
 
 
 
Когато децата влязат в стаята, накарайте ги всяко да намери любимата си играчка сред играчките в неделното 

училище. (Внимавайте да не се получи спор между децата.) След това нека всяко да обясни защо тази играчка му е 
любима. Обобщете накрая, че всеки човек си има любими предмети, места, хора. И причината е в това как изглеждат 
предметите или местата, как могат да се използват тези неща, какви са хората.  

Ако нямате достатъчно играчки, нека децата да кажат коя им е любимата храна, дреха, книжка, чаша или друг 
предмет.  

След това им кажете, че има неща, които не виждаме и обикновено не им обръщаме внимание, но те са също много 
важни. Такова нещо например е въздухът – не го виждаме, но без него не може (нека децата да си запушат нослетата и да 
усетят, че без въздух не могат дълго време). Бог също е невидим, но ние не можем без Него. Той се грижи за нас всеки ден 
и ни учи как да живеем.  

Нека след това децата да върнат играчките на местата им и да подредят стаята.  
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко. Дългунчо държи в ръка телефон играчка (може и да нарисувате и да изрежете от 

картон, ако нямате играчка). 
Д: Хей, Бъбривко, виж какво нося – вълшебен телефон! С него можем да се свържем с когото си пожелаем.  
Б (ентусиазирано): Амиии... тогава хайде да се обадим на астронавтите в космоса! (Взема телефона и вижда, че е 

само играчка.) (разочаровано) Ооо, ама то това било играчка! 

ГОСПОД ИСУС НИ УЧИ ДА СЕ 
МОЛИМ 

Матей 6.5-13 Лука 11.1-4 
Молитвата е важна за нас.  

"Води ме в истините Си и учи ме." (Псалми 25.5) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

  

ИИДДЕЕЯЯ  ЗЗАА  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  



Урок 18  Господ Исус ни учи да се молим 
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Д: Ами да, ти от игра не разбираш ли? Няма такъв телефон, от който да можеш да се обадиш чак в космоса! Това е 
толкова далече... 

Намесва се учителят. 
У: Момчета, този телефон наистина е играчка и не можете да го използвате, за да се обадите в космоса. Но има 

един необикновен, специален телефон, който ни дава директна връзка и то не с космоса, а още по-нагоре. Можете ли да 
познаете с кого? (Нека децата да опитат да отговорят.) Сега седнете всички – ще ви разкажа повече! 

 
 
 
 
 
Да, по всяко време на деня и на нощта ние имаме пряка връзка с най-великата и важна личност в цялата вселена – 

Господ Исус Христос. Не е нужно да ходим някъде, за да говорим с Него, не е нужно предварително да си уговаряме 
среща, нито да бъдем облечени по специален начин. Където и да се намираме, по което и да е време, Господ Исус е готов 
да ни изслуша. Той ни чака с огромна радост, защото копнее да види как Го търсим, да чуе какво имаме да кажем – 
преживяванията си, чувствата си, мислите си, макар че Той е Господ и знае всичко предварително. Бог, който е Наш Баща, 
иска да ни научи да общуваме с Него. Както вие, деца, разговаряте с мама и татко, така и Бог иска да говорим с Него. А 
разговорът с Бог се нарича молитва.  

Молитвата е поне толкова важна за нас, колкото са храната и водата. Всеки ден се храним и пием вода – те ни 
дават сила и полезни вещества и ни помагат да растем. Но ние, хората, освен тяло, имаме и дух – чрез молитвата храним 
и поим духа си; молитвата ни помага да се доближим до Бог, да си говорим с Него, но и Той да ни говори и да ни насочва.  

(Предварително пригответе две саксии с цветя, а може и само цветя – едното поливано и свежо, другото увехнало, 
сухо.)  

Ето, погледнете тези две цветя. Каква е разликата между тях? (Нека децата да кажат.) Да, точно така. Едното е 
поливано, свежо, зелено и красиво, а другото – изсъхнало и без живот. Така е и с нас – когато се молим, сме като свежото 
цвете, защото чрез молитвата Бог ни е подхранил, напоил ни е и ние сме щастливи и весели. Но ако не се молим, ще 
станем като това сухо цвете – то все още е живо, но дали е щастливо, като е така сухо? Едва ли. Както то не може да 
живее без вода, така ние, хората, не можем да живеем без молитвата.  

Когато Господ Исус живеел на земята, Той също казвал на хората колко важна е молитвата. Той насърчавал всички 
да не престават да благодарят на Бог, да Го хвалят, да Го молят да ги излекува, да  снабди нуждите и да реши проблемите 
им, да Го молят да ги пази, както и да не спират да Го молят да им прощава всички грешни неща, които правели. Господ 
Исус не само казвал на хората колко важна е молитвата, но и самият Той се молел много. Така показвал на хората колко 
важна и необходима е молитвата.  

И днес ние можем да правим също в молитва. Бог ни е подарил тази здрава връзка с Него точно чрез молитвата. Не 
е ли това прекрасно? Хайде сега да благодарим на Бог за това. (Молете се заедно с децата; ако имат някакви нужди или 
проблеми, също можете да се застъпите и за тях.) 

 
 
 
 
 
Кубче "Какво можем да правим, когато се молим" 
Необходим ви е куб, на чиито страни има различни рисунки – дете на колене, ръце, събрани за молитва, ръце, 

издигнати за хвала, ноти, болно дете на легло и друго, положило ръка на него, тъжно дете и друго, което се моли за него, 
дете се моли за спасението на някого (нарисувайте кръст) или други по ваш избор. Вместо да правите специален куб с 
рисунки, можете да залепите рисунките на готов куб (дървен или пластмасов), а ако не разполагате с такъв, може лесно да 
си направите от кашон (с подходяща форма) и да го облепите с хартия.  

Целта на тази дейност е децата да разберат, че молитвата не е повтаряне на заучени фрази, а разговор с Бог, в 
който можем и да прославим Бога с думи или песни, можем да се молим за спасението на хора, за снабдяването на нужди.  

Децата се изреждат да търкалят кубчето. Те трябва заедно да направят това, което е нарисувано на горната страна 
кубчето.  

 
Има ли молитвата място в живота ни? 
За тази дейност са необходими балони, предварително надути, флумастер, както и торба за боклук (да не може да 

събере всички надути балони).  
Съберете децата около вас и започнете да ги питате какво правят обикновено те през деня. При всеки отговор на 

децата или рисувайте стилизирана рисунка върху балона, или изпишете дума. (Важно е да има балон и за молитвата – с 
рисунка събрани ръце.) След това им кажете, че животът им изглежда доста пълен с разни неща. Вземете чувала за 
боклук и кажете: "Нека да си представим, че това е един наш ден. Нека да сложим всичко, което правим, в този ден." 
Слагайте балоните един по един в чувала, но е важно балонът, символизиращ молитвата, да остане извън чувала. Когато 
чувалът се напълни, разгледайте какво е останало извън него. Попитайте децата дали е хубаво това, че молитвата е 
останала извън чувала. Кажете им, че тя е едно от най-важните неща, които да правим през деня и не бива да сме твърде 
заети с други неща и да пренебрегваме молитвата. Накрая заедно помолете Бог да ви помогне да намирате време за 
молитва.  

 
 
 
 
 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 



V дял ГОСПОД ИСУС, МОЯТ УЧИТЕЛ 
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Наредете децата в кръг и играйте заедно на счупен телефон. Учителят казва на първото дете истината от урока: " 
Молитвата е важна за нас." Нека децата да предават шепнейки едно на друго тази истина, докато се затвори кръга. 
Възможно е те да се объркат и в крайна сметка до учителя да стигне грешно изказване. Обяснете им защо може да се 
получи така – защото може би не са чули или ако са чули, не са разбрали правилно думичките. Но с Бог не е така – Той 
винаги чува и то правилно, когато ние Му говорим в молитва. Бог никога не е зает, нито Му пречи, когато много хора Му 
говорят, защото Той е Господ и може да чува всички нас, когато се молим. И понеже Бог много ни обича, винаги ни 
отговаря на молитвата по Своя начин и на Своето време.  

Поуката от играта може да бъде представена и от героите Дългунчо и Бъбривко, които да излязат пак с телефона 
играчка, но да изтъкнат, че Бог е този, с Когото имаме директна връзка по всяко време.  

След това заедно благодарете на Бог, че винаги чува молитвите ни и ги разбира правилно.  
 
 
 
 
   
Не се притеснявай 
За тази дейност са необходими вестници и голяма торба за боклук.  
Застанете в кръг с децата. Кажете им, че сега ще си поговорите за грижите и проблемите. Напомнете им онова, 

което сте казали в библейската история – че независимо какви нужди или проблеми имате, не бива да се притеснявате, а 
да ги кажете на Бог в молитва. Той ще се погрижи по най-добрия начин!  

Вземете един вестник и го смачкайте на топка. Докато правите това, кажете на децата, че едно от нещата, за които 
можете да се притеснявате, е .... (например болест или недостиг на пари). След това хвърлете смачкания вестник в 
торбата за боклук. Обяснете им, че както хвърляте топката от вестник (която е нещото, за което се притеснявате) в торбата 
и вече не мислите за него, по същия начин можем в молитва да предадем на Бог грижите си.  

 Нека всяко дете да взема вестник, да назовава нещо, за което може да се притеснява (не е проблем, че може да 
казват подобни неща), да смачква вестника и да го хвърля в торбата. Продължавайте така, докато се изредят всички деца 
или докато свършат идеите им.  

След това завържете торбата отгоре. Кажете на децата, че както те хвърлиха вестниците в торбата, по същия начин 
не бива да се притесняват за онези неща, които са "предали" на Бог в молитва. Бог винаги чува и е добър Бог и винаги 
отговаря на молитвите. Ако сме Му дали някоя наша грижа или проблем, Бог ще се погрижи и ще ги носи вместо нас. И Той 
ще изпълни сърцата ни с мир, защото е обещал.  

 
Преговор с въпроси 
Учителят и децата се нареждат в кръг и се хващат за ръце. Започват да вървят на дясно, а през това време 

учителят задава въпроси, свързани с урока, истината или стиха за запаметяване. Ако децата дадат верен отговор, 
продължават да се въртят на дясно; ако сгрешат, сменете посоката. След всеки отговор, децата заедно казват стиха за 
запаметяване.  Въпросите могат да бъдат както по-общи върху темата за молитвата, така и пряко свързани с урока.  

 
Моите ръчички ми помагат, когато се моля 
Всяко дете трябва да очертае двете си ръчички върху лист хартия и след това да ги изреже (помогнете им при 

рязането). Предварително пригответе за всяко дете по една ивица твърд картон (дължина около 10 см и ширина около 
5см), чиито краища (на около 2 см от края) загънете в една и съща посока – това ще е основата, на която ще стоят 
изрязаните детски ръчички – трябва да ги залепите към загънатите нагоре краища, за да могат да стоят изправени с 
допрени пръсти (като за молитва).  

Докато децата работят, отново поговорете за молитвата – защо е важна за нас, какво е молитвата, на кого се молим 
и защо, какво означава да се молим.  

 
Кога и къде можем да се молим 
Идеята на тази дейност е да покаже на децата, че молитвата не означава задължително да коленичат със събрани 

ръчички – молитвата е разговор с Бог, който може да се проведе навсякъде, в който те могат да Му благодарят, да Го 
хвалят, да го молят да им помогне, както и да им прости лошите дела. За целта е необходимо да обособите няколко къта в 
стаята, които да представят няколко от типичните места, на които ходят децата – един да е детската градина, друг да е 
тяхната стая, трети да е църквата (може да проявите творчество и да добавите още). На помощ може да дойде и кубчето, 
което вече сте използвали по-рано в урока.  

Децата трябва да обикалят заедно с учителя из всичките кътове и да коментират къде и какво могат да правят, за да 
прославят Бог и да Му се молят. Ако разполагате с време, можете да разиграете някоя ситуация – например как децата 
биха се молили за дете, което е паднало на двора и си е ожулило крака. Нека децата сами да дават предложения за какво 
и къде могат да се молят те.  

 
 
 
 
 
 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 



Урок 18  Господ Исус ни учи да се молим 
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Урок 19  Господ Исус ни учи да даваме 
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Въпреки че всичките видове давания не са споменати в тези стихове, добре е да напомните на 

децата да почитат Бога чрез десятъците си, също така да не забравят и да дават милостиня 
доброволно, като внимават да не разгласяват добрините си. Ударението трябва да пада върху 
отношението на нашето сърце, т.е. на мотивите, с които даваме. Чрез историята с вдовицата Господ 
Исус ни показва колко важно е правилното отношение към даването, както и че за Него не е от 
значение сумата, която сме дали, а  какво ни е останало, след като сме показали почитта си към Бог. 

Относно стойността на една лепта, има различни гледни точки. Предлагаме ви едно мнение, 
взето от книгата "Открития от времето на Исус" (Millard, Alan, стр. 98). Една средна дневна работна 
надница е била около 128 лепти. Ако това се причисли към днешната еднодневна надница, цената 
на една лепта би била около 5 (до 7) стотинки.  

Ако децата са по-големи, може би по време на Приложение в живота ще е добре да им 
обясните какво е десятък, какво е дарение и милостиня. А ако по принцип събирате дискус в 
неделното училище, ще е по-интересно, ако този път го съберете в една от кесиите, които ще 
използвате по време на библейската история. Важното е децата да запомнят, че не сумата, а 
отношението е важно.  

 
 
 
 
 
 
 
Каква е формата на монетата 
Необходими са щипки за пране и въженце. Изрежете по една фигура от всички основни 

геометрични форми и ги назовавайте по име, докато ги защипвате на връвта. Най-отпред на 
редичката защипете един голям кръг. Попитайте децата къде в стаята и в кои предмети можем да 
видим кръг. Направете си повече кръгчета, но да са в различни размери и цветове. Раздайте ги на 
децата и поговорете за формата на монетите. Нека децата да нарисуват нещо върху монетата. 
Покажете им истински монети и им обяснете какви видове има днес, с каква стойност, какво има 
изобразено от двете страни на  монетите,  с които си служим.  

За представянето на тази библейска история трябва предварително да приготвите две кесии- 
голяма и малка. Изрежете два кръга (малък и голям) от стар плат. С перфоратор направете дупки по 
краищата на кръговете и промушете през тях връвчица така , че като ги дръпнете докрай, да 
получите кесия. 

 
 
 
 
 
 
Във времето, когато Господ Исус живеел на земята, Той и Неговите ученици често посещавали 

различни градове и понякога ходел и в храмовете в тези градове. Освен това Господ Исус 
разяснявал на Своите ученици как трябвало да постъпват в различни ситуации, какво да говорят, как 
да се отнасят един към друг и към останалите хора.  

  Един ден Господ Исус и учениците Му пак били в храма. Те се спрели близо до мястото, 
където всички хора давали своите десятъци и парични дарения за Бога. Господ Исус наблюдавал 

ГОСПОД ИСУС НИ УЧИ  
ДА ДАВАМЕ 

Марко 12.41-44, Лука 21.1-4 
Бог вижда какво даваме от сърце. 

"Води ме в истините Си и учи ме." (Псалми 25.5) 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

  

ИИДДЕЕЯЯ  ЗЗАА  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  



V дял ГОСПОД ИСУС, МОЯТ УЧИТЕЛ 

 

 

 98 

хората и мълчал. Покрай тях минавали различни хора, които пускали пари в съкровищницата (така 
се наричало мястото, в което се слагали десятъците и паричните дарения за Бога).  

Минавали много богати хора. Те не обръщали особено внимание на Господ Исус и учениците 
Му, но иначе не спирали да се оглеждат наоколо. Личало си, че били богати заради скъпите дрехи, с 
които били облечени, както и заради високо вдигнатите им глави. Те бъркали в своите големи кесии 
и вадели цели шепи, пълни с монети. (Извадете голямата кесия пълна с монети два пъти по-големи 
от един лев. Можете да ги изрежете от стари капачки.)  После ги пускали така, че всички наоколо да 
могат да чуят звука на падащите в съда монети (можете да използвате глинен или меден съд; 
пуснете “монетите”, за да се чуе силен звук; ). След като правели всичко това, те продължавали да 
вървят напред с високо вдигната глава, гордо излизайки от храма.  

Измежду богаташите Господ Исус и учениците Му успели да видят една възрастна, слабичка, 
прегърбена жена, която също се приближавала към съкровищницата. Тя била много бедна. По 
облеклото й личало, че е вдовица. По времето на Исус жените, чиито съпрузи били починали, не 
могли да работят на добре заплатена работа. Живеели в големи лишения, в повечето случаи дори 
бедно. Тази вдовица не била облечена с красиви дрехи като богаташите. Тя едва свързвала двата 
края, припечелвайки малко пари, като помагала на другите жени в къщната работа, а понякога 
събирала и падналите класове в нивите на по-богатите й роднини. Тази вдовица не ходела с високо 
вдигната глава. Но лицето й не било тъжно. С  усмивка и с радостно сърце тя отворила своята малка 
кесия. (Извадете малката кесия с малки монети, колкото 5 стотинки, също изрязани от стари 
капачки.) Без да се оглежда дали някой я наблюдава, тя пуснала всичко, което имала – само две 
малки монети (всяка от които се равнява на днешните около 5 стотинки) . Така тя благодарила на 
Бога, че Той се е погрижил за прехраната й и че ще продължава да го прави.  

От всички стоящи в храма само Господ Исус видял радостта в сърцето на тази жена. Когато 
вдовицата излязла, Той Се обърнал към Своите ученици и им казал: "Вие видяхте колко пусна всеки 
един от тях, но Аз ви казвам, че тази бедна жена пусна най-много." За Господ Исус най-важно било 
нейното искрено желание да благодари на Бог чрез малкото, което имала. За Него не били важни 
монетите и броят им, защото тази жена дала повече, отколкото другите хора – богаташите давали 
много, но от това, което им оставало, а вдовицата дала малко, но то било всичко, което имала.  

 
 
 
 
Проследете пътя на дарението 
Раздайте на всяко дете копие от рисунката с вдовицата и богаташа и кесиите. Децата трябва 

да проследят пътя на дарението, което дава всеки от тях (от малката кесия излизат малко пари, от 
голямата – много). След това могат да оцветят двамата герои. Докато те работят, може да 
разкажете историята съвсем накратко или да я преговорите с въпроси. 

 Къде били Господ Исус и учениците Му и какво правели там? 
 Какви хора идвали да пускат дарението си в съкровищницата? 
 Как изглеждали богаташите? 
 Колко пускали богатите?  
 Кой друг дошъл да пусне дарението си в съкровищницата? 
 Как била облечена бедната жена?  
 Колко дала вдовицата? 
 Какво казал Господ Исус за даването на тази жена? 
 
Даване за Бог 
Раздайте на децата по две монети (изрязани от хартия или от капачки). Децата се нареждат в 

кръг, а в средата на кръга сложете глинения съд, който сте използвали в историята (може и едната 
кесия). Отново им кажете, че за Бог не е важно колко даваме, а с какво отношение. Правилното 
отношение е радост и благодарност към Бог. След това нека децата да дадат своите монети в 
съкровищницата (или кесията). Кажете им също, че понякога Бог ни дава обратно дори и повече от 
това, което сме дали, но ние не бива да очакваме отплата от Бог. Кажете на децата, че парите не са 
единственото нещо, което могат да дадат на Бог. Ако дадат една от играчките си на дете, което няма 
играчки, Бог вижда и се радва. По същия начин е, ако дадат дреха или нещо друго, което имат, на 
хора, които нямат нищо.  

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
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За малките деца радост обикновено означава танц или песен – затова при събирането на 
дарението можете да пуснете жива музика, на която с танци или скачане или пляскане с ръце 
децата да благодарят на Бог, че са здрави и да дадат дарението си. 

Ако по принцип събирате дарение, може това да е начинът, по който да го съберете този път.  
 
Огърлицата на баба 
От рецептата за домашен пластилин (за рецептата виж урока "Господ Исус нахрани  гладните")  

в къщи предварително изпечете кръгчета горе долу с размера на монети, на които направете 
дупчица. Раздайте ги на децата да ги оцветят с темперни или водни бои или флумастери  и им 
помогнете да си направят огърлици. 

  
 
 
 
Излизат Дългунчо и Бъбривко. (Ако ще обяснявате разликата между видовете даване, нека 

куклите да помогнат при обяснението) 
Д: Колко интересна история. Нали, Бъбривко?  
Б: Да, много интересна. Особено, като разбрах, че жената е пуснала само около 10 стотинки на 

днешни пари. Това е толкова малко... 
Д: Знаеш ли, че аз понякога съм се срамувал, когато не съм имал много парички, които да 

пусна в дискуса в църквата... 
Б: И на мен ми се е случвало това. 
Д: А сега разбрах, че за Бог не е важно да даваме повече от останалите и дали те да ни 

виждат. Важно за Бог е да дадем от своето и то с радост. 
Д: Така е. Дори знам, че можем да даваме не само на Бог, ами и на другите хора. И то не само 

пари. 
Б: А какво друго можем да дадем на другите освен пари? 
Д: Аз мисля, че можем да даваме от дрешките си, от храната, от играчките, от книжките... май 

от всичко, което имаме.  
Учителят се намесва. 
У: Момчета, знаете ли колко пари са около 10 стотинки? Можете ли да предположите какво 

можем да си купим с тях? А вие, деца, знаете ли? 
Нека децата да опитат да отговорят. Сравнете сумата с цената на една дъвка или половин 

обикновена вафла, половин пакет царевични пръчици или нещо, което знаете, че децата обичат.  
Б: Малеее, наистина са малко пари – само 10 стотинки. Но както чухме в историята – тя е дала 

всичко, което е имала. Но щом Господ Исус е казал, че тази жена е дала повече от богаташите, 
значи Той наистина е видял отношението и сърцето й.  

Учителят завършва със заключението, че Бог гледа на сърцето на този, който дава, а не на 
сумата, която дава. Ако учителят има силно свидетелство, свързано с финанси, може да го даде и 
да насърчи децата, че Бог вижда какво даваме. 

 
 
 
Пътечка от монети  
Необходими са монети по 5 стотинки или изрязани от капачки. Предварително напомнете на 

децата, че това, което вдовицата е пуснала, са били две монети, чиято днешна равностойност е 
около 10 стотинки. Наредете монетите като огърлица в редичка и ги залепете с тиксо от едната 
страна, за да не мърдат. Раздайте на децата цветна хартия и поставете под хартията броеницата с 
монети откъм лицевата им страна (тиксото да остане отдолу). След това раздайте пастели на 
децата и им обяснете да рисуват с пастела само върху мястото, под което усещат, че има монета. 
Тази дейност е подходяща за по- големите деца. За по-малките предварително нарисувайте 
кръгчета под формата на огърлица, които те могат да оцветяват. Дискутирайте отново какво можем 
да си купим с 10 стотинки. Питайте ги също дали ако това са последните им пари, дали биха ги дали 
на Бог.  

 
 Да си направим монети 
От пластилин или домашно направен пластилин (за рецептата виж урока "Господ Исус нахрани  

гладните") децата могат да оформят топчета и след това да ги сплескат на масичката и да изрежат 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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монети с помощта на капачка на пластмасова бутилка (може и по-голям кръг). На своите монети те 
могат да създадат своя рисунка и да напишат стойността на монетата. 

 
Радостно сърце 
Раздайте на всяко дете по едно картонено сърце, като предварително в долния край сте 

нарисували от две монети едната страна, а от другата – злато, банкноти, скъпоценности. Когато 
всяко дете получи своето сърце, ги разгледайте заедно, като поговорите по отделно за двете 
страни. Кажете стиха за запаметяване заедно. Сега нека децата да нарисуват очички, нос и усмивка 
от страната на монетите, а на обратната страна – очи, нос, без усмивка  (тъжно лице). Повторете, че 
Бог вижда сърцата и обича ония, които Му дават с радост. Могат да занесат сърцата в къщи и те да 
им напомнят истината от урока днес. 

 
Изпълни моята заповед 
Нека всички деца да се съберат в средата на стаята. Учителят ще издава заповеди, които 

децата като чуят, ще трябва да направят и да кажат нещо. Когато учителят каже: "бедната вдовица”, 
децата отидат в левия край на залата и казват: "Тя дала всичко с радост"; когато учителят каже: 
"богаташите", децата отиват в десния край и казват: "Те дали от излишъка си"; когато учителят каже: 
"всички ние", децата застават по средата и казват: "Ние ще даваме с радост, защото се учим от 
Божиите истини." 

Играйте, докато им омръзне, но и достатъчно, за да запомнят кой как дава. 
 
 
 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 
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Дял 6  
ГОСПОД ИСУС ПОУЧАВА С ИСТОРИИ 

 
Поученията на Господ Исус продължават и в този дял. Божието Слово е извор на знание 

и мъдрост, които Бог ни е предоставил и очаква от нас да прилагаме в живота си. Тези истории 
са за поучение и изпълнение. Наша отговорност е да помогнем на децата от рано да станат 
изпълнители на Словото, а не само слушатели. В тези няколко притчи Бог дава духовни  
истини, които могат да променят живота ни, когато ги изпълняваме. Двете къщи ни посочват 
коя е правилната основа, на която да градим живота си. Добрият самарянин ни дава пример на 
милост, която Бог очаква да показваме, и то не само на приятелите си. Блудният син 
представя Божията любов и прошка към този, който осъзнае греха си и се завърне при Бог. 
Добрия Пастир, Господ Исус Христос показва огромната загриженост за нас, Божиите овчици. 
И не на последно място, притчата за длъжниците ни дава ясното напътствие да прощаваме 
така, както и сам Бог е простил на нас. Всеки учител иска да види поверените на грижите му 
деца в небето един ден. Всичкото това знание, което ние предаваме, със сигурност ги 
доближава стъпка по стъпка към Божието царство. Това е голяма привилегия и отговорност 
пред Бог за нас учителите. Молитвата ми за вас е всеки един да се намери добър и верен 
слуга пред Господаря си. Насърчавам ви, дерзайте, защото трудът ни за децата е голямо 
благословение и инвестиция за Небесното царство! 

Основните цели, които сме си поставили тук, са: 
 Да бъдем изпълнители на Словото, а не само слушатели. 
 Да показваме милост и да обичаме ближния. 
 Бог винаги чака твоето завръщане. Не се бави! 
 Вън от Бог няма добро за теб. 
 Господ Исус е добрият Пастир, не се отделяй от Него. 
 Прощавай, както Господ е простил на теб. 
Стих за запаметяване за целия дял: „Иди и ти прави същото.” Лука 10.37 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Подходящ стих за запаметяване за урок 20 - "Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели." 

(Яков 1.22) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 21 - "Да обичаш ближния си като себе си." (Лука 10.27) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 22 - "Вън от Бога няма добро за мен." (Псалми 16.2) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 23 - "Господ Исус е добрият пастир." (Йоан 10.11)  
Подходящ стих за запаметяване за урок 24 - "Както Господ е простил на вас, така прощавайте и вие!" 

(Колосяни 3:13) 
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За тази начална дейност са необходими две пластмасови кутии (може тави или плитки легени). 

На дъното на едната сложете не много едри камъни, а на другата пясък или пръст. Необходими са и 
две малки къщи, направени от конструктор или глина, които са сложени в кутиите – едната здраво 
закрепена в камъните, другата само поставена върху пясъка.  

Появяват се Дългунчо и Бъбривко и спорят чия къща е по-здрава. Учителят ги прекъсва. 
У: Момчета, момчета, успокойте се. Кажете ми за какво спорите? 
Д: Ами с Бъбривко си играхме на строители. И двамата направихме къщи. Обаче аз му казвам, 

че моята е по-здрава, защото е с по-добри основи, а той ми не вярва. 
Б: Не, не е вярно, моята също е здрава, защото е на пясък. И твоята не е лоша, но моята е по-

здрава.  
Д: Не, моята, защото е изградена върху камък. 
У: Момчета, вие пак започвате! Моля ви, спрете да спорите. И на двамата къщите са много 

красиви. Но дали са еднакво стабилни? Нека да питаме децата коя къща според тях е по-здрава.  
След това накарайте Дългунчо и Бъбривко да седнат при децата и да видят какво ще 

направите. Кажете на децата, че ще използвате къщите на Дългунчо и Бъбривко, за да им разкажете 
нещо интересно. 

Наредете столчетата на децата в полукръг, за да могат да виждат какво правите.  
След това, докато разказвате библейската история, направете демонстрация, за която е 

необходима повече предварителна подготовка и специално обособено място. На земята постелете 
голям найлон; необходим е вентилатор, както и лейка (кана) с вода. За да е по-лесна 
демонстрацията, на дъното на съдовете, в които са къщите, сложете по малко количество пясък, 
оформен като купчинка, в която е захваната къщата; в другия съд направете същото с камъните. 
(Може къщите да са от хартия, като тази, която ще "устои", облепете с безцветно тиксо – така тя 
няма да се намокри и  да падне.) 

 
 
 
 
Докато Господ Исус живеел на земята, Той разказвал на учениците Си и на всички хора за Бог 

и за Божието царство. Господ Исус им казвал важни неща и ги предупреждавал, че не само трябва 
да чуят тия важни думи, но и да ги изпълняват. Един ден Господ Исус пак говорел на хората колко 
важно било да слушат какво казвал, както и че по-важно било да изпълнят чутото. Тогава Той 
разказал една история. 

Имало двама мъже, които решили да си построят къщи. Единият бил разумен и трудолюбив. 
Той решил, за да е здрава къщата, ще трябва да я построи на канара. Той изкопал много дълбока 
дупка в канарата, за да постави там основите на  къщата и едва тогава започнал да строи самата 
къща. Другият пък бил неразумен и мързелив. Копането в канара му се струвало твърде тежко, 
затова избрал по-лесния начин – да направи къщата си на пясък, без да копае на дълбоко за 
основите, той просто построил своята къща. Но къща без основа дали ще устои, как мислите? Чуйте 
какво станало...  

И двете къщи станали готови. На външен вид не се различавали много – имали покрив, 
прозорци и врати. И двамата стопани били щастливи, че си имат нови домове, в които да живеят със 
семействата си. (Тук можете да посочите двете къщи на Дългунчо и Бъбривко.) 

ДВЕТЕ КЪЩИ 
Лука 6.47-49, Матей 7.24-29 

Трябва да слушаме Божиите думи и да ги изпълняваме. 
"Иди и ти прави същото." (Лука 10.37) 

 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 
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Но не минало много време и... (Включете вентилатора и го насочете към къщите, като 
постепенно засилвате скоростта.) Започнал да духа вятър. Първо не бил много силен, но 
постепенно се засилвал. (Вземете лейката и започнете да наливате вода върху съдовете с къщите – 
първо леко, после повече и по-силно.) Завалял и дъжд – толкова силен, че предизвикал наводнение 
(съдовете трябва да са се напълнили до това време така, че пясъчната купчинка да се е сринала – 
затова е необходимо да има място, където да се разтече пясъкът). Такова наводнение, че чак 
реките излезли от бреговете си и започнали да заливат всичко.  

Разумният човек бил спокоен, когато гледал силната буря. Той знаел, че къщата му е със 
здрави основи, вкопана дълбоко в канарата и независимо колко силна е бурята, къщата няма да 
падне. Така се и случило. Бурята продължавала, но къщата на разумния човек не се поклатила 
дори.  

А неразумният бил неспокоен – ами ако къщата му се срине? Така и станало. Силният вятър 
разтърсил стените, а наводнението срутило къщата и падането й било голямо.  

Това била историята на Господ Исус. След това Той казал на хората около Себе Си, че който 
слуша думите Му и ги изпълнява, прилича на разумния мъж от историята, чиято къща устояла на 
бурята. А който само слуша, но не изпълнява думите на Господ Исус, приличал на втория мъж, който 
бил неразумен и чиято къща се срутила. По този начин Господ Исус казал на учениците Си и на 
другите хора, че винаги ще имат проблеми в живота, понякога трудности и изпитания, може би 
болест. И ако не изпълняват Божието Слово, ще им бъде много трудно да се справят със всичко 
това. Но когато слушат и изпълняват Божиите думи, ще бъдат в безопасност близо до Бог, защото 
само при Него има сигурност и защита. Нашият Бог е Любящ и Верен, Той направи всичко за нас, за 
да може днес вие и аз да се чувстваме закриляни, обичани в Негово присъствие. И Той очаква от 
нас да Му се доверим, като слушаме и изпълняваме Святото Му Слово. 

 
 
 
 
Ще правим ли както Бог казва? 
Наредете децата така, че да има разстояние между тях. Кажете им, че ще им показвате разни 

неща – те трябва не само да ви наблюдават, но и да ги повтарят след вас. Нека това да бъдат леки 
движения на място – вдигане на ръце, стояне на един крак, пляскане, въртене в кръг, клякане.  

След това им кажете, че ако са изпълнявали тия прости команди, колко по-важно е да 
изпълняват това, което казва Божието Слово. А то казва – молете се, благодарете на Бог за всичко, 
бъдете послушни, пейте хваление на Бога, не крадете и др. (можете да ги подберете според 
възрастта на децата в групата). Това, което децата могат да направят веднага в часа, направете го – 
могат да хвалят Бога, да Му благодарят, да се молят, а през седмицата да не забравят да вършат 
тези и другите неща, които сте споменали.  

Ако децата изпълняват тия заповеди от Божието Слово, ще бъдат като разумния мъж, който 
направил къщата си на скалата и която бурята не съборила.  

 
Тухла върху тухла 
Децата слушат и наблюдават движенията на учителя, а после заедно опитват да кажат 

стихчето и да правят движенията.  
Тухла върху тухла – ръцете са опънати напред, свити в юмруци, слагат се един върху друг 
Къща построихме – прави се покрив на къща с допиране на пръстите на ръцете пред гърдите 
Колко е висока – ръце опънати нагоре 
Колко е широка – ръце опънати в страни 
А коминче? – ръка на чело и гледате наляво 
А коминче? – ръка на чело и гледате надясно 
Още тухлички вземете – навеждате се и "загребвате" тухлички от земята 
И коминче построете – подскоци с ръце, опънати нагоре 
След това децата може да направят къщи от конструктор – най-добре е да работят в група. 
 
Рисунка 
Нека децата да нарисуват къща – с покрив, прозорци, врати, каквото решат. Може и да им 

дадете лист, на който има само контур на къща, а те да я довършат и да я оцветят. Може и да 
приготвите и части на къща, които децата да залепят като апликация. 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
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Учителят кани Бъбривко и Дългунчо да се присъединят отново при децата и пита: 
У: Е, приятели разбрахте ли сега кой от вас бе прав? 
Б(тъжен): Ох, дааа... А аз си мислех, че моята къща върху пясъка е по здрава, а то какво стана 

– водата дойде, вятърът също и бум! Срути се долу!  
Д: Не се тревожи приятелю. Това беше само игра, но пък днес научихме много важен урок, че 

не само  къщите, а животът ни трябва да е построен на канара и то на канарата Исус Христос. 
Б (вече радостен): Разбира се и за това се  иска само да слушаме словото от Библията и да го 

изпълняваме. Това е прекрасно! 
Д: Хубаво е че си имаме неделно училище и учители, които да ни показват и учат на истините в  

Библията. Сега остава само изпълнението. Съгласни ли сте с нас, деца? 
У: Хайде всички заедно да кажем на Бог днес: "Ще бъдем изпълнители на Словото, а не само 

слушатели." Толкова е чудесно да имаме Исус в живота си. Той ни е дал Библията, за да ни води и 
чака ние да изпълняваме. Понякога ни се струва, че нещо е трудно, но Бог обеща във всичко да е с 
нас, да ни помага, да ни дава сили да се преборим. А щом великият Бог е с нас, има ли нещо мъчно 
за Него? Не! Тогава нека смело да вървим напред и да изпълняваме думите Му от Библията. 

Учителят и децата повтарят няколко пъти стиха за запаметяване. Ако децата са повече, 
учителят кара момченцата или момиченцата да казват, после децата с бели блузки, после тези с 
червени и така, докато всички деца кажат стиха поне три или четири пъти.  

 
 
 
 
Да слушаме Божиите думи и да ги изпълняваме 
Тази дейност ще помогне на децата да запомнят не само истината от урока, но и стиха за 

запаметяване. 
Учителят и децата се нареждат в кръг (на по-голямо разстояние между тях). Учителят казва 

думичките и показва движенията, които децата трябва да повтарят.  
Моите уши са готови да слушат – слага ръце зад ушите и леко се привежда напред 
Това, което Господ Исус казва – сочи нагоре 
Моите крака бързат да го свършат – тича на едно място 
С ръцете си го правя – движи пръсти  
На Господ Исус радост да доставя – скачат с ръце, изпънати нагоре. 
Накрая учителят отново казва стиха за запаметяване, след това всички деца го повтарят след 

него. 
 
Песен 
Към този урок е подходяща известната вече песен за двете къщи (ако не сте я чували, 

измислете своя простичка мелодия към този текст).  
Един строи своя дом на пясъка / 3 
И дъжд заваля. 
И дъжд заваля, и водата се разля / 3 
И домът не устоя.  
Друг строи своя дом на канара / 3 
И дъжд заваля.  
И дъжд заваля, и водата се разля / 3 
Но домът устоя.  
Построй своя дом на Исуса Христа / 3 
И дъжд да вали... 
И дъжд да вали, и порой да фучи / 3 
Твоят дом ще устои.  
 
Къща от хартия 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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За направата на една къща са необходими по две копия от модела (той е един и същ, 
разликата е само в цифрите, означаващи страните). Изрежете по плътните линии и сгънете по 
пунктираните. Преди да започнете да слепвате страните, както следва, проверете дали сте срязали 
късата страна Х. Страните се слепват една към друга по следния начин: (1 + 2), (3 + 4), (5 + 6), (7 + 
8), (9 + 10). 

След това децата трябва да оцветят покрива в кафяво или червено, на една от стените да 
нарисуват врата, а на другите три – прозорци.  

 
Музикална кутия 
Вземете една кутия, облепена красиво отвън и вътре сложете листчета със заповеди. Може да 

пуснете музика или да пеете песен. Докато песента върви, децата са наредени в кръг и си подават 
кутията един на друг в посока на часовниковата стрелка. При знак стоп този, който държи кутията, я 
отваря и си вади едно листче. Учителят го прочита, а детето трябва да изпълни написаното. 
Командите могат да бъдат детето да каже стиха за запаметяване, да изпее любима песен, да каже 
на детето от дясно, че Исус го обича, да благодари на Бог, да се помоли за нечия нужда, да каже на 
детето от ляво, че го обича и др.  

На всеки, след като е изпълнил заповедта, му подарете бонбон или сладка за насърчение. 
Накрая кажете, че можем да бъдем сигурни, че щом изпълняваме Божието Слово, ще получаваме от 
Господ Исус много "подаръци" в живота си: здраве, успех в училище, верни приятели, изпълнени 
желания. Бог е верен и ако ние изпълняваме, това което Той иска от нас, със сигурност ще ни 
благословя. 
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За разказването на библейската история можете да използвате макет на пътя и на участниците 

в историята за добрия самарянин. От една страна, ще впишете по-добре разказа в основния си 
разказ, от друга, за децата ще е по-лесно за възприемане, както и по-интересно, ако виждат какво 
става.  

Можете да направите макета по различен начин, според възможностите и мястото в неделното 
училище.  

Единият вариант е да използвате кутия, в която да наредите камъни и пясък и да използвате 
малки кукли за героите, като ги движите с ръка. Вместо кукли можете да нарисувате героите. Друг 
вариант е да направите куклено шоу с кукли от хартия, закрепени на сламки, а за фон сложите 
подходяща картина на пустинен, скалист път. Трети вариант е предварително да подготвите рисунки 
на основните моменти в историята и да ги показвате, когато стигнете до тях. 

 
 
 
 
 
 
 
Бъбривко и Дългунчо се появяват, карайки се. 
Б: Видя ли какво стана? Аз като ти казах, ти не! 
Д: Ти какво искаш? И нас ли да набият? Не ги ли видя, че са по-здрави от нас? 
Б: Да, бе, да! Ама те не познават Исус, а ние Го познаваме. Признай си, че те достраша... 
Д: Е, ти като си толкова смел, защо не отиде сам? 
Учителят: Хей, вие двамата, защо се карате така? Децата ви гледат. 
Б: Тоя Дългунчо е голям пъзльо. На връщане от училище видяхме да бият едно момче и аз му 

казах да се намесим и да го защитим, а той взе да се оправдава, че не го познаваме, можело да ни 
набият и тъй нататък. Абе, страх го беше... 

Д: Е, ако ни бяха натупали и нас, тогава, а? 
У: И това можело да стане, но ти не си опитал, за да знаеш. Да, понякога е така, но Бог е 

обещал да ни пази и закриля от зло. И освен това Той очаква от нас да правим добро и да помагаме 
на другите в беда. Чуй днешния урок заедно с децата и пак ще си поговорим. 

 
 
 
 
Веднъж един законник (човек, който много добре познавал Божиите закони и знаел какво пише 

в Божието Слово) срещнал Господ Исус и решил да Му зададе един въпрос. Той попитал какво да 
направи, за да наследи вечен живот. Какво ли си е мислел, че ще му отговори  Господ Исус? Дали 
не се е надявал да поспори с Господ Исус или пък поне да види какво ще отговори Господ Исус на 
този интересен въпрос?  

Господ Исус разбрал, че този човек знае какво пише в Божието Слово – че за да наследиш 
вечен живот трябва да обичаш Бога с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с 
всичкия си ум, а освен Бог, трябва да обичаш и ближния си както себе си. Какво означавало това да 
обичаш ближния като себе си? Обичаме ли себе си? (Нека децата да отговорят. Помогнете им с 
въпроси как показват, че обичат себе си – като се грижат за себе си и т.н.)  А  Господ Исус казал на 
този мъж, че по същия начин трябва да обича и ближния си.  Човекът тогава попитал кой е негов 
ближен. Тогава Господ Исус му разказал една история, с която му показал какво означава ближен 
човек.  

ДОБРИЯТ САМАРЯНИН 
Лука 10.25-37 

Иди и ти направи същото. 

"Иди и ти прави същото." (Лука 10.37) 
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Ето каква била историята. (Ако ще използвате нагледни средства, тук е времето да ги 
включите.) Един човек отивал от град Ерусалим в друг град, наречен Ерихон. Разстоянието между 
двата града не било никак малко, а пътят минавал през скалиста, пустинна област и бил доста 
опасно място, особено за сам пътник. Из скалите често се криели разбойници и те нападали 
пътниците, за да ги ограбят. Така се случило и с този човек. Нападнали го, пребили го, взели му 
всичко и го оставили да лежи сам и безпомощен край пътя.  

Не след дълго по същия този път минал един свещеник (което означава също религиозен 
водач). Той видял пребития човек, но го подминал и продължил по пътя си. Минало още малко 
време. По същия път минал друг човек – той бил левит (левитите били хора, които служат в храма и 
се грижат за него). Но и той се обърнал на другата страна и подминал пребития, макар че го видял.  

След известно време по пътя се задал друг мъж с магаре. Той бил родом от Самария, една 
далечна страна. Самаряните не били обичани от евреите, защото били техни стари врагове и били 
смятани за лоши хора. Но макар че бил самарянин и считан за враг, този човек бил добър и 
милостив. Той се спрял при ранения, превързал раните му, качил го на магарето си и го закарал в 
най-близката гостилница. Понеже трябвало да продължи пътя си, самарянинът оставил ранения в 
гостилницата, но предварително платил на стопаните да се грижат за ранения. Той дори обещал да 
доплати на връщане, ако парите не били достатъчни. Едва тогава продължил по своята си работа.  

Когато Господ Исус завършил историята, попитал законника кой според него е бил ближен на 
пребития мъж от историята. Когато законникът казал, че ближен на ранения бил този, който показал 
милост и се погрижил за него, Господ Исус се съгласил и го насърчил и той да е такъв – да прави 
добри дела на хората около него, да бъде милостив и да им помага.  

 
 
 
 
Песен с движения 
Измислете си простичка мелодия към песничката с движения. Изпейте я пред децата, като 

показвате движенията, а после включете и тях. Повтаряйте я, докато децата я научат или докато 
видите, че им омръзва.  

Бог – сочат нагоре 
Добър е – обхващат раменете си в прегръдка 
С мен – сочат себе си. 
Държи ме – събират ръце в шепа 
Той – сочат нагоре 
И пази ме – лява ръка свита в юмрук, палецът сочи нагоре; дясна ръка, разперена като чадър 

над лявата 
Бог – сочат нагоре 
Добър е  - обхващат раменете си в прегръдка 
С мен – сочат себе си 
Накрая всички заедно изповядайте: "Бог ме обича!" 
 
Еднакви и различни 
Целта на тази дейност е след като току що децата са изповядали, че Бог обича всяко едно от 

тях, да разберат, че Бог обича всички хора, независимо че са различни един от друг.  
Накарайте децата да огледат другарчетата си в групата -  какви коси имат (прави, къдрави, 

руси, тъмни), какви очи имат (кафеви, сини, зелени, сиви), с какви дрешки са облечени и обути 
(панталонки, полички, блузки). Нека да опитат да намерят по едно или две деца, които са с нещо по-
различни от тях и да се хванат за ръце.  

Децата трябва да разберат, че макар че са различни, всички те са създадени от Бог и Бог ги 
обича еднакво много. Така и те трябва да обичат другите деца и да са мили с тях, да им помагат, да 
са загрижени, както Бог го прави.  

 
Намери верния път 
Пригответе копия от лабиринта за всяко дете. Всяко от тях трябва да проследи пътя на левита, 

свещеника и самарянина. Кой от тях стига до гостилницата? Целта е децата да открият пътя на 
милостивия самарянин. 
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Магаре 
Копирайте на ксерокс за всяко дете по едно магаренце. На всяко да пише: "Обичай ближния си 

като себе си". Раздайте им ги и нека всеки да си го оцвети и в долния край да си напише името (или 
само буквата). Когато са готови, всяко дете трябва да подари магаренцето си на друго дете. А когато 
го подарява, трябва да казва стиха за запаметяване: "Обичай ближния си като себе си." Децата за 
занесат магаренцата вкъщи и да помнят този урок. 

 
 
 
 
Учителят пита Дългунчо: 
У: Е, Дългунчо, какво мислиш сега? Правилно ли си постъпил днес? 
Д: Ех, ами май не. Бъбривко е бил прав, а аз се уплаших. Но от тази история разбрах, че искам 

да съм като милостивия самарянин. И той не познавал човека, но без колебание му помогнал. 
У: Не се тревожи, приятелю, всички ние се учим всеки ден. Важно е че си разбрал какво трябва 

да правиш от днес нататък. 
Д: Благодаря. Това беше чудесна история от Библията. Аз обичам Исус и искам да Му бъда 

угоден, така че ще правя добро. 
Попитайте децата какъв е бил самарянинът – добър, милостив, грижовен, готов да помага, 

щедър, загрижен. А кой друг е такъв? Те могат да отговорят мама, татко, баба, дядо, лекарят, 
Господ Исус и др. Попитайте ги как тези личности се грижат за нас, как ни помагат. 

После с помощта на Дългунчо и Бъбривко учителят провежда дискусия с децата по какъв 
начин можем ние да помагаме на другите. Идеята е децата да се научат, че трябва да бъдат като 
добрия самарянин и като Исус – да обичат другите, да имат милост към тях, да им помагат по 
различни начини. Нека децата да дадат предложения как можем да помагаме вкъщи, в детската 
градина, в неделното училище, на площадката.  

Ако разполагате с време, нека децата да покажат някои от тези начини – например да подават 
щипки за пране, докато учителя закача дрехи, да помогнат да се съберат играчките и да се подреди 
стаята, да превържат наранено другарче и др.  Ако искате, направете няколко къта, в които децата 
да изиграят тези неща в екип. 

 
 
 
Добрият самарянин 
За тази дейност е необходим помощник на учителя или по-голямо дете, които ще играят 

ролята на пребития, който лежи край пътя (ако не разполагате с помощник, можете да използвате 
по-голяма кукла). Необходими са също лепенки (цитопласт), парчета бинтове, марля, хартиени 
листчета (горе долу с размера на лепенките), затворени празни шишенца или кутийки от лекарства. 
Всички тези неща наслагайте в непрозрачен плик или кесия и ги размесете добре. В отделен съд 
пригответе от всички материали, но без листчетата, в количество, достатъчно да има за всяко дете 
поне по едно (те ще са необходими в края на дейността). 

Кажете на децата да си представят, че помощникът (куклата) са пребития човек от 
библейската история, която са чули току що. Те вече знаят, че Господ Исус ни учи да обичаме 
хората, както себе си. Знаят също, че трябва да показват обичта си по някакъв начин. Всяко дете ще 
идва при учителя, ще бърка в непрозрачния плик, ще си извади от вътре само едно нещо (може и да 
е листче) и ако то може да се използва, за да помогне на пребития (лепенка, бинт, лекарство), 
детето минава покрай помощника (куклата) и използва това, което е извадило от плика. Ако детето е 
извадило листче, минава покрай пребития човек. Докато се изредят всички деца, коментирайте 
според това, което са извадили и което правят – дали помагат като самарянина или отминават като 
другите двама човека от историята.  

Накрая извадете кутията, в която има достатъчно "превързочни" материали за всяко дете – 
нека да вземат и да помогнат на пребития човек, като превържат раните му. Идеята е, че трябва да 
бъдат като добрия самарянин – да не отминават, когато могат да помогнат, да обичат хората около 
тях, да са милостиви и добри с тях.  

 
Бърза помощ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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Вземете аптечка за бърза помощ. Изрежете от списания или книжки картинки или снимки на 
деца, които са наранени или са в беда. Разгледайте ги една по една, като ги обсъдите и видите 
нуждата от помощ. Наредете ги пред децата да ги виждат и отворете аптечката. Вадете марлите, 
спирта, памука, лекарствата едно по едно и обяснявайте накратко за какво служат те. Може да 
направите малка демонстрация с превързване на рана. Поговорете и за други начини: като да 
повикаме някой възрастен, като се обадим на Бърза помощ. Ние можем да помагаме навсякъде – в 
къщи, в училище, на улицата. Като играем с деца, с които никой не играе; като помагаме, когато 
някой е в беда; като сядаме в час до този, до когото никой не сяда; като не подражаваме, ако някой 
се подиграва на друг и др. 

 
Аз ще ти помогна! 
В стаята направете трасе от въженце или плътен конец. В единия са всички деца. В отсрещния 

край е финалът. Там ще е гостилницата (стол с облегалка, покрит с платно или чаршаф). Някъде по 
средата на пътя трябва да има едно дете легнало (на постелка). От старта тръгва едно дете, отива 
до легналото, хваща го за ръката, изправя го и му казва: "Аз ще ти помогна." После го завежда до 
"гостилницата",  оставя го там и се връща обратно на местото на "ранения". Така докато се изредят 
всички деца, като този, който води ранения до гостилницата, минава на негово място. Ако има 
достатъчно място, може да направите играта състезателна.  

След края на играта поговорете с децата как са се чувствали на мястото на ранения (чакали са 
помощ, след това са спокойни, че са им помогнали). А как са се чувствали като милостивия 
самарянин (радостни, че помагат; щастливи, че Бог ги употребява)? 

 
Ти си уникален 
Пригответе предварително табелки за врата, на които сте залепили картинки от списания на: 

дебел и тънък, черен и бял, богат и беден, висок и нисък, тъжен и усмихнат човек, черна и бяла 
точка, черен и бял триъгълник, черен и бял квадрат (може и да направите само стилизирани рисунки 
на човеците). Сложете по една табелка на всеки. Дайте им време да се огледат и да открият своя 
"противоположен приятел". Когато всеки намери партньора си, да се хванат за ръка. 

Когато всички са по двойки, поговорете за това колко сме различни всички ние. Господ ни е 
създал уникални личности и независимо от това да ли си бял, черен, тънък или дебел, малко бебе 
или стар човек, дали си тъжен или весел, познаваш ли Бог или още не, Господ те обича и ти си 
скъпоценност в Неговите очи. Той се гордее с теб и много, много те обича. Накрая обобщете, че  в 
живота си ще срещаме различни хора, някои лоши, други добри, но Бог очаква от нас да сме добри с 
тях и с каквото може да помагаме, а Той ще се грижи за нас. 
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Преди да дойдат децата скрийте на различни места из стаята непрозрачни торбички, в които 
сте наслагали материалите, които ще ви помагат да разкажете историята (може и само рисунки на 
тези неща) – пари (изрязани от капачки), прасенца играчки, лъскава дрешка (пеньоар или халат), 
голям пръстен, сандали (чехли). Когато децата се съберат, кажете им, че трябва да ви помогнат да 
намерите нещо, което сте загубили. Когато те ги намерят и ги дадат, зарадвайте се много и 
благодарете на децата, че са ви помогнали (на всички, а не само на тези, които са открили 
торбичките).  

Това, което е в торбичките, използвайте, когато разказвате библейската история.  
 
 
 
 
Един богат човек имал двама сина. Един ден по-малкият казал на баща си, че иска да получи 

своята част от наследството на баща си. Бащата разделил имота и парите си на двамата си сина. 
По-младият взел това, което му се полага и заминал за далечна страна.  Там се събрал с лоши 
другари и започнал да води много лош живот. Съвсем скоро той похарчил бащините си пари за 
недобри неща и изведнъж се оказал без дом, без храна, без пари. Приятелите му не искали да му 
помогнат, нито да му дадат храна – щом той свършил парите, те също го изоставили. Освен това в 
тази страна, където живеел младежът, настанал глад. Сигурно и много други хора са били без 
работа и без прехрана.  

Затова младежът отишъл при един човек  и го помолил за някаква работа. Човекът отглеждал 
прасета и се съгласил да наеме младежа на работа. Така синът на богаташа станал свинар (това е 
човек, който се грижи за прасетата). Но въпреки това бил гладен и затова помолил да му дадат поне 
от храната на прасетата, но не му позволили да си вземе. И младежът продължавал да гладува и да 
ходи из калта с прасетата, докато се грижел за тях.  

И тогава, насред калта, той дошъл на себе си. Той изведнъж осъзнал, че това, което е 
направил, било  грешно и го довело до това окаяно положение. Той си спомнил как в дома на баща 
му имало изобилие за всички, даже и за слугите и за най-последните ратаи. Там никой не оставал 
гладен или жаден, а самият той сега не можел да яде даже и от храната на прасетата, която била 
толкова неприятна.  

И изведнъж младежът осъзнал каква грешка е направил, като напуснал дома на баща си. 
Затова решил да се върне вкъщи и да помоли баща си и Бог за прошка за тази неразумна постъпка. 
Речено – сторено! Младежът тръгнал към дома на баща си и по пътя си мислел: "Аз вече не съм 
достоен да съм син на баща си. Но ще му се извиня, ще помоля и Бог за прошка. Пък дано баща ми 
ме приеме поне на работа при себе си." 

Когато младежът наближил родния си дом, баща му го видял от далече и се завтекъл да го 
посрещне. Бащата знаел, че синът му е сгрешил, но бащиното му сърце все още обичало момчето. 
Затова бащата прегърнал сина си много силно и го целувал от радост. Младежът едва ли очаквал 
подобно посрещане и такава радост у баща си. Той се извинил на баща си и пред Бог, че е направил 
това лошо нещо да се откъсне от бащиния си дом без благословията на родителите си и да живее 
такъв лош и грешен живот.  

След това бащата поръчал на слугите да облекат сина му в най-хубавите дрехи, да сложат 
пръстен на ръката му и да го обуят с най-хубавите обувки. После направили голямо тържество, за 
което заклали най-угоеното теле и приготвили вкусна храна. По онова време дрехата, пръстенът и 
обувките били отличителен белег на  важна позиция и на власт, както и че младежът е бил приет от 
баща си.  

БЛУДНИЯТ СИН 
Лука 15.11-32 

Извън Божието присъствие няма добро за никого. 

" Иди и ти прави същото." (Лука 10.37) 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 
 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 
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По време на тържеството, когато всички се веселили, танцували и пеели песни на радост, че 
младежът се е върнал в дома на баща си, от полето се прибрал по-големият брат. Той се зачудил 
какви са тия песни и танци и когато разбрал защо всички са толкова радостни, се разсърдил. Той 
смятал, че баща му не бива така да посреща сина си, който е постъпил толкова лошо и е пропилял 
парите с лошия си начин на живот. Бащата излязъл и поканил и големия си син на тържеството, но 
той разсърден казал: "Татко, аз толкова години вярно ти работих, винаги съм те слушал, а нито 
веднъж за мен нямаше подобно тържество, нито си ми дал да заколя животно и да приготвя храна 
за моите приятели. А сега се върна брат ми, който знаеш как лошо постъпи, а ти му правиш такова 
голямо тържество." Бащата се усмихнал и казал на големия си син: "Синко, ти си винаги с мен, 
живееш в моя дом, разполагаш с всичко, което имам. Сега, когато твоят брат се върна и се извини за 
грешката си, редно беше да направим тържество и да се зарадваме за него." С тези думи бащата 
показал, че еднакво обича и двамата си сина.  Но радостта от завръщането на малкия му син, който 
е направил грешка, но се е осъзнал и е поискал прошка, го кара да прави тържество с песни и танци, 
защото бащиното сърце обича еднакво.  

 
 
 
 
Преговор с въпроси 
Задавайте на децата въпроси, с които да направите преговор на библейската история. За да е 

по-интересно и нагледно, изигравайте отговора на всеки въпрос, след като децата отговорят, и 
използвайте нагледните материали от историята.  

 Какво решил да направи синът на един богат баща? 

 Къде отишъл синът, след като взел парите? 

 Как живеел той? 

 Какво се случило с него, след като похарчил всички пари? 

 Къде отишъл младежът, след като гладувал известно време? 

 Какво станало, когато той пасял свинете? 

 Какво решил да направи той? 

 Кой пръв посрещнал младежа? 

 Как бащата посрещнал малкия си син? 

 Какво казал младежът на баща си? 

 Какво дали на младежа в знак на това, че е приет обратно вкъщи? 

 Какво направил бащата от радост? 

 Как реагирал по-големият брат? 

 Какво казал бащата на по-големия син? 
 
Рисунка 
Разделете децата на няколко групи. Те трябва да направят илюстрации към основните 

моменти на историята (вие им ги кажете) или да оцветят вече готови илюстрации (ако децата са по-
мънички).  

След това наредете рисунките по ред и накратко преговорете историята, като сочите всяка 
рисунка и оставяте децата да кажат с няколко думи коя част от историята изобразява тя.  

 
Моят пръстен 
Раздайте на децата бели листи, на които те трябва да очертаят едната си ръчичка. След това 

самички да нарисуват на едно от пръстчетата си пръстен.  
 
 
 
 
Дългунчо и Бъбривко се появяват. Бъбривко е много тъжен. 
Д: Ей, Бъбривко усмихни се! Какво ти става днес, какво си провесил нос? 
Б: На тебе ти е лесно, ти нищо не си направил.......никого не си обидил. 
Д: Какво толкова е станало? Хайде, разкажи ми. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 
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Б: Много ми е мъчно... Как се изложих само и то баш пред татко. Аз толкова много го обичам, а 
сега нараних точно него.  

Д: Какво си направил приятелю? 
Б: Амииии... Татко искаше от мен да купя хляб и мляко, защото мама е на работа. А пък аз 

излязох навън, видях приятелите ми и ... Нали ги знаеш? Като видяха, че имам пари ... и хайде на 
игричките. Отидохме в залата за игри и дадох всичките пари за плейстейшън и компютри. 

Д: Ами после...? Какво  направи? 
Б: И най лошото е, че като ми свършиха парите, всички избягаха. Аз обикалях улиците около 

къщи, беше ми мъчно, разбрах, че съм сгрешил... и понеже се стъмваше, се прибрах. Разказах на 
татко всичко, разплаках се, много ми беше тъжно... Но той ме прегърна, целуна ме и каза, че ми 
прощава. Обещах му да не правя така повече. После двамата отидохме в магазина, напазарувахме 
и той ми купи голям шоколад, а аз си мислех, че... 

Д: Е, ами това е страхотно, тогава се усмихни! 
Б: Още ми е мъчно, че разочаровах точно моя баща. 
Д: Но нали чу историята днес? Тя е и за теб, приятелю. Бог прощава и те приема с радост, 

същото е направил баща ти, така че не бъди вече тъжен. Ти си направил най-важното – признал си 
грешката си, не си излъгал. Не се тревожи повече, баща ти те обича, а Бог също те обича много.  

Б: Наистина ли? И няма да ми се сърдят, че ги разочаровах? 
Д: Не, разбира се. Божията любов е еднаква за всички Негови деца, които го търсят с искрени 

сърца. Радвай се сега и се весели, Бог те обича! Баща ти също! Деца, хайде да изпеем заедно с 
Бъбривко една песен за да го развеселим.  

 
 
 
 
Бащи и деца 
Разделете децата на две групи – "бащи" и "деца". Между тях поставете препятствия, които 

"децата" трябва да преодолеят, за да стигнат до "бащите". "Бащите" трябва да държат в ръка 
въженце (обръч, спасителен пояс). Препятствията могат да бъдат различни, според възможностите 
и големината на децата – малки столчета, на които децата да се качат и да слязат; червени точки, 
които да прескачат (означават опасност); лента, по която да вървят; син плат (вода), който децата да 
прескочат. Направете така, че последното препятствие да е най-голямо и за него децата да имат 
нужда от помощ. Когато стигнат до него, те трябва да извикат: "Татко!" или "Помощ, татко!". "Бащата" 
трябва да подаде на "детето" въженцето (обръча, пояса), за да му помогне да премине 
препятствието (може и само ръка да подаде). Когато "детето" премине препятствието, трябва да 
благодари на "бащата" за помощта.  

Учителят трябва да обясни на децата, че както в тази игра този, който е в ролята на бащата, е 
помогнал, така и в реалния живот Бог ни помага, когато извикаме към Него за помощ. Независимо 
колко се отдалечим от Бог, ако в един момент се обърнем към Него и Го помолим да ни прости, Той 
не само  ще ни прости, но и ще се зарадва, че сме се върнали при Него.  

 
Кое радва Бог? 
На земята наредете в кръг черни и бели стъпки (може и да ги редувате). Необходимо е и зарче, 

което децата ще хвърлят, за да се види колко крачки трябва да направят по стъпките. Трябва да има 
една изходна точка, а децата трябва да се редуват да хвърлят зарчето, като всяко тръгва от там, 
където е спряло предното дете.  

Ако детето спре на бяла стъпка, то трябва да каже: "Добрият път ни води към (радва) Бога!" 
Всички деца пляскат. Ако спре на черна стъпка, казва: "Лошият път ни отдалечава от (натъжава) 
Бога!" Всички деца казват: "Ох, ох..." 

 
Дрехите на сина 
Децата трябва да нарисуват това, което бащата е дал на сина си, когато го е посрещнал. След 

това трябва да ги оцветят и да обяснят защо според тях са ги оцветили така.  
Другият вариант е да направят апликация от предварително изрязани човек, дреха, сандали, 

пръстен.  
 
Пръстен от татко 
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Необходим е готов или домашно направен пластилин (вижте урок 41), от който децата да 
направят пръстен, какъвто е бил пръстенът, който младежът е получил от баща си. Нека да го 
украсят. Накрая може да направите изложба.  

 
 
   
 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 



Урок 23  Господ Исус разказва за добрия пастир 

 

 117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Веселите агънца 
Направете копия на рисунките на агнето и вълка, които направете на емблеми или коронки – за  

всички деца емблема на агне, а само една емблема на вълк; хубаво би било, ако намерите и 
облекло за овчар (наметало, гега, калпак, свирка).  

Агънцата са на поляната, хрупат трева, пият вода, играят, скачат, гонят се безгрижно (децата 
обикалят из стаята и играят, казват: "бе-е-е"). Вълкът (дете, наметнато с нещо тъмно или облечено в 
кожух, обърнат на обратно) обикаля около стадото, но овчарят (друго дете) не го допуска до тях и ги 
предупреждава: "Агънца, бягайте в кошарата!" Агънцата бягат в единия ъгъл на стаята.  

Играта се повтаря няколко пъти, като ролите на вълка и овчаря се поемат от други деца. 
 
 
 
 
За разказването на историята са необходими играчка агне и фон за началото (може саксия с 

голямо цвете или рисунка на поляна и храст). Историята се разказва от агънцето, а след репликите 
им куклите Дългунчо и Бъбривко сядат да слушат.  

Появяват се Дългунчо и Бъбривко. 
Д: Бързо, ела да видиш! Едно облаче е паднало в храстите и плаче… 
Б: Ама това било агънце! Какво правиш тук? Защо плачеш? 
Агънцето: Изгубих се. Много ме е страх. В гората е тъмно и има вълци. 
Б: А как така се изгуби? 
Агънцето: Не вървях след овчаря, макар да знам, че не бива да се отделям от добрия ни 

пастир. 
Д: Искаш ли да ни разкажеш нещо за себе си? 
Агънцето: Да, ще ви разкажа. Аз се казвам Белушка. Нашето стадо е голямо. Имаме си и 

овчар, който се грижи за нас. Той е готов дори живота си да даде за нас. Пази ни от крадци и диви 
животни. Когато сме гладни, той ни води на поляни със сочна зелена трева, за да си хапнем. Ако 
ожаднеем, той знае къде са най-студените и бистри извори. Ако по нашата вълна се закачат тръни 
или клонки, той бърза да ги махне, за да не ни се оплетат и да ни пречат. Случвало се е някоя от нас 
да си нарани крачето, тогава той намира начин да лекува раните ни. Той е много добър и грижовен. 
И ние всички много го обичаме. 

Овчарят ни е винаги с нас – не се отделя нито за минута. По цял ден ни води по поляните и из 
горите, говори ни, разказва ни поучителни истории. Ние толкова го познаваме, че дори и да не го 
видим, пак ако чуем гласа му, разпознаваме го. Ако го слушаме, тогава всичко е прекрасно. 

Но не всичко в нашия живот е хубаво. Понякога нощем, когато сме в кошарата и си почиваме, 
идват крадци. Те се опитват да се промъкнат тихичко през пролуките на оградата, за да откраднат 
някоя от нас, като се преструват на нашия овчар. Но ние разпознаваме, че това не е неговият глас и 
не тръгваме след тях.  

В живота ни има и други неприятни случки. Точно както сега се случи и с мен. Всички бяхме на 
една поляна и си хрупкахме тревичка. Без да разбера как, аз се заблудих и се отделих от другите. 
Отдалечих се толкова много от стадото, че вече не можех да ги виждам и да чувам гласа на 
любимия ми овчар. И сега, ето ме, попаднах тук.  

ГОСПОД ИСУС РАЗКАЗВА ЗА 
ДОБРИЯ ПАСТИР 

Матей 18.11-14, Лука 15.1-7, Йоан 10.11, 14-15, Псалми 
23.1-3 

Да не се отделяме от Господ Исус.  

"Иди и ти прави същото." (Лука 10.37) 
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А! Чувате ли? Това е неговият глас. Аз го познавам много добре. Ето, той ме вика по име. Идва 
да ме вземе. Оставил е цялото стадо, за да потърси мен – толкова много ме обича. И съм сигурна, 
че ще направи тържество, за да покаже на приятелите и съседите си колко много ме обича.  

 
 
 
 
Вярно и грешно 
Децата и учителят са в кръг. Учителят хвърля топка (плюшена играчка) към децата и казва 

изречения, свързани с библейската история. Детето, което държи топката, трябва да каже дали е 
вярно или грешно. 

Измислете сами какво да казвате според възрастта на децата.  
 
Какъв съм аз? 
Чрез насочващи въпроси и с помощта на рисунки (играчки) на агне, вълк, овчар децата правят 

характеристика на основните персонажи от библейската история. 
Агне – кротко, игриво, непослушно, малко, любопитно, изгубено, спасено, бяло или черно или 

пъстро, познава гласа на овчаря и т.н. 
Овчар – добър, грижовен, милостив, успокоява стадото, храни ги, пои ги, лекува ги, носи ги, 

пази ги и т.н. 
Вълк – лош, жесток, страшен, гладен, дебне, обикаля, иска да нападне и нарани стадото и т.н. 
 
Лабиринт 
Пригответе рисунка на лесен лабиринт, на единия край на който е изгубеното агне 

(използвайте единия от моделите на агне в края на урока), а в другия овчарят със стадото. Децата 
трябва да помогнат на изгубеното агне да намери стадото и овчаря, като намерят правилния път. 

 
 
 
 
Появява се пак агънцето Белушка. До нея са отново Дългунчо и Бъбривко. 
Агънцето: Това, което ми се случи, ми е за поука – да не се отделям от добрия овчар. Близо до 

него има сигурност за мен. При нашия овчар винаги има храна и вода. Най-важното е, че ако някоя 
от нас се загуби, той оставя всичко друго, и не се успокоява, докато не намери загубилата се. А 
когато я намери, той се радва на намерената повече, отколкото на цялото стадо.  

 Д: Много ми хареса разказа на агънцето. Исус ни обича по същия начин и се грижи за нас така, 
както овчарят за нея, защото Той е добрият овчар.  

Б: Той е дошъл на земята, за да намери тези, които са се заблудили и са се отделили от Бог. 
Исус умря на кръста, за да можем ние да станем Божии деца. И Бог се радва много, когато някой, 
който е бил далече от Него, се върне при Него, както Белушка.  

Д: Ех, че хубаво! Исус ме обича толкова много, че е дал живота си за мен. Той е моят добър 
овчар! 

Нека да кажем заедно: "Господ Исус е добрият пастир" (Йоан 10.11). Кажете го сега и на 
другарчето до вас.  

 
Песен с движения 
Измислете простичка мелодия към този текст, може да добавите и свои редове. 
Исус е моят овчар – сочат нагоре 
Моят овчар ме закриля – прегръщат себе си 
Аз съм Неговото малко агне – клякат 
Хрупам сочна тревица, пия прясна водица – ходят из стаята клекнали 
А когато Вълчо дойде – размахват показалец заплашително 
С гегата си той го гони – скачат и пляскат с ръце. 
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Топло и студено 
Едно дете е овчарят, а друго е загубената овца. Овчарят излиза от стаята, а в това време 

овцата се крие. Когато "овчарят" влезе, другите деца го насочват с топло и студено, докато търси 
загубената овца. Ако овчарят дълго време не може да намери загубената овца, тя трябва да "блее", 
за да му подскаже къде е.  

 
Открий разликите 
Пригответе две рисунки, свързани с темата на урока, като в едната от тях се пропускат три 

елемента (достатъчно големи и важни). Докато децата разглеждат рисунките и ги коментират, целта 
е да открият кои елементи липсват в едната рисунка. Може едната рисунка да е с "отрицателно", а 
другата с "положително" послание – на едната да има вълк, загубена овца, тъмнина; на другата 
цялото стадо заедно, овчарят до стадото, вълкът го няма. 

 
Пъзел 
Пригответе рисунка на стадо и овчар, която разрежете като пъзел на части (средната възраст 

на децата + 2). След като децата я сглобят, парчетата се залепват на лист. Накрая децата може да 
оцветят рисунката.  
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Появяват се Дългунчо и Бъбривко. 
Д: Къде отиваш, Бъбривко? 
Б: Много искам да зарадвам учителката от неделното училище и затова отивам да й купя 

цветя. 
Д: Мога ли и аз да дойда с теб?  
Б: Ела и после заедно ще отидем в Неделното училище. 
Скриват се и се появяват отново, този път Бъбривко държи цветя в ръка.  
Б: Дългунчо, подръж цветята, за да си закача палтото. 
В това време влиза учителката и Дългунчо й подава цветята. 
У: О, Дългунчо, прекрасни са. Благодаря ти! 
Б: Ей, Дългунчо, защо ти подари цветята, нали аз ги купих? 
Д: Амиии... аз... аз... 
Б (нацупен): Не е честно...      
Бъбривко заплаква. 
Д: Не плачи, какво толкова е станало? Аз също исках да я зарадвам. 
Б: Да, но нито идеята беше твоя, нито цветята. 
Учителката ги прекъсва. 
У: Благодаря ви, мили деца, че искахте да ме зарадвате. Но не се карайте. Бъбривко, зная, че 

и двамата имахте добри намерения и това за мен е по-важно. Дългунчо, моля те да се извиниш на 
Бъбривко. А ти, Бъбривко, прости на Дългунчо, че избърза да ми даде цветята вместо теб. 

Дългунчо се извинява, че не е зачел приятеля си. 
Б:  Да, но той... той.. 
У: Бъбривко, приятелството е по-важно. Освен това Дългунчо помоли за прошка. Хайде, прости 

на Дългунчо, моля те. 
Д: Извинявай, Бъбривко, не го направих нарочно... Моля те да ми простиш. 
Б: Наистина ли? Добре тогава, прощавам ти. 
Прегръщат се. 
Д: Оставаме приятели, нали? Ех, че се радвам, че ми прости. 
Б: Разбира се. Колко е хубаво да не сме сърдити, нали? 
У: Деца, виждате ли колко е хубаво? Прошката носи радост, точно както ни учи Господ Исус. А, 

някой чука... Кой ли е?  
Влиза възрастен от църквата или дете от голямата група (ако може да е облечен подходящо), 

за да разкаже библейската история от името на Петър.  
 
 
 
 
Здравейте, деца. Аз съм Петър. Бях рибар, но Господ Исус ме срещна и станах Негов ученик. 

Спомняте ли си за историята, в която Той ни помогна да хванем много риба, толкова много, че 
лодката ни едва не потъна. Ооо, тогава аз бях лош човек... Сърдех се за какво ли не... Само някой 
да ми направи нещо зло, не исках да го виждам вече.  

Затова един ден попитах Господ Исус колко пъти най-много да прощавам, когато някой ми 
направи лошо. Мислех си, че като кажа седем пъти (такова голямо число!), ще проличи какво добро 
сърце имам. Но Господ Исус ме изненада с отговора си: "Не само седем пъти! Но седемдесет пъти 

ГОСПОД ИСУС НИ УЧИ ДА 
ПРОЩАВАМЕ 

Матей 18.21- 35, Марко 11.25-26 
Прошката носи радост. 

"Иди и ти прави същото." (Лука 10.37) 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 
 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 
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по седем трябва да прощаваме." Така разбрах , че това означава винаги да прощаваме. Спомням  
си историята, която Исус ни разказа тогава. 

Един господар поискал  да прегледа сметките на слугите си. Един от тях му дължал много 
пари. Но той нямал с какво да плати дълга си, затова господарят му заповядал да продадат него, 
жена му,  децата му и всичко, каквото имал. С тези пари трябвало да се изплати дългът му. Слугата  
горещо започнал да се моли на господаря си да го почака, докато му изплати всичко. И понеже 
господарят бил много милостив, пуснал го и му простил заема.  

Като излязъл от там, слугата видял един човек, който му дължал пари и те били  много по-
малко, но той хванал човека, започнал да го измъчва и му казал: “Плати това, което ми дължиш!” 
Човекът паднал пред него, молел му се от цялото си сърце: “Имай търпение към мене и ще ти 
платя” Но този лош слуга не искал и да чуе молбите му. Веднага хвърлил в тъмница длъжника си, 
докато намери от къде да изплати парите.  

Като видели какво направил този лош слуга с  бедния човек, хората, които работели с него, 
много се натъжили и съобщили на господаря за станалото. Господарят повикал слугата си и строго 
го попитал: "Аз ти простих този голям дълг, защото ми се примоли. Ти не можа ли да се смилиш над 
бедния човек и да му простиш малкото пари, които ти дължи, както и аз се смилих над теб и ти 
простих големия дълг?" И веднага го предал на мъчители, докато изплати целият си дълг.  

Тогава Господ Исус казал на учениците си: "Така и Моят Небесен Баща ще постъпи с вас, ако 
не простите от сърце на другите."  

Да-а, тази история ме накара да се замисля колко много трябва да се променя. Е, деца, 
благодаря че ме изслушахте! Надявам се и вие да си вземете поука. А сега ви оставям да си 
продължите урока. Довиждане! 

 
 
 
 
Довърши и кажи 
Раздайте на децата листи, на които са нарисувани тъжни или весели лица. Под рисунката с 

тъжно лице е написано: "Както Господ е простил, така и ние трябва да прощаваме!" Под рисунката с 
весело лице е написано: "Прошката носи радост." Децата трябва да довършат рисунката, като с тази 
своя рисунка обяснят защо лицето е тъжно или защо е весело. Всяко дете, след като завърши 
рисунката, трябва да вдигне ръка и да обясни какво е нарисувало.  След това всички заедно казват с 
учителя какво пише под рисунката.  

 
Погрижи се за приятеля си 
Нареждат се столчета с 1 брой по-малко от децата. На фона на ритмична музика децата бягат 

около столчетата. При сигнал децата бързат да седнат на столчетата, като не трябва да остане нито 
едно дете право. Постепенно се намалява броя на столчетата, а децата остават същия брой, докато 
остане само 1 столче и всички деца седнат на него (децата сядат едно в друго). Ако децата са 
повече, може да се направят 2 и повече кръгчета.  

С играта се постига загриженост у децата едно към друго. 

Песен с движения  

Измислете простичка мелодия към текста. Пейте и показвайте на децата какво да правят. Те са 
по двойки и са хванати за ръце.  Повторете песничката няколко пъти. Целта е децата да разберат, 
че другите около тях са също ценни Божи деца и Бог иска те да прощават на другарчетата си, както 
Бог е простил на тях. 

Здравей, какъв прекрасен ден!  
Радвам се да те видя. - Последователно изнасят десен и ляв крак встрани с почукване на пета. 
Хайде потанцувай с мен!  
На, на, на, на. - Въртят се в кръг на дясно. 
Подай приятелски ръце 
От сърце, от сърце. - Пляскат с длани, а после докосват дланите си едно на друго 

(вертикално). 
Обичам те, бъди със мен. - Изнасят десния крак напред и ръцете си и се покланят леко напред. 
 
 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
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Д :Е, Бъбривко , ти разбра ли вече какво значи да простиш? 
Б: Ами мама ми каза, че  това означава да забравиш какво лошо са ти направили......... 
Д: Дори, че Петьо ме обиди, че Вальо ми взе и счупи новата играчка, ами Гошко така ме бутна, 

че аз паднах и се ударих и... не искам да ги виждам вече... 
Б: Спри, спри...  Трябва да забравиш! 
Д: Да забравя? Че тези неща забравят ли се...?! 
Б: Е, вярно, че не е лесно. Но спомни си, че Господ Исус ни учи да прощаваме, защото 

прошката носи радост. Яяяя, как само се намръщи и погрозня лицето ти, като взе да изреждаш кой 
какво ти е направил. По-добре избери да простиш, за да не ти е тежко на сърцето! 

Учителят: Да, вярно, ако не простиш, ти е тежко на сърцето. Вижте тази чанта (найлонова 
торбичка, пълна с нещо тежко). Кой ще я вдигне? (Дава я на няколко деца да я вдигнат.) Тежи, 
нали? А сега тази (празна чанта). Тя тежи ли? Не. Тя не тежи, защото е празна, в нея няма нищо. 
Така е и с нас – когато простим, ни олеква, не ни тежи нищо на сърцето и Бог ни дава радост.  

След това задавайте хипотетични ситуации на децата – те да кажат какво биха направили, ако 
някой ги удари, ако някой им счупи играчката, ако някой ги обиди, ако някой ги блъсне. Всички деца 
трябва да кажат накрая: "Аз ще простя, защото прошката носи радост." 
 
 
 
 

Помогни на Кики 
Учителят: Тихо, деца, някой плаче... Ооо, това е катеричката Кики. (Показва се катеричка от 

хартия, оцветена, залепена на сламка или клечка.) Но защо ли е тъжна? ( Катеричката уж казва на 
ухото на учителя нещо.) 

Катеричката Кики е тъжна, защото крадливата врана е откраднала 
няколко ореха от нейната хралупа. Искате ли да зарадваме Кики, като й 
нарисуваме колкото можем повече орехчета? 

На всяко дете се раздава лист, на който е нарисувана катеричката. 
Пред нея децата трябва да нарисуват орехи. Когато децата приключат, 
учителят прави изложба. Всяко дете си показва рисунката и с помощта на 
учителката децата броят общо колко орехчета има за Кики.  

А сега, деца, какво ще кажем на Кики: "Кики, прости на Вранка, 
защото прошката... Какво носи прошката, деца? Прошката носи радост. 
Сега Кики е много доволна, защото ще има много орехи за зимата. 

                                                   
Счупен телефон 
Децата са в колонка, учителят прошепва в ухото на първото дете дума 

свързана с посланието на урока (радост, прошка, обиден, награда) То я прошепва на детето зад 
него, а последното дете я казва на глас. Първото дете отива отзад, докато всички деца се изредят. 

 
Господ Исус ни учи да прощаваме 
За тази дейност е необходимо голямо сърце от червена хартия. Децата и учителят са насядали 

в кръг. Учителят обяснява на децата, че когато някой ни обиди (удари, нарани, открадне нещо от нас 
или ни направи нещо лошо), тогава този човек сякаш откъсва парченце от нашето сърце. (Учителят 
откъсва не голямо парче от сърцето и го слага пред себе си.) След това учителят подава сърцето на 
детето до него, което също откъсва парче, и после дава сърцето на следващото дете. Всяко дете 
трябва да откъсне парче от сърцето и да сложи откъснатото парче пред себе си на земята. При 
всяко късане, учителят казва по едно нещо, което може да ни нарани. Когато остатъкът от сърцето 
стигне до учителя, той обяснява на децата, че често това се случва с нас, когато ни наранят или 
обидят. Но Господ Исус ни учи да прощаваме. Той ни е простил греховете; а ние трябва да 
прощаваме на тези, които ни нараняват. Тогава, когато простим, Бог отново "поправя" сърцата ни. 
Учителят и децата се опитват да сглобят парчетата, откъснати от децата, и после ги залепват с 
безцветно тиксо. Прошката е като това тиксо – помага ни да поправим сърцата си. Попитайте децата 
дали сърцето сега изглежда същото, както в началото; ако не, защо според тях. Насърчете ги да 
внимават как те самите говорят с хората и как се отнасят с тях – да не нараняват, обиждат и т.н. Но 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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ако на тях се случи да ги обидят или наранят, насърчете ги да простят. Накрая на играта кажете 
заедно стиха за запаметяване.  
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Дял 7  
ГОСПОД ИСУС ИМА ПРИЯТЕЛИ 

 
Няма нищо по добро от това да бъдеш приятел на Господ Исус. Това е прекрасно и е 

обещано на всеки от нас. В този дял фокусът ни ще бъде именно върху това - кой e приятел на 
Господ Исус, а също и как можеш да станеш приятел на Бога. Децата ще научат, че в лицето 
Господ Исус имат най-добрия и верен приятел. Той никога няма да ги разочарова, защото не е 
човек, а Бог. Стига да Му се доверят и да Го поканят в живота си, те ще Го имат като такъв 
приятел. На двете сестри Марта и Мария Господ Исус ясно е посочил, че тази, която търсила 
лицето и думите Му и която падала в нозете Му (Мария), е избрала добрия дял, който няма да 
й се отнеме. Бог ни показва, че жадува да бъдем в присъствието Му, а точно там печелим и 
приятелството Му, защото точно в присъствието Му изразяваме, че Го обичаме. Господ Исус 
обича децата - Той не ги отблъснал, когато ги довели при Него. Напротив, Господ Исус ги 
повикал и ги благословил, дори обявил, че Божието царство принадлежи на тях. И дори 
Закхей, когото всички мразели и отхвърляли заради бирничеството, бил забелязан от Господ 
Исус и бил призован да бъде  приятел на Бога. Бог обича всички, независимо кои са били и 
какво са правили в миналото си. Той обича и всеки от нас.  

Основните истини, включени в този дял, са: 
 Исус Христос е Божият Син. 
 Бъди близо до Бога и Той ще е близо до теб. 
 Търси присъствието Му и ще бъдеш Негов приятел. 
 Господ Исус обича децата. 
 Господ Исус  обича и теб и иска да ти бъде приятел. 
Стих за запаметяване за целия дял: „Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви 

заповядвам.” Йоан 15.14 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подходящ стих за запаметяване за урок 25 - "Стойте близо до Бога и Той ще е близо до вас." (Яков 4.9) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 26 -  Исус е Синът на Бога." (1 Йоан 4.15) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 27 -  Аз съм Божие дете." (1 Йоан 3.1) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 28 - "...първо Бог обикна нас." (1 Йоан 4.19)  



Урок 25  Мария и Марта – двете сестри 
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Използвайте този урок, за да научите децата, че както двете сестри Марта и Мария са 

поканили Господ Исус в дома си, децата трябва да Го поканят в сърцата си. Освен това е важно да 
разберат, че това, което е правила Марта не е никак лошо, но всички неща в живота ни трябва да са 
подредени по важност. Целта на урока е децата да научат кои неща ни приближават към Бога и 
защо е важно за нас да бъдем близо до Него. В предните уроци вече са учили, че извън Божието 
присъствие за нас няма добро. Този път те трябва да разберат, че трябва да сме максимално близо 
до Бог. Внимавайте акцентът да падне върху това, че нещата трябва да са подредени по важност и 
че тези, които са по-назад в списъка, са също важни, но времето за тях трябва да е след времето за 
важните неща. Думата приоритет не означава нищо за малките деца, затова използвайте думи като 
важно и по-важно.  

 
 
 
 
 
 
Появява се Дългунчо. 
Д (запъхтян, оглежда се): Къде ли отиде Бъбривко? Ама как така се случи, че изчезна точно 

когато имам нужда от помощта му... Бъбривкоооо! 
Излиза и Бъбривко.  
Б: Кажи, Дългунчо. Какво толкова е станало, че викаш така? 
Д: Как какво? Нали обеща да ми помогнеш, пък сега... Имам нужда от помощта ти, а ти се 

губиш. Гостенката ни ще дойде всеки момент. Не сме се приготвили още, време няма, а толкова 
неща имаме да правим.  

Б: Еее, не се притеснявай. Всичко ще е наред, сега ще ти помогна.  
Двамата излизат забързани. 
 
 
 
 
Библейската история се разказва от името на Марта. Учителката или помощничка на 

учителката е облечена като Марта (дълга рокля или пола, шал за главата, сандали).  
Марта влиза веднага след като куклите са се скрили. Поздравява и веднага започва да говори. 

По някое време може да седне на земята пред децата, че те да я виждат.  
Здравейте, деца. Радвам се, че мога да ви гостувам днес. Чух, че някой се притеснява как ще 

ме посрещне. Да ви призная, и аз едно време бях такава. Все се притеснявах и чудех как ще свърша 
всичко вкъщи, как ще ми стигне времето за цялото шетане и подреждане вкъщи. Аз живеех тогава 
със сестра ми Мария и брат ни Лазар. Имахме къща, двор, животни и все имаше какво да се прави. 
Имахме и много приятели, които често ни идваха на гости.  

Но един ден дойде специален гост. И преди той да дойде, имах толкова работа – шетах, 
готвих, подреждах, чистих... какво ли не още. Краката ме заболяха. А и като знаех, че ще имаме гост, 
се притеснявах да не се изложим пред него, защото той не беше кой да е. Знаете ли кой ни беше на 
гости? Самият Господ Исус Христос! И така - докато шетах, нищо не чух от думите Му... А сестра ми 
Мария, вместо да ми помогне, седна близо до Господ Исус, без да я е грижа колко работа имаше за 
вършене. И слушаше ли слушаше какво казва Господ Исус.  

Аз се ядосах. И се обърнах към Господ Исус и Го накарах да й каже да ми помогне поне малко! 
Господ Исус се обърна към мен, погледна ме с добрите си очи и ми се стори, че дори малко се 
натъжи. Той ми каза: "Марта, ти се грижиш и се безпокоиш за толкова много неща. А това не е 

МАРИЯ И МАРТА – ДВЕТЕ СЕСТРИ 
Лука 10.38-42 

Да бъдем близо до Господ Исус. 
"Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам." 

(Йоан 15.14) 

  

ИИДДЕЕЯЯ  ЗЗАА  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  

 

ООТТККРРИИВВААННЕЕ  СС  ММООЛЛИИТТВВАА  
  

ННААССООЧЧВВААННЕЕ  ННАА  ВВННИИММААННИИЕЕТТОО  

  

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККАА  ИИССТТООРРИИЯЯ  
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необходимо. Сестра ти Мария избра да направи това, което е по-добро – да седи близо до мен и да 
слуша думите ми." Сякаш едва тогава разбрах, че по-добре е да сме близо до Бог и да седим в 
присъствието Му, да слушаме думите Му – това е, което всъщност е най-важното. А това, което аз 
правех – да се тревожа и притеснявам, не беше добро. Осъзнах, че трябва да седя и аз близо до 
Бог, да отделям повече време за Него и да не се притеснявам за нещата. Разбрах също, че 
шетането е нещо добро, но времето, което отделяме за Господ Исус е най-важно за нас и то има 
значение за бъдещето ни. Ние трябва редовно да слушаме думите на Господ Исус от Библията и да 
се молим, дори с прости думички и съвсем кратко.Така ние Му показваме, че Го поставяме на важно 
място в живота си. 

И така, деца, запомнете това – стойте близо до Бог и Той ще е близо до вас! Довиждане. 
Марта излиза. 
 
 
 
 
Кой е най-краткият път към Господ Исус? 
Направете лабиринт с двете героини Марта и Мария, които в края на лабиринта стигат до 

Господ Исус. Отбележете пътя на двете жени по различен начин. Пътят на Мария направете кратък 
и прав. На него нарисувайте ръце, събрани за молитва, отворена Библия, църква. Пътят на Марта 
трябва да е дълъг, много заобиколен и да е осеян със "задължения" – готвене (тенджера), чистене 
(метла), пране (дрехи на въженце), подреждане (купчина вещи), миене на съдове (купчина чинии), 
както и други вещи, символизиращи домакински задължения.  

Друг вариант на тази дейност е да направите този лабиринт в класната стая. С плътни конци 
или въженце очертайте двете трасета, успоредно едно на друго, като на пътя на Мария сложите 
Библия, рисунка на ръце, събрани за молитва, и рисунка на църква, а на пътя на Марта поставите 
метла, тенджера, леген, щипки за пране, прахосмукачка, каталог за стоки, четка и паста за зъби и 
други по ваш избор (този път трябва да е с много завои и заобиколен). И двете трасета трябва да 
водят до Господ Исус (може само името, написано на лист, или голяма рисунка). Две деца тръгват 
едновременно и целта не е състезателна, а децата сами да открият, че по-късият път до Господ 
Исус е този на Мария. Нека всички деца да се изредят да минат и по двата пътя, за да се убедят 
сами.  

Целта е децата да видят, че и двете жени са стигнали до Господ Исус, но и да разберат, че 
пътят на Мария е по-кратък и включва по-важните за живота неща. Важно е децата да осъзнаят, че 
шетането и чистенето не са лоши неща, но те идват след времето за Бог. (По-късно в урока, когато  
дойде времето за приложение в живота, ще поясните идеята, че ако сложим първо важните неща, 
после ще има време за всичко останало.)  

 
Да бъдем първо като Мария, после като Марта 
След като децата вече са участвали в предната дейност и са разбрали, че първо трябва да се 

отдели време за Бог, после за всичко друго, сега е време да го изпробват самите те.  
Съберете ги в кръг и заедно имайте време с Бог – помолете се кратко и Му благодарете, че 

обича и се грижи за  всички деца, изпейте Му песен, помолете се за нуждите на децата (ако има 
такива). 

След това бъдете като Марта – децата да помогнат да подредите стаята на неделното 
училище. Похвалете ги за старанието и за това, че помагат. 

Накрая ги съберете заедно да играят. Играта да е кратка – например да прехвърлят помежду 
си лека топка (плюшена играчка) – всяко дете, у което е топката, да благодари на Бог за нещо – че е 
здраво, че Бог се грижи за него, за мама и татко и т.н. (подсказвайте им, ако не се сещат самички). 

 
Фланелограф 
Предварително пригответе фигури на Исус, Марта, Мария, както и рисунки на Библия, 

тенджери, печка, метла, въже с пране. Необходима е и рисунка за фон – може къща или стая само. 
Започнете накратко да разказвате историята и добавяйте фигурите една по една.  

Ако не разполагате с фланелограф, необходими са същите рисунки, а фланелографът може да 
бъде заменен от голям картонен лист, а на гърба на рисунките да сложите малки парченца 
двустранно залепващо тиксо (може и плътен плат, опънат на рамка, върху който картинките да се 
захващат с карфици). 

 

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККИИ  ЗЗААННИИММААТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  
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Господ Исус иска да е винаги с мен 
За всяко дете пригответе по един малък лист, на който има нарисуван часовник. Под него 

напишете: "Господ Исус иска да е с мен по всяко време." Кажете им, че Господ Исус иска децата да 
са с Него по всяко време, независимо какво правят – дали се молят или Му пеят хваление, дали 
помагат вкъщи или пък играят. Насърчете децата да не забравят за Бог. След това направете по 
една малка дупка на всеки лист и с плътен конец го окачете на вратлето на детето – да му напомня, 
че Господ Исус иска детето винаги да е с Него.  

 

 
 
 
Целта на дейността е да помогне на децата да разберат кое е най-важното в живота им.  
Предварително пригответе два еднакви неголеми стъклени съдове с широко гърло (може купа, 

буркан, малък аквариум), както и няколко камъка с различна големина (много големи, средни, 
мънички, чакъл), пясък. Важното е съдът да е с такава големина, че като се сложат големите 
камъни, да изглежда доста пълен, но да има място за по-малките камъни, чакъла и пясъка. 

Кажете на децата, че този съд представлява един наш ден. Големите камъни ще 
представляват важните неща в живота ни – молитвата към Бог, общуването с Него, Божието Слово, 
хвалението. По-малките камъни са други важни неща, но те идват след Бог – например да сме мили 
и учтиви с другите хора, да помагаме на мама и татко, както и на другите хора, да слушаме какво 
казват родителите и учителите ни. Най-малките камъчета са ежедневните ни задължения – 
измиване на зъби и ръце, подреждане на стаята, Пясъкът представлява забавленията, игрите, 
филмчетата. 

Събуждаме се сутрин и целият ден е пред нас. Можем да правим каквото си искаме през него. 
Ако първо наслагаме малките камъчета или пясъка (а това са игрите и ежедневните задължения), 
няма да остане много място за важните неща в живота, особено за най-важните – времето, което 
отделяме за Бог и Неговото Слово.  Но ако започнем с най-важното (с най-големите камъни), ще се 
намери време за всичко останало.  

Докато обяснявате това, демонстрирайте с два буркана, в които слагайте камъните и пясъка. 
Важното е децата да разберат, че игрите не са лошо нещо, но по-важно е да отделим време за Бог, 
затова то трябва да е първото нещо в деня ни.  

В тази дейност могат да помагат Дългунчо и Бъбривко – те да обясняват на децата, докато вие 
слагате камъните в бурканите. Ако имате повече време, позволете на децата да се изредят да 
слагат в един буркан от камъните (първо най-големите, после по-малките) и да казват кой на какво 
съответства и колко важно е то в живота ни. За да е по-лесно за децата, можете предварително да 
направите рисунки на няколко големи камъка, върху които са нарисувани (или залепени) ръце, 
събрани за молитва, отворена Библия, църква, ноти; на рисунките на средно големите и на най-
малките камъни отбележете (стилизирано) какво символизират те. Така децата ще могат да 
наблюдават илюстрациите през цялото време на урока и те ще им напомнят за важността на нещата 
в живота ни.  

 
 
 
 
Рисунка за оцветяване 
Пригответе рисунки на двете сестри Мария и Марта и коя какво е правела, докато Господ Исус 

е бил в дома им. Докато децата оцветяват (може да ги разделите на две групи), им задавайте 
въпроси по историята, за да си я припомнят накратко.  

 
Пантомима 
Учителят разказва накратко библейската история, като показва с движения какво се случва. 

Децата трябва да правят като учителя.  
Господ Исус отишъл (вървят на едно място) в дома на Мария и Марта. Той почукал (чукат на 

въображаема врата) и Марта отворила вратата (отварят врата). Тя го поканила вътре (с лек 
поклон и с ръка правят плавно вълнообразно движение). Господ Исус влязъл (ходят на едно 
място) и седнал (сядат на земята). Марта стояла права (изправят се), а сестра й Мария веднага 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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седнала до Господ Исус (сядат на земята) и внимателно се заслушала в това, което говорел Той 
(слагат ръка зад ухото и се навеждат леко на една страна). Марта се захванала с домакинските 
си задължения – чистене (показват метене с метла и бърсане на прах), готвене (бъркат с лъжица 
в съд), подреждане (навеждат се и вземат едно нещо, местят го на друго място). А Мария 
продължавала да седи до Господ Исус (сядат на земята) и да слуша внимателно какво говори Той 
(слагат ръка зад ухото и леко се навеждат на една страна). Марта продължавала с работата си 
(метене, миене на чинии, готвене – показвайте ги все по-бързо) и се изморила (избърсват пот 
от челото си). Мария продължавала да седи до Господ Исус (сядат на земята) и да Го слуша 
внимателно (слагат ръка зад ухото и се навеждат леко на една страна). Марта се разсърдила, че 
сестра й Мария не й помага (слагат ръка на кръста и размахват пръст) и казала на Господ Исус: 
"Кажи й да ми помогне!" (отварят ръце безпомощно). Но Господ Исус я успокоил (погалете 
децата по главичките) и я поканил и тя да седне до Него (сядат на земята) и да слуша Неговите 
думи (слагат ръка зад ухото и се навеждат леко на една страна). 

Господи Исусе (събират ръце като за молитва), помогни ми да отделям повече време да 
стоя до теб и да Те слушам какво говориш (слагат ръка зад ухото).  

Когато се моля (събират ръце като за молитва), пея (слагат длани пред лицето си) и играя 
(тичат на едно място), когато с мама чистя (показват метене) или готвя (показват бъркане), в 
сърцето си (показват сърцето си) зная, че съм близо до Исус (вдигат ръце нагоре и скачат). 

 
Коя съм аз? 
Учителят показва движения, по които децата трябва да разпознаят коя от сестрите показвате – 

Марта или Мария. За Мария показвайте молитва, четене, хваление, слушане. За Марта – 
домакински задължения. Може и децата да се редуват сами да показват,  а останалите да познават.  

 
Да поканим Господ Исус в сърцето си 
За тази дейност за всяко дете е необходим по 1/2 лист А4,  червено сърце, кафяв кръст.  
Сгънете половината лист на две (получава се размер на пощенска картичка). На средата на 

предната страница нарисувайте прозорче, което внимателно разрежете. Върху него (точно на 
средата) залепете сърцето (него също срежете в средата) – получава се отворен прозорец, на чиито 
крила са залепени двете половинки сърце. На долния лист в отвора, който се получава, залепете 
кръста.  

Обяснете на децата, че както Марта и Мария са поканили Господ Исус в дома си, така и ние 
трябва да Го поканим в сърцата си.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗЗААККРРИИВВААННЕЕ  СС  ММООЛЛИИТТВВАА  
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Урок 26  Бог казва, че Исус Христос е Неговият син 
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В този урок е важно да затвърдим у децата знанието и увереността, че Исус Христос е Божият 

Син, както и да им помогнем да разберат, че именно Самият Бог е казал това. И начинът, по който 
Бог го е направил, е привлякъл вниманието на учениците и останалите хора не само върху 
личността на Господ Исус, но и върху думите, които Той е изричал.  Затова в този урок трябва да 
подчертаем важността на Божието Слово, на думите, казани от Господ Исус. Необходимо е децата 
още от ранна възраст да имат почит спрямо Божието Слово и да се стремят да го изпълняват. Те 
трябва да научат, че когато изпълняват Словото, те всъщност се покоряват на Бог, а послушанието 
им Го радва.  

 
 
 
 
 
 
 Преди децата да дойдат в неделното училище, на стените залепете картини с планински 

пейзажи, може да донесете саксии с големи растения, да наслагате камъни, шишарки, цветя 
(истински или изрязани рисунки), зелен плат или одеало за трева, да очертаете пътечка. Може да 
приготвите и кошница за пикник.  

Когато децата влязат, поговорете с тях за това дали обичат да ходят на планина, дали са 
ходили скоро, какво са правили там, дали са се изкачвали на някой връх, какво са носели със себе 
си, какво са видели в планината.  

След това направете "поход" из планината – учителят е водач, децата са туристите, които се 
движат в колона един след друг.  Поговорете с тях какво би станало, ако някой от туристите се 
отдели от групата, а ако падне и се удари или се намокри в поточето. Докато се разхождате, 
насочвайте вниманието им към цветята, свежия въздух, слънцето, шума на вятъра, птичето пеене и 
т.н.  

След това кажете на децата да седнат и да чуят нещо интересно.  
 
 
 
 
Когато Господ Исус бил на земята, Той и учениците Му много пътували. Но често Той самият 

се отделял от другите и отивал на усамотено място, за да се моли. Разговорите със Своя небесен 
баща Исус обичал да провежда навън, сред природата. Понякога отивал в пустинята, понякога на 
полето, понякога в планината.  

Веднъж Господ Исус повикал най-близките си приятели – Петър, Яков и Йоан и ги помолил да 
дойдат с Него. Той искал да се изкачат на една планина и там да се помолят на Бог.  

Може би докато са вървели нагоре, те са се любували на природата, говорили са си за Бог и за 
Неговите прекрасни творения – планината, дърветата, птичките, цветята.  

Когато стигнали до върха, където щели да се молят на Бог, Петър, Яков и Йоан седнали уж да 
си починат, но били толкова изморени, че скоро заспали. Господ Исус бил застанал по-настрани и се 
молел на Своя Небесен Баща. Тогава се случило нещо много интересно. Лицето Му изведнъж 
засияло като слънцето. Дрехите му станали ослепително бели – по-бели от най-белия сняг. 
Изведнъж до Господ Исус се появили двама мъже – това били Моисей и Илия.  

Деца, Моисей бил човекът, когото Бог използвал много преди това, за да изведе Божиите хора 
от Египет, където били роби.  А Илия бил пророк, който служил вярно на Бог и вършел много чудеса. 

БОГ КАЗВА, ЧЕ ИСУС ХРИСТОС Е 
НЕГОВИЯТ СИН 

Матей 17.1-9, Марко 9.2-9, Лука 9.28-36 
Исус Христос е Божият Син. 

"Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам." 

(Йоан 15.14) 

  

ООТТККРРИИВВААННЕЕ  СС  ММООЛЛИИТТВВАА 

  

ННААССООЧЧВВААННЕЕ  ННАА  ВВННИИММААННИИЕЕТТОО  

  

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККАА  ИИССТТООРРИИЯЯ  

 

ИДЕЯ ЗА УЧИТЕЛЯ 
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И двамата вече отдавна били в небето при нашия Господ Бог, радвайки се на присъствието Му. Но 
когато Господ Исус се молел там на планината, Бог изпратил тези двама мъже, Моисей и Илия, за 
да разговарят с Неговия Син Исус за важни неща, които щели да се случат.  

Точно през това време Исусовите ученици Петър, Яков и Йоан се събудили. И когато видели 
Господ Исус да говори с Моисей и Илия, много се изплашили и развълнували. Това било толкова 
необичайно преживяване! Освен това за първи път те виждали Господ Исус да свети по  такъв 
начин.  

Петър бил толкова впечатлен, че след като Господ Исус свършил да говори с Моисей и Илия, 
казал на Господ Исус: "Господи Исусе, толкова е хубаво, че сме тук. Ако искаш, ще направим тук три 
шатри – една за теб, една за Моисей и една за Илия." Вероятно Петър е искал това място да стане 
място за среща на хората с Бог. Но не това искал Бог. Докато говорели още, изведнъж един светъл 
облак се появил и застанал над четиримата мъже. От облака се чул глас: "Този е Моят възлюбен 
Син! Него слушайте!" Петър, Яков и Йоан се огледали, но не видели никой. Деца, кой мислите 
говорил от облака? Да, това бил гласът на Бог. Исусовите ученици паднали по лице на земята. 
Господ Исус отишъл при тях и им казал да не се страхуват, но да станат. Тримата мъже бавно 
вдигнали глави и видели само Господ Исус. Той отново изглеждал както обикновено. И всичко 
наоколо изглеждало както преди. Нямало ги вече Моисей и Илия, светлият облак също бил 
изчезнал.  

Когато слизали от планината, Господ Исус казал на учениците Си да не разказват на никого 
какво са видели. Той казал: "Изчакайте малко време преди да разкажете. Едва след моята смърт 
можете да кажете на другите." Петър, Яков и Йоан Го послушали и не казали на никой за 
преживяното. Но те започнали още по-силно да вярват, че Господ Исус е Божият Син. Те също 
разбрали, че думите, които чуват от Него, са особено важни и те трябва  не само да ги слушат, но и 
изпълняват.  

 
 
 
 
Думи в облачета 
Целта на тази дейност е децата да научат основната истина. Ако групата не е голяма, нека да 

работят заедно. Ако са повече, разделете ги на групи, но е нужно за всяка да има учител, който да 
направлява работата.  

На един лист предварително очертайте един голям и три по-малки облака (желателно е 
хартията да е светло синя или бяла). На големия облак напишете: „Ние научихме, че...” , а на по-
малките облачета – "Господ Исус", "е Божият Син", "Той ни е приятел." След това изрежете 
облаците. На по-малките сложете конец, с който да ги закрепите за големия облак по реда на 
думите.  

Докато работите с децата, говорете с тях къде са били Господ Исус и учениците Му, какво са 
правили, кой се появил, какво станало после, какво се чуло от облака, кой говорел, какво означава 
да слушаме Божия Син, от къде научаваме какво казва Той, какви сме ние за Господ Исус. 
Помагайте им с въпроси, ако сами не могат да се сетят как да отговорят.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККИИ  ЗЗААННИИММААТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  
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Предай по телефона 
Разделете децата на два отбора (наредени в редичка). Те ще играят на телефон, но трябва да 

са внимателни да не го "счупят", защото този телефон ще предава много важна новина. На първото 
дете във всяка колона кажете на ухото: "Исус е Божи Син." Те трябва да предадат новината нататък 
в редичката. Последното дете трябва да каже на глас това, което е чуло.  

За да е по-интересна играта, може да изрежете предварително от хартия или картон 2 
телефонни слушалки – детето, което казва новината, предава на следващото слушалката. 
Предварително им кажете, че е важно телефоните да работят бързо, но по-важно е да работят 
правилно.  

 
Преговор на библейската история 
Децата са наредени в колона. Пред нея има две деца, обърнати с лице едно към друго. Те 

хващат ръцете си високо във въздуха и правят тунел. Децата от колоната минават през тунела, 
пляскат с ръце и казват заедно: "Исус Христос е Божият Син. Той е наш Господ."  Може да 
измислите простичка мелодия към тези думи, за да бъде като песничка (може и да повтарят това на 
фона на весела музика). Когато децата кажат веднъж римата, децата, които правят тунелчето, 
свалят ръцете си и детето, което остава хванато, трябва да отговори на един въпрос, свързан с 
библейската история. След като хванат едно дете, децата, които правят тунелчето, се сменят с 
други деца от групата. Желателно е всички да се изредят да правят тунелче, както и всяко дете да 
може да отговори на въпрос.  

Ето някои предложения за въпроси за преговор: 
 Къде отишли Господ Исус и учениците Му? 
 Защо те отишли там? 
 Какво се случило на върха на планината? 
 Какво станало с Петър, Яков и Йоан? 
 А с Господ Исус?  
 Какво се променило в Него? 
 Кои мъже се появили? 
 Какво правели те? 
 Как се почувствали Петър, Яков и Йоан? 
 Какво предложил Петър? 
 Какво се появило после? 
 Какво се чуло от облака? 
 Кой казал тези думи? 
 Какво направили Исусовите ученици, когато чули този глас? 
 Какво разбрали Исусовите ученици за Исус? 
 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко.  
Предварително кажете на децата, че ще трябва да опитат да помогнат на двамата приятели 

Дългунчо и Бъбривко да решат как е правилно (според Божието Слово) да се постъпи в няколко 
ситуации.  

Д: Бъбривко, тази история много ми хареса, защото ми напомни, че трябва не само да слушаме 
Божието Слово, но и да го изпълняваме.  

Б: Така е. Това е всъщност начинът, по който показваме на Господ Исус, че Го приемаме за 
Божии Син – като изпълняваме това, което Той говори.  

Д: Така е. Но аз не винаги знам кое е правилното нещо, което трябва да се направи. Деца, 
бихте ли ни помогнали да решим какво да правим с моя приятел Бъбривко? 

Б: Да, деца. Ето какво се случи. Едно момиче от нашата група в градината намери на двора 
кукла. И си я взе за себе си. Това правилно ли е?  

Тук учителят помага на децата в кратка дискусия как е трябвало да постъпи момичето в тази 
ситуация, като привежда доказателства от Божието Слово и заповедите в Него.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 
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Б: Деца, много благодаря, че ни помогнахте да разберем кое е правилното! 
Д: Ами помниш ли какво стана вчера пак в градината? Деца, две момчета от градината решиха 

да се състезават по бягане. И понеже единият видя, че другият ще го изпревари, взе че го бутна, за 
да спечели. Това дали е добро и според Божието Слово? 

Отново учителят води кратка дискусия с децата. Накрая Дългунчо и Бъбривко обобщават. 
Б: Деца, благодарим ви, че ни помогнахте да разберем какво е правилно да направим в тези 

случаи. 
Д: Да, деца, и вие можете да попаднете в ситуации, подобни на тези. Важното е да не 

забравяте какво казва Господ Исус и как би постъпил Той на ваше място. Не забравяйте да 
изпълнявате Исусовите заръки.  

Ако разполагате с повече време, може да оставите децата да разкажат случки (от градината, 
от дома им, от площадката пред блока), в които те са постъпили правилно според Божието Слово и 
по този начин са показали, че изпълняват Исусовите думи.  

 
 
 
 
Пъзел 
Разделете децата на групи от по две или три деца. На всяка дайте частите на пъзел (броят на 

годините на децата + максимум 2). Картината трябва да е на Библия, семейство, което чете Библия 
или на Господ Исус, разговарящ с Моисей и Илия на планината на преображението (може за всяка 
група да е различна картината, може и еднаква). Докато децата работят, разговаряйте с тях за 
Господ Исус, за Библията и за Божиите думи, както и за изпълняване на Словото.  

 
Да помогнем на някого в нужда 
На няколко места в стаята наредете столове, на които сложете играчки, които представят 

някого в някаква нужда – една кукла със скъсана дреха, друга кукла с рана на ръката (нарисувана с 
молив за устни), кукла животно с празна паничка пред нея (добавете още според въображението си). 
Между столовете наредете пътечка от изрязани от хартия стъпки, по които децата да обикалят и да 
казват как могат да помогнат на нуждата на тази кукла (може да кръстите куклите). Кажете на 
децата, че това са стъпките на Господ Исус – Той е отивал при нуждаещите се и им е помагал. Ние 
също трябва да следваме стъпките Му и да помагаме на другите, защото Исус е наш Господ и като 
правим като Него, ще показваме на другите, че изпълняваме Словото Му. 

Пригответе безопасна игла, бинт, няколко зрънца жито и други, които ще са отговор на 
нуждите. Нека децата да обикалят между столовете, да опитват да разпознаят нуждата и да дадат 
предложения как да се помогне на куклите. След това можете да им помогнете да го направят, а 
докато помагат на куклите, говорете отново какво означава да показваме, че Господ Исус е наш 
Господ.  

 
Изпълни правилната команда  
Децата са пръснати из стаята и ходят бавно. Учителят ще казва различни команди. Ако тези 

команди са нещо, което Божието Слово не одобрява, децата трябва да спрат на едно място. Ако 
учителят каже нещо, което е правилно и според Словото на Бог, децата започват да пляскат с ръце 
и да казват: "Исус е наш Господ." 

Преди да започне играта дайте примери на децата и подчертайте, че част от командите ще 
искат от тях да правят нещо лошо. Децата трябва да слушат внимателно и да мислят преди да 
правят нещо.  

Командите може да са: лъжи, кради, бъди непослушен, говори лоши думи, чупи играчките на 
другите и др., а положителните – прощавай, слушай мама и татко, помагай, обичай другите, не 
обиждай децата и т.н.  

 
Оцветяване на рисунка 
Раздайте на всяко дете копие от рисунката, представяща Исус, разговарящ с Моисей и Илия, а 

учениците Му учудени гледат светлото Му излъчване. Нека децата да я оцветят, но да внимават 
какви цветове ще използват и да не забравят, че Господ Исус така е светел, че вероятно и Моисей и 
Илия са били силно осветени, а дрехите Му са били много бели.  

 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 

 

ЗЗААККРРИИВВААННЕЕ  СС  ММООЛЛИИТТВВАА  
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Урок 27  Господ Исус обича децата 
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Наслагайте играчки покрай вратата, неподредени. След като децата влязат, кажете им, че 

играчките изглеждат тъжни, защото не са се виждали с децата цяла седмица. Нека децата да ги 
подредят и да ги прегърнат,  за да им покажат, че ги обичат. Може да им изпеят и песен, ако искат, 
или да ги полюлеят. След това децата се събират около учителя, а играчките остават да си починат.  

Учителят влиза в ролята на Господ Исус (може да си сложи покривало на главата), а децата са 
скупчени около него. Учителят бавно върви, децата с него, а той разказва.  

 
 
 
 
Докато  Господ Исус бил на земята, където и да ходел, винаги имало много хора около Него. 

Млади, стари, мъже, жени, деца, болни, здрави, всякакви хора. Те искали да бъдат близо до Него, да 
чуват думите Му и да виждат чудесата Му. Той изцелявал куци, слепи, всякакви болни хора. И тези 
около него, които виждали всичко това, били свидетели за Неговите чудеса.  

Веднъж, когато Господ Исус отново пътувал, Той спрял на едно място да си почине. Веднага 
бил заобиколен от група деца, които се втурнали към Него в момента, в който Господ Исус седнал. 
Дори майките им не могли да ги удържат. Децата изтичали към Него, защото искали Той да ги 
благослови, да ги докосне. Исусовите ученици, които също били седнали наблизо, веднага 
направили забележка на децата. Те им се скарали и ги накарали да си тръгнат и да не пречат на 
почивката на Господ Исус.  

Но познайте какво се случило тогава? Господ Исус казал: "Не спирайте децата, щом искат да 
дойдат при Мен." И Той сложил ръка върху главичката на всяко едно от тях и ги благословил. И 
защо ли? Защото Господ Исус обича децата, интересува се от тях, Той ги е сътворил, а също и вас, 
деца. За Него вие сте важни и Той иска всички хора да бъдат като децата – искрени, с отворени 
сърца, готови да приемат всеки човек. Вероятно на учениците на Господ Исус не им е станало 
приятно, но децата били толкова важни за Него, че Той им отделил специално внимание. Сега, деца, 
посочете себе си и кажете: "Господ Исус ме обича!" А сега прегърнете някое от децата в групата и 
му кажете, че Господ Исус обича и него.  

 
 
 
 
Песен с движения 
Тази лесна песничка е доста популярна вече, но ако не знаете мелодията, нагодете мелодията 

на някоя от известните детски песнички към текста или измислете своя мелодия.  
Докато пеете, показвайте движенията на децата. Те трябва не само да повтарят движенията, 

но и да се опитват да пеят с учителя. Повторете няколко пъти, докато децата заучат песента.  
Исус обича мен – ръце пред гърди, длан върху длан, показват пулсиране на сърце, 
Исус обича теб – една ръка протегната нагоре, друга към детето до тях, 
Исус обича нас – ръце в страни като за прегръдка, 
Той е любов за нас – с ръце очертават голямо сърце във въздуха. 
О, о, о, Бог е в сърцето ми – сочат първо с ръце нагоре, после себе си 
О, о, о, радост дарява ми – скачат и пляскат с ръце.  
 
Ти си Божие дете 

ГОСПОД ИСУС ОБИЧА ДЕЦАТА 
Матей 18.1-4, 10, 19.13-15, Марко 10.13-16, Лука 18.15-17 

Господ Исус ме обича. 
"Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам." 

(Йоан 15.14) 

 

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККИИ  ЗЗААННИИММААТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  

  

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККАА  ИИССТТООРРИИЯЯ  

ООТТККРРИИВВААННЕЕ  СС  ММООЛЛИИТТВВАА 

  

ННААССООЧЧВВААННЕЕ  ННАА  ВВННИИММААННИИЕЕТТОО  
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За тази дейност са необходими рулца от тоалетна хартия (за всяко дете по едно), едно голямо 
руло от хартиени кърпи, прежда, флумастери или цветни моливи (предварително изрязани очи и 
уста за всяка кукла, които децата сами да залепят). Учителят ще прави голямото руло (фигурата на 
Господ Исус) и ще показва на децата какво да правят с малките рулца. Рулцата са тялото на 
човечето; на него децата трябва да нарисуват (или залепят) очи, нос и уста и коса от прежда 
(предварително нарязана от учителя); може да направите и “шапки” от кръгчета цветна хартия, която 
да залепите над косата. Отдолу учителят трябва да напише името на детето, ако то не може само.  

Необходима е и кутия от обувки, облепена красиво отвън с цветна хартия (може да я украсите 
заедно с децата в час), в която ще подредите всички човечета, като в средата сложите фигурата на  
Господ Исус или залепите кръст от картон. Човечетата около фигурата на Господ Исус ще 
символизират как всяко дете отива при Него. Когато децата поставят човечето си в кутията, им 
казвайте: "Ти си Божие дете!" Оставете кутията отворена, за да могат децата да я виждат и да им 
напомня, че са Божии деца, част от Божието семейство, но и Божии приятели, ако изпълняват 
думите на Бог. 

 
Исус е благославял, ние също ще благославяме 
В днешния урок чухме как Господ Исус е благославял децата. Той обича децата, както и всички 

останали хора. И понеже ние сме Божи деца чрез вяра в Господ Исус Христос, ние сме братя и 
сестри, едно семейство. И в това семейство ние трябва да обичаме и да благославяме братята и 

сестрите си.  
От хартия или картон направете голямо цвете с много листа 

(или няколко, но големи), на които в часа залепете снимки на децата 
(необходимо е предварително да си ги набавите – може да помолите 
родителите или да изрежете от общи снимки). В средата на цветето 
сложете името Исус (може и някаква рисунка на  Господ Исус), на 
стеблото напишете думата "благославя". Докато работите, говорете с 
децата за това колко много са обичани от Господ Исус.  

След като направите цветето на благословението, нека всички 
деца заедно да кажат: "Господ "Исус ни обича и ни благославя."  След 
това нека всяко дете да каже нещо хубаво (благословение) на поне 
едно от децата в групата. Подскажете им какво е благословение и как 
могат да благославят другите с думи (например да благославят със 
здраве, с усмивки, да бъдат послушни, да са весели и др.) 

Оставете цветето на видно място, за да напомня на децата и 
занапред за Божието благословение и обич към тях.  

 
 
 
 
 

Влизат Дългунчо и Бъбривко забързано и се обръщат към учителя, който все още е в ролята на 
Исус. 

Д: А нас? Нас обича ли ни Исус? 
Б: Да... обича ли ни? Нищо не чухме за нас, приятелите на децата.... 
У: Разбира се! Не чухте ли, че Господ Исус обича всички нас. Независимо кои сте, какви сте 

били, Той е дал живота Си за вас и винаги много, много ще ви обича. 
Д: Значи настина обича и мен? 
Б: И мен! И мен! Ура! Исус ме обича! 
Д: Е това е страхотна новина и то винаги, така ли? Ами когато сгреша? 
У: Разбира се, Дългунчо. Исус винаги ще те обича. Когато сгрешиш, Той просто чака да се 

покаеш, но не спира да те обича. Неговата любов е огромна.  
Б: Ей, прекрасен Бог имаме. Толкова е добър. 
Д: Хм, да и любящ..... 
У: Вие сте също деца на Бога, както и Негови приятели, ако слушате думите Му. Това научихме 

от урока днес, който казва: "Господ Исус ни обича. Ние сме Божии деца и Божии приятели." 
 
 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 



Урок 27  Господ Исус обича децата 
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Открий сърцата 
Предварително пригответе 4 картонени сърца, като на всяко напишете по една дума от стиха. 

Скрийте ги из стаята, например под столчета, на скрито място от стена, под маса и др. Сега е 
моментът децата да ги намерят. Оставете ги свободно да обикалят стаята и да търсят, ако се 
затруднят, играйте "топло- студено", за да им помогнете да ги открият. Когато съберете всички 
сърца, ги подредете пред тях и кажете заедно стиха. Кажете им, че както те търсиха и откриха 
сърцата, така Господ Исус намира всеки от нас по отделно, защото Той ни обича всички и иска да 
сме Негови деца. 

 
Прегръдката на Господ Исус 
Предварително учителят очертава ръката си на твърда хартия (картон) и прави по 2 копия за 

всяко дете. След като изреже ръката по очертанията, трябва да захване двете части огледално (с 
лепило или телбод), за да се получи ръкавица (внимавайте да не е твърде голяма и да пада от 
ръцете на децата). На едната страна напишете: "Господ Исус" , а от другата: "обича децата".  

Децата трябва да украсят ръцете с рисунки – усмихнати лица, слънце, цветя или каквото те 
искат, но то да показва Божията любов към тях. След това трябва да си сложат тези "ръкавици" и да 
прегърнат поне 5 други деца в групата и да им кажат: "Господ Исус обича децата". Нека децата да не 
забравят, че това е прегръдката на  Господ Исус.  

Другият вариант е да изрежете фриз от ръце (от дълга и твърда хартия), която да захванете 
към кръста или гърдите на децата. Те отново трябва да го оцветят и след това да споделят 
Исусовата прегръдка.  

 
Господ Исус ме обича 
От твърда разноцветна хартия изрежете сърца (с еднакъв размер). В горната им част 

направете по две дупки с перфоратор. Направете огърлици за децата, като промушите през дупките 
плътен конец или панделка. На всяка огърлица сложете от 3 до 5 сърца, като предварително всяко 
дете трябва да нарисува нещо, за да украси сърцето. Може на средното сърце предварително да 
поставите знак, който символизира Божията любов – например кръст или ръце.  

Докато децата работят върху своите огърлици, а и когато им ги слагате, говорете отново колко 
много ги обича Бог и колко ценни са те за Него. Накрая всички деца заедно да кажат: "Ние сме Божи 
деца."  

 
Рисунка 
Раздайте на децата по една от рисунките в края на урока. Те трябва да изобразят себе си на 

празното място, където на детето не е нарисувана глава, както и да оцветят рисунката. Докато 
рисуват, говорете отново кои са Божи деца, какво означава това, какво е отношението на Бог към 
децата. След като децата приключат, им помогнете да напишат своето име под фигурата на детето, 
чиято глава те са рисували, а отстрани напишете имената на другите деца от групата, както и с 
големи букви: "Господ Исус обича децата."  

 
Господ Исус обича и благославя децата 
Идеята е в края на урока децата да получат нещо, което да занесат вкъщи и то да им напомня, 

че Бог много ги обича и ги благославя. Формалният израз на това е фигурка на Божиите ръце, 
държащи сърце, на което е залепена снимка на детето.  

Затова е необходим предварително учителят да си набави малка снимка на всяко дете, по 
едно хартиено червено сърце (размерът на сърцето да е по-голям от снимката), както и 2 бр. голяма 
ръка, очертана и изрязана от твърда хартия.  

Изрежете двете ръце и ги съединете с лента, която е по-широка в 
средата (широката част ще е основата, на която ще стоят ръцете), след 
това ги сгънете по линиите Х навън (към дланите) 
и залепете (захванете с телбод) късата част към 
широката основа, за да стоят ръцете прави. За да 

се получи леко затваряне на ръцете навътре (както на схемата), направете 
лесен трик – на очертаната и изрязана вече ръка направете прорез на 
"показалеца" при средното кокалче (само до средата на пръста, както е 
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показано на рисунката), леко сгънете и залепете с тиксо – така ще се получи "затваряне" на шепите. 
След това според размера на ръцете, изрежете сърце, на което залепете снимката на детето, а 
после с тиксо го захванете за ръцете изправено.  
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Децата са насядали, а учителят ги кара да си представят една ситуация – във вашето 

населено място пристига много известен и важен човек. Нека децата да предложат идеи за такива 
известни хора – реални, от филми или приказки, политици.  След това нека да кажат какво биха 
искали да направят – да отидат да го видят, да го пипнат, да се запознаят и може би да поговорят с 
него. Нека те също да дадат предложения как трябва да са облечени, с какви обувки да са, трябва 
ли да носят нещо (например цветя). Може, докато говорят и обясняват, да показват като пантомима 
движенията, необходими за подготовката им.  

След това разиграйте ситуацията – как децата тръгват от вкъщи с мама и татко, вървят бързо, 
за да не закъснеят много, стигат там, но вече има много хора, трябва да се вдигнат на пръсти и да 
се оглеждат внимателно, а може и татко да ги вдигне на рамене (може да стъпят на столче).  

След това трябва да насядат. 
Предварително направете "пари" от капачки или хартия, които раздайте на децата. Кажете им, 

че във времето, когато Господ Исус живеел на земята, хората също трябвало да плащат данъци, 
както е днес. Онези, които събирали данъците, се наричали бирници по онова време. Докато 
обяснявате това, вземете една кошничка и минете покрай децата, като те трябва да пуснат парите 
си в кошничката. Кажете им също, че имало бирници, които вземали повече пари от хората или 
крадели от вече събраните пари. Така те ставали богати, но същевременно си навличали омразата 
на бедните.  

Кажете на децата, че ще им разкажете за един такъв бирник и какво му се е случило, когато 
Господ Исус отишъл в неговия град.  

  
 
 
 
Господ Исус и Неговите ученици дошли в град Ерихон. Както винаги и навсякъде, където 

отидел Господ Исус, хора се събирали, за да го видят, така станало и в Ерихон. Събрали се големи 
групи хора по улиците. Те искали да видят Господ Исус и да Го чуят какво говори. Някои искали дори 
да Го пипнат. Други може би очаквали Той да се помоли за тях и да реши проблемите им. Всички 
искали да са близо до Господ Исус, защото вече били чували за Него и това, което Той върши! 

В град Ерихон имало един началник на бирниците на име Закхей. Той бил много нечестен 
човек и крадял част от парите, които вземал за данъци. Той бил богат, но нещастен, защото другите 
не го обичали. Нямал приятели, а когато вървял по улиците, сигурно всички са го избягвали и не са 
искали дори да го поздравяват заради това, което прави с парите на хората.  

Закхей чул, че Господ Исус идва в неговия град. Той бързо излязъл навън и се затичал към 
мястото, където били събрани хората. Закхей бил чувал много добри неща за Господ Исус и искал 
да го види. Този Исус обичал всички, помагал на бедните, молел се и хората оздравявали. Как да не 
иска Закхей да види Исус. Но понеже бил много нисък, Закхей трябвало да си пробие път през 
тълпата, за да може да види Господ Исус. Но никой не искал да го пусне да мине отпред, за да види 
Господ Исус. Сигурно са го и гледали сърдито – нали никой не харесвал бирниците, особено 
нечестните. Опитал от тук, от там, но все не можел горкият нисък Закхей да застане така, че да види 
Господ Исус. Дали той се е отказал и да си е тръгнал обратно към вкъщи? Неее, Закхей много искал 
да види Господ Исус. И му хрумнала идея! Огледал се той и се затичал към едно дърво край пътя. 
Покатерил се бързо на него и седнал на един дебел клон. Вече бил доволен. От това място можел 
да види, когато Господ Исус мине по пътя.  

ЗАКХЕЙ 
Лука 19.1-10 

Господ Исус обича всички хора.  
"Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам." 

(Йоан 15.14) 

  

ООТТККРРИИВВААННЕЕ  СС  ММООЛЛИИТТВВАА 

  

ННААССООЧЧВВААННЕЕ  ННАА  ВВННИИММААННИИЕЕТТОО  

  

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККАА  ИИССТТООРРИИЯЯ  



Урок 28  Закхей 
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Скрит между клоните и листата, Закхей вероятно си мислел, че никой не го вижда, бил спокоен, 
че няма да го обидят или да му се присмеят. От далече той виждал как Господ Исус и учениците Му 
бавно се приближавали. Те поздравявали хората по пътя, разговаряли с някои от тях, смеели се и 
малко по малко дошли до мястото, където бил Закхей. Когато Господ Исус стигнал точно до дървото, 
на което бил Закхей, изведнъж Той погледнал нагоре и казал: "Закхей, слез долу. Днес искам да 
дойда в твоя дом и да ти бъда гост." Как Господ Исус разбрал, че Закхей е там? Той е Господ и знае 
всичко – не само кой къде е, но дори какво мислим и какво чувстваме.  

Какво направил, според вас, Закхей? В Библията пише, че бързо слязъл от дървото и с радост 
повел Господ Исус към своя дом. Закхей бил щастлив, че ще има такъв важен гост. Другите хора 
обаче, като знаели какъв е Закхей, не били доволни. Те започнали да се чудят как така такъв важен 
гост ще иде точно в дома на Закхей.  Но те не разбирали, че освен че вижда какво има в сърцето на 
човека, Господ Исус обичал всички, независимо от това какво били вършили. Той искал всички да 
чуят за Бог и да повярват в Него.  

В дома на Закхей веднага била приготвена вкусна трапеза за Господ Исус и учениците Му. 
След обяда, по време на който Господ Исус вероятно е разказвал на домакините си за Бог и 
Неговото царство, лицето на Закхей изглеждало различно. Закхей осъзнал, че е вършил много 
грешни неща и съжалил. Затова той се изправил и казал, че ще даде половината от парите си на 
бедните хора, а от когото е взел повече от необходимото, връща четири пъти и повече. Какво чудо! 
Лошият и алчен Закхей бил променен само от едно посещение на Господ Исус. Това станало, може 
би защото Закхей почувствал любовта на Господ Исус, както и че не бил осъждан или обвиняван за 
лошите му дела.  

Затова Господ Исус казал: "Закхей, ти днес разбра какво означава да бъдеш спасен. Ти разбра 
какво си вършил неправилно и колко много Аз те обичам. Аз дойдох, за да намериш мир и да ти 
покажа как да живееш и какво да направиш." Така Господ Исус само с едно посещение в дома на 
Закхей променил сърцето му и целия му живот.  

 
 
 
 
Преговор с "парички" 
Разделете децата на две групи. Необходима е и кошничката от началната дейност, в която има 

"пари". Задавайте на групите въпроси за преговор и при верен отговор давайте по една паричка от 
кошничката. Накрая може да се преброи кой отбор е отговорил на повече въпроси.  

Ето и въпроси, които можете да задавате: 
 В кой град дошъл Господ Исус с учениците Си? 
 Кой искал да го види? 
 Какъв бил Закхей? 
 Защо хората не го обичали? 
 Какво направил Закхей, за да види Господ Исус? 
 Какво казал Господ Исус на Закхей? 
 Как реагирали другите хора, когато разбрали къде отива Господ Исус? 
 Какво се случило в дома на Закхей? 
 Какво решил Закхеа? 
 Какво му казал Господ Исус накрая? 
 
Открий еднаквите парички 
Нарисувайте на хартия и изрежете после няколко монети – за всяко дете поне по шест, четири 

от които различни (може и по размер да са различни), а две еднакви (сами изберете какви да са 
рисунките върху тях). Целта е децата да разгледат добре монетите и да открият еднаквите. 

Докато децата разглеждат монетите, отново им припомнете с какво се е занимавал Закхей и 
какво е решил да направи, след като имал лична среща с Господ Исус.  

 
 
 
 
 
 

 

ББИИББЛЛЕЕЙЙССККИИ  ЗЗААННИИММААТТЕЕЛЛННИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  
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Пантомима 
Децата ще изиграят библейската история, докато учителят я разказва отново на кратко. 

Разпределете ролите между децата. Пригответе им и семли костюми – например голяма бяла 
тениска за ролята на Исус, както и кърпи за главите, превързани през челата с ленти за всички 
участващи. Важно е да не остават деца без роли – могат да бъдат учениците на Господ Исус, 
тълпите, дошли да Го видят, или домашните на Закхей. За дървото, на което се качил Закхей, може 
да се използва стол. Насочвайте децата, докато разказвате.  

 
Повтори стиха (истината) 
Необходимо е едно голямо сърце от хартия (може плюшена играчка или декоративна 

възглавничка). Децата са насядали в кръг и заедно казват стиха за запаметяване или истината от 
урока, като спират на средата и подават сърцето на детето от ляво или от дясно. Повтарят така, 
докато сърцето премине през ръцете на всяко дете.  

 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко.  
Д: Хей, Бъбривко, знаеш ли, като слушах библейската история от днес, се сетих за нещо, което 

се случи неотдавна.  
Б: Така ли? Какво се е случило? 
Д: Ами какво... Излязох да играя пред блока. Както винаги беше пълно с деца. Всички играеха 

на какви ли не игри, само едно момче седеше настрани и сякаш никой не искаше да играе с него.  
Б: А защо? Какво му е имало? 
Д: Какво ли? Да ти кажа честно и аз не исках особено много да играя с него...  
Б: Защо? Какво е направил?  
Д: Какво ли? Постоянно се заяжда с другите деца, все нещо лошо казва за този или онзи, 

мърмори вечно, все иска да играят игрите, които той предлага, ако загуби неговият отбор, винаги се 
сърди... Ей такива работи. Кой да иска да играе с него? 

Б: Хм, лошо е правел. И какво стана тогава? 
Д: В тоя ден това момче пак седеше само настрани – сигурно пак беше направил нещо преди 

аз да изляза. Но като го видях така самичък и тъжен, ми дожаля за него. Затова отидох при него. И 
го заговорих. 

Б: А той? 
Д: Той ли? Направо се ококори от учудване. Едва ли някой скоро беше говорил с него.  
Б: И какво му каза ти? 
Д: Какво ли? Казах му, че въпреки че се държи зле с децата, Господ Исус много го обича. Казах 

му, че това, което прави, не е хубаво, но ако помоли Господ Исус за прошка, Той ще му прости. 
Казах му, че също трябва да се извини на децата, които е обиждал или им се е подигравал.  

Б: Браво на теб, Дългунчо. И какво се случи после? Какво стана с това момче? 
Д: Ооо, мисля, че се промени. След няколко дни само разбрах, че се извинил на децата, даже 

имаше вече няколко приятели. Но най-важното е, че Господ Исус е станал негов пръв приятел. И че 
го обича толкова много.  

 Учителят обобщава: Деца, Господ Исус много обича и вас. Той обича всички хора, дори и 
тези, които никой не обича. Но и вие не трябва да избягвате тези, които са различни и не обичат вас. 
Трябва да не страните от тях, а да им разказвате за любящия Господ Исус. Това може да ги промени 
и те да станат добри, когато разберат, че някой  ги обича.  

 
 
 
 
Слез от дървото 
Целта на играта е децата да пресъздадат как Господ Исус стига до дървото, на което е Закхей, 

помага му да слезе и заедно отиват в дома му.  
Необходимо е "трасе" (очертано с канап или плътен конец), място, което ще е "къщата" на 

Закхей (ъгъл в стаята), дърво (столче), малки препятствия по пътя (топки, малки играчки).  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 



Урок 28  Закхей 
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Децата са разделени на две групи. Направете трасето възможно най-дълго, да не е права 
линия, по него наслагайте препятствията. Детето, което играе Господ Исус, си пробива път през 
"тълпата" (препятствията) по пътя, стига до дървото на Закхей, помага му да слезе и заедно отиват 
в дома на Закхей. Когато стигнат там, двете деца казват заедно: "Господ Исус ни обича." 

 
Кубче "Добрият приятел" 
Направете кубче от хартия или обвийте в бяло кутия от обувки или малък домакински уред. На 

всяка от страните залепете картинка, която да подсказва какво трябва да направят децата, а под 
картинката напишете по едно от тези неща на всяка страна на кубчето.  

 Усмивка – Усмихни се на децата в групата.  
 Сърце – Кажи: "Обичам ви" на децата в групата. 
 Прегръдка  - Прегърни децата до теб. 
 Ноти – Изпей за благодарност песничка на Господ Исус. 
 Дърво – Помогни на Закхей да слезе от дървото (отново използвайте столчето и едно дете 

в ролята на Закхей) 
 Пари – Раздай пари на бедните (детето в ролята на Закхей раздава на другите деца от 

парите от началната дейност). 
Децата се редуват да хвърлят кубчето и това, което се падне най-отгоре, трябва да го 

направят. Ако не разбират рисунката, помогнете им, като прочетете това, което е написано под нея.  
 
Дървото на Закхей 
На голям картон нарисувайте контурите на дърво. След това децата трябва да нарисуват с 

молив клони с кафяво, да оцветят ствола в кафяво и листата в зелено.  
Без децата да усетят, направете прорез в короната на дървото, в който ще сложите Закхей. 

Предварително изрежете фигурка на мъж, която да е толкова  голяма, че да се побере в разреза и 
да се "скрие" в короната на дървото. След това покажете на децата как Закхей се е скрил на дървото  

Ако децата са по-големи, може да оцветят дървото, като използват водни боички и тампони от 
плат, захванати за щипки за пране (за да не цапат ръцете си). Децата се разделят на две – едните 
топят тампоните в зелената, другите в кафявата боя и да оцветят съответно короната или ствола на 
дървото.  

Другият вариант на тази дейност е да използвате модела в края на урока и да направите по 
едно копие за всяко дете, които ще раздадете на децата след края на дейността, за да оцветят. 
Направете тази дейност пред тях. Листът се сгъва на две по пунктираната линия, изрязва се по 
външните контури на дървото. Докато е още сгънат листът, се изрязва и фигурата на Закхей, но 
така, че в горната част (при главата му) да остане захванат за дървото. Докато изрязвате, 
разказвайте отново историята за Закхей. Когато стигнете до момента, в който Господ Исус и Закхей 
тръгват към дома му, откъснете фигурката на Закхей от дървото.  

 
Забеляза ли? 
Идеята е децата да разберат, че дори и те самите, както и всички други хора, да не забелязват 

всичко, Господ Исус забелязва всичко и всички.  
Предварително сложете няколко нови неща из стаята – рисунки, цветя, предмети. Когато 

започнете тази дейност, питайте децата дали са забелязали нещо ново в стаята. Ако не се сетят, 
подскажете им и ги питайте дали са забелязали конкретната вещ.  

След това на една маса наредете няколко предмета, които вече сте използвали в дейностите 
до този момент в урока – паричките, кубчето, сърцето, рисунката (или предмети по ваш избор). Нека 
децата да ги огледат, след това те затварят очи, а учителят маха един или два от предметите. След 
това децата трябва да се опитат да открият кой предмет липсва. Няма значение, че няма да се 
сетят. Важното е да им кажете, че дори и те да не забелязват всичко и всички, Господ Исус 
забелязва – Той дори забелязал Закхей скрит в клоните на дървото.  
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Дял 8  
ГОСПОД ИСУС СЕ ПОДГОТВЯ ДА СЕ ВЪРНЕ ПРИ 

БАЩА СИ 
 
В този дял отново ще си припомним любовта, която е завела Господ Исус Христос на 

кръста за нашите беззакония и грехове. От триумфалното Му влизане до празния гроб - всичко 
това е израз  на любовта на Небесния ни Баща. Господ Исус е умрял за нас, защото преди 
всичко друго Той много ни обича. Ние хвалим Бог заради тази жертва и Му благодарим от 
сърце. На това трябва да научим и децата, защото знанието за това какво имат в Христос ще 
ги направи пълноценни християни. Тук ще срещнем уроци, които оставят дълбока следа във 
вярата и биха имали особено значение за израстването на децата. Примерът за смирение, 
който Господ Исус ни е оставил, като е измил краката на Своите ученици, е поучителен не 
само за децата, а и за всеки един възрастен. Ние знаем, че Господ Исус е жив и седи отдясно 
на Бога, знаем че ако устоим до край, и ние ще бъдем в Небесното царство - всичко това ще 
укрепва вярата на децата и ще им дава нови надежди и очакване за растежа им. По-важно от 
всичко е всяко дете да стигне до Божието присъствие един ден и да царува  заедно с Него. 

Основни истини, засегнати в този дял, са:  
 Нашият Господ е добър и велик, затова ще Го хвалим. 
 Трябва да служим на Бог с веселие, радост и смирение. 
 Господ Исус е понесъл на кръста нашите наказания и беззакония. 
 Господ Исус е умрял, защото ни обича. 
 Господ Исус е жив сега и за вечността. 
 Господ Исус Христос сега царува в небето и седи отдясно на Бога. 
Стих за запаметяване за целия дял: „Бях мъртъв, но ето – живея завинаги!” Откровение 

1.18 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подходящ стих за запаметяване за урок 29 - "Хвалете Господа, защото е добър." (Псалми 135.3) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 30 - "Служете на Господа с веселие." (Псалми 100.2) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 31 - "Господ Исус умря за греховете ни." (1 Коринтяни 15.3) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 32 - "Бях мъртъв, но ето – живея до вечни  векове!" (Откровение 

1.18)  
Подходящ стих за запаметяване за урок 33 - "Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се радва." (Йоан 16:22) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 34 - "Господ Исус е на небето и седи отдясно на Бог." (Марко 

16.19)  



Урок 29  Господ Исус влиза в Ерусалим 

 

 149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Използвайте този урок, за да мотивирате децата да хвалят Господа и да пеят за Него с радост. 

Помогнете им да разберат, че Господ Исус заслужава да Го хвалят, защото е добър, велик, силен; 
също, че Той ги обича, че ги пази, че им помага, че е умрял на кръста за греховете ни. Децата 
трябва също да разберат, че могат да хвалят Господа на всяко място и по всяко време, а не само в 
църквата или в неделното училище. Те могат да хвалят Бог с думи, с песни, с всичко, което правят, с 
музикални инструменти, с пляскане и радостен шум, с послушанието си.   

 
 
 
 
 
  
За тази дейност предварително набавете рулца от тоалетна хартия, метални кутийки от 

безалкохолно, пластмасови чашки, малки шишенца. Необходими са също бобени зърна, малки 
камъчета, топчета от стари гердани, ориз.  

Когато децата се съберат, нека всяко да си избере "тракащ материал" и съд, в който да го 
сложи. Помогнете им да сипят камъчетата, боба, топчетата или ориза в съдчето си и го запечатайте 
добре с капаче (ако има) и тиксо. На децата, които са избрали рулцата от тоалетна хартия, 
помогнете първо да залепят дъно. След това с помощта на цветни листи и картинки могат да 
украсят своите музикални инструменти. Те ще бъдат използвани по-късно по време на хвалението.  

От стари аудио касети може да извадите лентите и да ги нарежете на къси парчета по около 20 
см. Върху дървена пръчица забодете с габърче 10 ленти наведнъж. Получават се страхотни 
шумящи ленти (от една касетка поне 7). С тях можем да увеличим инструментите си. 

Когато децата са приключили с майсторенето, се появяват Дългунчо и Бъбривко.  
Дългунчо пее песен в прослава на Бога, свирка, вика, пляска, вдига шум.  
Б: Хей, Дългунчо, какво правиш? Какво си се разпял и разпляскал?  
В: Хваля Господа, Бъбривко!  Това Го радва! 
Б: Какво? Ти нещо се обърка май... 
Д: Помниш ли какво учихме в неделното училище? Как хората посрещнали Господ Исус в 

Ерусалим? 
Учителят се намесва.  
У: Момчета, искате ли да седнете и всички заедно да чуем тази история. Аз ще я разкажа на 

децата, а ти, Бъбривко, слушай също. Дългунчо пък ще  си я припомни. Слушайте внимателно. 
 
 
 
 
Наближавал един голям празник за евреите. За да го отпразнуват заедно, много хора отивали 

в Ерусалим. Господ Исус и Неговите ученици също били тръгнали на там. Когато стигнали до един 
хълм край града, Господ Исус изпратил двама от учениците Си до близкото село. Той им казал: 
"Отидете там и ще намерите едно малко магаренце, което още никой не е яздил. Доведете ми го. И 
ако някой ви пита защо го отвързвате, кажете, че то трябва на Господа." 

Учениците отишли в селото и както казал Господ Исус, намерили едно магаренце, отвързали 
го и го довели при Господ Исус. После те намятали връхните си дрехи върху магаренцето и Господ 
Исус се качил на него. Така тръгнали към града. Хората, които вървели по пътя, видели и 
разпознали Господ Исус. Много от тях вече Го познавали, били Го слушали, помнели делата Му. 
Затова и те започнали да постилат дрехите си по пътя пред магаренцето. Така те показвали колко 
много обичат Господ Исус. "Осанна, Осанна! Исус е велик! Той е цар!", викали те.  

ГОСПОД ИСУС ВЛИЗА В ЕРУСАЛИМ 
Матей 21.1-11, Марко 11.1-10, Лука 19.29-38 

Ние хвалим Господ Исус, защото е велик и добър. 

"Бях мъртъв, но ето – живея завинаги!" (Откровение 1.18) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

 

ИДЕЯ ЗА УЧИТЕЛЯ 
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Наближили града. Хора от града, като чували шума, започнали да излизат, защото и те искали 
да видят какво става. И като видели Господ Исус, също се присъединявали към останалите и 
викали: "Осанна!" Хората режели клони от дърветата и ги постилали на пътя пред Господ Исус. 
Други чупели палмови клонки, размахвали ги и силно викали, за да славят Господа.  

В целия град настъпило оживление. Онези, които не били чували за Господ Исус, питали кой е 
той, какъв е. А другите им отговаряли: "Това е Господ Исус. Той е Божи Син! Той е нашият Цар!" Със 
силни и радостни викове хората продължавали да хвалят Господ Исус. Те били щастливи и 
прославяли Бога за всички чудеса, които били видели.  

Малко по-късно през същия ден Господ Исус отишъл в храма. Там имало слепи и сакати хора. 
Те се приближили към Него и Господ Исус ги излекувал. Те също започнали да Го хвалят.  

И така всички – мъже, жени и деца хвалели Господ Исус и Му се покланяли. Навсякъде се 
чували викове: "Осанна! Слава на Господ Исус!" 

 
 
 

 
Клонки 
За тази дейност са необходими зелен лист и ножица. Сгънете листа на две по дължина и 

очертайте на едната част модела в края на урока. Започнете да разказвате на децата накратко 
библейската история, като се старайте да им задавате въпроси, които ще ги карат сами да 
пресъздадат историята. При всеки въпрос изрязвайте по една от страните на листото. Накрая 
разгънете листото и заедно с децата кажете на Бог: "Ще Те хваля, Господи!" Предварително 
пригответе листа и за децата, които им раздайте в края на дейността.  

Този модел можете да използвате, за да приготвите листата, които са необходими за някои от 
останалите дейности в урока. 

 
Преговор с въпроси и клончета 
Предварително си набавете клончета, ако може върбови, или изрежете от цветна хартия.  
Разделете децата на две групи, задавайте им въпроси за преговор и за всеки верен отговор, 

давайте на групата по едно клонче.  
 Към кой град отивали Господ Исус и учениците Му? 
 Защо Господ Исус изпратил двама от учениците Си до близкото село? 
 Как продължил да пътува Господ Исус? 
 Какво направили хората, които вървели по пътя, когато видели Господ Исус? 
 Какво викали хората? 
 Защо хората чупели палмови клонки? 
 Какво станало с хората, които влезли в храма след Господ Исус? 
 Защо хората хвалели Господ Исус? 
 Защо ние днес можем да хвалим Господ Исус? 
 
Пъзел 
Предварително направете няколко рисунки или по библейската история, или клонки, или на 

деца, които хвалят Господа, които разрежете на парчета като пъзел (възрастта на децата + 2). 
Разделете децата на групи и на всяка дайте по един от пъзелите. Докато те сглобяват пъзелите, 
преговорете на кратко историята, като задавате на децата насочващи въпроси, с чиито отговори те 
всъщност да разкажат историята.  

 
Знаменца 
Предварително пригответе по една сламка и по едно бяло листче за всяко дете (лист А4, 

разделен на 4 части). Децата трябва да украсят знаменцата си по свой вкус, може да напишете на 
тях и стиха за запаметяване, а накрая децата да ги залепят към сламките. Тези знаменца трябва да 
им напомнят вкъщи, че децата трябва да хвалят Господ Исус.  

 
 
 
 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 
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Появява се Дългунчо. Той пее хвалебна песен и благодари на Бог, че го обича и че се грижи за 
него. 

Излиза и Бъбривко.  
Б (чул-недочул, прекъсва Дългунчо): Дългунчо, ти какво правиш? 
Д: Хваля Царя на царете и Господа на господарите!  
Б: Кого? Чакай да позная... Ами кой ли ще е това? (мисли) Ммм, да е царят от приказката, дето 

четохме вчера... Не, едва ли е той. Справедлив беше, но... Ами ако е Батман?! Той е силен и добър. 
Него ли хвалиш? 

Д: Неее, не е Батман, Бъбривко, нито е царят от приказката. Батман е рисуван герой, царят от 
приказката също е измислен. Аз хваля живия Цар, Който е Господ и наистина е най-мощният и много 
ни обича! 

Б: Ааа, сетих се, сетих се! Хвалиш Господ Исус Христос, нали? 
Д: Разбира се, че хваля Него. Той заслужава да Го хвалим, защото е добър, милостив, помага 

ни, върши чудеса за нас. Затова заслужава най-голямото хваление.  
Б: Може ли и аз да Го хваля с теб? Може ли? 
Д: Ех, че въпрос, Бъбривко, разбира се, че може! 
Б: А може ли и децата да хвалят Господа с нас? Може ли? 
Д: Ей, страхотна идея! (обръща се към децата) Деца, искате ли заедно да хвалим Господа? 

Искате ли с нас да благодарите на Бог за всичко, което е направил за вас? 
Децата, учителят и куклите заедно започват да благодарят на Бог с радостно шествие, в което 

да покажат на Господ, че са Му благодарни и са радостни от това, което Той прави за тях.  
Използвайте следващата дейност, за да приключите тази част от урока.  
 
Парад 
Децата правят парад (шествие), с което прославят Бог. Попитайте ги как могат да изразят 

радостта си и благодарността си към Бог – с песни, с музикални инструменти, с пляскане на ръце, с 
тропане, с маршируване, с вдигане и размахване на ръце, като викат: "Слава на Бога" и други, за 
които се сетят те (подскажете им, ако самички не могат). 

Раздайте им инструментите, които са направили в началото на часа, както и клончета (от 
дейността с изрязване), пуснете музика или пейте с тях хвалебна песен, която знаят. Нека да 
изразят радостта и благодарността си към Бог с това шествие и всички начини, които сте споменали 
- изреждайте ги, докато децата се изморят или не им е интересно вече.  

Тук е добро място децата да запомнят стиха за запаметяване, като го повтарят между 
отделните начини за хваление, изброени по-горе.  

 
 
 

 
Корони 
За всяко дете подгответе по една корона (може да 

използвате и модела), която след като децата я украсят, 
захванете с телбод към лента, която точно приляга на главичките 
им. На короната напишете "Господ Исус е Цар", а децата трябва 
да украсят короните по свой вкус - могат да ги оцветят или да 
залепят малки листчета, да нарисуват нещо. Важното е да не 
скрият надписа, а да го оцветят старателно в любимия си цвят.  

Докато децата работят, поговорете за царете по принцип – 
къде живеят, какви дрехи обличат, какво носят на главите си, защо имат слуги. След това им 
задавайте въпроси за Господ Исус – дали е бил като другите царе, защо хората Го посрещали като 
цар, защо ние казваме, че е цар. 

Обяснете им, че Господ Исус е по-велик и могъщ от всички царе. Той е създал за нас добри 
правила, според които да живеем, Той ни обича и се грижи за нас. 
Кажете им също, че докато е бил на земята, Господ Исус не се е 
обличал като цар, не е имал корона, нито палат, но един ден ще 
се върне отново във величие и слава, като истински цар, за да 
вземе със Себе си онези, които вярват в Него. А по-късно заедно 
с тях ще дойде на земята и ще управлява като цар.  

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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На магаре 
Предварително нарисувайте глава на магаре или цяло магаре, която залепете на пръчка. 

Необходими са също и клонки (може да използвате истинските или изрязаните от хартия от 
преговора с въпроси). Кажете на децата, че Господ Исус е влязъл в Ерусалим на гърба на магаре, а 
хората около Него са Го хвалели и са размахвали палмови клонки.   

Децата са разделени на два отбора, подредени в колони. Двете колони трябва да са успоредни 
и на разстояние една от друга, за да не си пречат децата. Срещу всяка колона сложете по един стол 
(колкото може по-далече). Първото дете от единия отбор трябва да "яхне" магарето, да иде до  
стола, да го заобиколи и да се върне при своя отбор, като през цялото време трябва да имитира 
яздене на магаре. Когато се върне, предава магарето на следващото дете в колоната, а то застава 
най-отзад. Децата от втория отбор правят същото, но не яздят магарето, а размахват клонки. 

След като се изредят всички деца от двата отбора, се сменят местата – за да имат всички деца 
възможност да яздят магарето и да размахват клонките. Преди да тръгне от колоната, детето трябва 
да каже: "Ще Те хваля, Господи!"  В края на играта 
всички деца заедно казват същото и пляскат с ръце.  

 
Залепи опашката на магарето 
На голям лист нарисувайте магаре, но без 

опашка. Отделно направете опашка от кафяви конци 
(прежда) или изрежете от хартия. Накрая на "опашката" 
сложете подходящ за залепване или захващане 
материал - например двойно залепващо тиксо. Детето, 
което трябва да залепи опашката на магарето, е с 
вързани очи.  

Тази игра ще предизвика доста смях у децата, 
поради различните места, на които те ще залепят 
опашката на магарето. Позволете им да се изредят по 
два или три пъти.  
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В този урок ще разказвате на децата как Господ Исус е измил краката на учениците Си. Ако 

учителят и като цяло църквата приемат миенето на крака и ако имате възможност, поканете 
възрастен за помощник (друг учител или възрастен от църквата), на когото да измиете краката. 
Необходимо е предварително да постелите на земята голям найлон, нужни са и глинен съд с вода, 
леген (добре ще е, ако намерите от старите бакърени легени), както и кърпа (задължително е да не 
е шарена или с щампи на анимационни герои, а едноцветна), както и престилка (хубаво е също да 
не е шарена). Може и само да покажете на децата кърпата, глинения съд, легена, престилката или 
рисунка към историята, представяща Господ Исус как мие краката на един от учениците Си.  

 
 
 
 
 
 
 
Преди децата да се съберат в стаята учителят е наредил чинии, чаши, прибори, салфетки на 

куп. Децата трябва да помогнат на учителя да подреди красиво масата. За предпочитане е да 
използвате пластмасови прибори и найлонова покривка. Накрая на урока можете да почерпите 
децата със сок, солети и сладки. Пуснете весела музика и може да припявате с нея, да танцувате, 
да подскачате, като подканяте децата да правят същото, докато подреждат масата. 

Докато подреждате, питайте децата как вкъщи се подрежда масата за гости, обичат ли да имат 
гости, обичат ли тържествата. След като приключите с тази работа, накарайте децата да насядат, за 
да чуят нещо интересно.  

 
 
 
 
Бил тържествен ден. Целият град празнувал. По-късно Господ Исус щял да има специална 

вечеря със Своите ученици. Тази вечеря била специална, защото щяла да бъде в знак на 
благодарност към Бога. Били приготвили печено агне и хляб. Ммм, миришело на вкусно! Но имало 
още една причина това да е специално време за Господ Исус. Той знаел, че това е последната Му 
вечеря с приятелите Му. Мъчно Му било, че трябва да се раздели с тях, но знаел, че вече е време 
да се върне в Небето при Своя Баща.  

През цялото време, докато бил с учениците Си, Господ Исус ги учел за Бог и за Неговото 
царство, казвал им как трябва да живеят и  как да говорят на хората за Бог. Тази вечер щял да им 
покаже един последен урок. Господ Исус искал след вечерята да им покаже как да си служат един на 
друг с радост и смирение, и как да си помагат. След като приключили с храненето, Господ Исус 
съблякъл връхната си дреха, взел кърпа и съд с вода и започнал да внимателно да мие краката на 
учениците Си. (Ако учителят ще мие краката на помощника си, тук е времето да започне.) Учениците 
били дванадесет. Така Господ Исус трябвало да измие двадесет и четири крака! Но Той не се 
намръщил; напротив, започнал да го прави с удоволствие и радост.  

Когато стигнал до Петър и понечил да измие неговите крака, апостолът не се съгласил. Той 
знаел, че Господ Исус е много, много специален и не можел да приеме Божият Син да коленичи 
пред него и да му мие краката. Но Господ Исус настоял и казал на Петър, че сега дори и да не 
разбира защо Господ Исус прави това, един ден ще разбере каква е идеята Му. Ако Петър искал да 

ГОСПОД ИСУС ИЗМИВА КРАКАТА 
НА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ 

Йоан 13.1-17 
Трябва да служим на Господ с веселие. 

"Бях мъртъв, но ето – живея завинаги!" (Откровение 1.18) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 
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бъде част от това, което Господ Исус върши на земята, тогава трябвало да приеме краката му да 
бъдат измити от Сина на Бог! И така Петър се съгласил.  

Когато Господ Исус приключил с миенето, отново облякъл връхната си дреха и заел мястото 
Си до учениците. Тогава Той ги попитал дали са разбрали смисъла на това, което Господ Исус е 
направил. Може би те все още не са разбирали защо Божият Син е направил това. Затова Той им 
казал: "Сега Аз съм ваш водач. Един ден обаче вие ще водите хората към Бог. Но за да станете 
водачи, първо трябва да можете да помагате на хората, да им служите и то не с мърморене, а с 
радост и смирение." Господ Исус обяснил също, че добрият водач не е този, който само казва на 
другите какво да правят, той не командва, а се грижи за хората и им помага, дава им личен пример, 
като сам той прави това, което се очаква от другите да правят за него. Това Господ Исус показал, 
като измил краката на учениците Си. Те трябвало също да правят подобни неща, които да показват 
на другите, че Исусовите ученици са готови с радост да им послужат и да им помогнат.  

Каква вечер само! Не просто празник, не само последната вечеря на Господ Исус с учениците 
Му, ами самият Божи Син измил краката на учениците Си! Едва ли някой от тях щял да забрави тази 
вечер и урокът, който Господ Исус им показал! Той бил Син на Бога, но обичал да помага на хората, 
да им служи; бил готов дори да измие краката им. Така Той показал колко много обича всички.  

 
 
 
 
Кубче с картинки 
Направете куб от картон или плътна хартия (може и да облепите кутия с бяла хартия). На всяка 

страна нарисувайте една от следните стилизирани картинки (или сами измислете варианти), която 
символизира следното:  

 Човек с вдигнати ръце и ноти – хваля Бог с песни, 
 Събрани за молитва ръце и сърце – моля се и благодаря на Бог, 
 Уши и устни – слушам какво говори Господ и говоря за Него на хората, 
 Ръце – помагам, 
 Метла и кърпа – чистя,  
 Разхвърляни играчки – подреждам.  
Целта е децата да открият различни начини, по които могат да служат на Бог и на хората. Те 

трябва да се редуват да хвърлят кубчето и да казват как могат да служат. Хубаво е да казват цяло 
изречение, а ако са още мънички, може да казват само думичката.  
 

Оцветяване 
На всяко дете раздайте по един лист, на който да има рисунка за оцветяване (ако може да е 

различна за всяко дете), които представят как децата могат да се веселят и да служат 
едновременно. Предварително им кажете, че от техните рисунки ще направите изложба във 
фоайето на църквата и по този начин децата ще могат да послужат на големите, като ги заразят със 
своето веселие.  

На всеки лист, според рисунката, напишете: "Ние служим с радост на Господа, като...": 
 четем Божието Слово 
 се молим 
 ходим на неделно училище 
 правим представления 
 пеем на Господа 
 разказваме на всички за Господ Исус 
 свирим за Господа 

 помагаме на деца, които са болни 
или инвалиди 
 играем с деца, които са различни от 

нас 
 грижим се за домашния любимец 
 помагаме на мама и татко 
 играем с другите деца 
 поливаме цветята 

 в  саксиите или в градината 
Можете да изберете дали на един лист да има повече от една рисунка или само по една; 

можете да добавите свои рисунки. 
 
 

 
 
 
 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
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Ние служим с радост  
Ако имате стикери с усмивки или весели лица или други весели картинки, залепете ги на 

ръчичките на децата или да им ги раздадете да ги залепят някъде вкъщи в тяхната стая, за да им 
напомня, че трябва да служат с радост на Господа. Ако не разполагате с такива стикери, 
използвайте червило или молив за устни, за да нарисувате усмивки на външната част на дланите 
или бузките им. Не забравяйте да приготвите и памук и хипоалергичен лосион за лице, за да 
почистите децата при излизане от неделното училище.  

 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 



VIII дял ГОСПОД ИСУС СЕ ПОДГОТВЯ ДА СЕ ВЪРНЕ ПРИ БАЩА СИ 
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Децата са насядали в кръг. Раздайте им нови вестници (хубаво е да няма снимки на тях, за да 
не се разсейват) и им кажете всеки от тях да си вземе по няколко листа и да направи голяма 
хартиена топка. След това децата трябва да казват стиха за запаметяване, докато подават 
хартиените топки в кръга на дясно. Важно е при всяко подаване, децата да смачкват хубаво 
хартиената топка, която е в ръцете им, и да казват стиха: "Служете на Господа с веселие!". Това да 
продължи, докато кажат стиха поне десетина пъти. След това им кажете да сложат хартиените топки 
пред тях на земята и да си погледнат ръцете (те вече ще са изцапани от мастилото на вестника). 
След това им раздайте мокри кърпички да си почистят ръцете, но само при условие, че не трият 
своите ръце, а ръцете на някое от децата в групата. Ако сами не могат да се справят добре, 
помогнете им, за да не нацапат дрешките си. Докато правят това, им напомнете как Господ Исус е 
измил краката на учениците Си. И през цялото време ги насърчавайте да се усмихват, докато трият 
ръцете на другарчетата си.  

След като вече ръцете им са чисти, децата могат да насядат около подредената в началото 
маса и да се почерпят – точно както Господ Исус е вечерял с учениците си.  

 
 
 
 
Песничка с движения 
Използвайте популярната детска песничка "Хей ръчички, хей ги две" и променете текста. Пейте 

с тях и показвайте движенията, които децата трябва да повтарят.  
Хей ръчички, хей ги две – протягат ръце напред 
Те ми служат най-добре – завъртат ръце пред себе си 
С тях ще служа аз на теб – сочат към някой друг 
А пък двама на Христос – хващат за ръка детето до тях 
Господ Исус е добър – вдигат ръце нагоре 
Той ни дава радост, мир – размахват ръце над главата си 
Весело служим ний на Бог – усмихват се широко и пляскат веднъж с ръце 
С Него правим скок висок – скачат няколко пъти.  
 
Картичка 
Един от начините, по които децата могат да служат на Бог, е като показват любов на хора, 

които са болни или инвалиди или са по-различни от тях в някои отношения (например сираци). 
Целта на тази дейност е децата да изработят картичка, на която да пише: "Господ Исус те обича. Аз 
също." Ако могат, нека самички да напишат името си или поне буквичката си. След това картичките 
могат да бъдат дадени на деца от неделното, които са болни, или на хора от църквата, които не 
могат да посещават редовно богослуженията, поради заболяване или някакъв друг проблем или да 
бъдат занесени в дом за деца, лишени от родителска грижа.  

За всяка картичка са необходими по два листа А4 в еднакъв цвят (може за всяко дете този цвят 
да е различен), по една рисунка, направена от децата, с размери десет на десет сантиметра. 
Повечето работа в тази дейност е за учителя, но там, където децата могат да помогнат, позволете 
им да участват.  

Следвайте модела. Първо сгънете лист А4 на две по ширината. Точно в средата при сгъвката 
се правят два прореза по пунктираните линии (с дължина по 7 см и разстояние между тях пак 7 см), 
а по линията, означена с "хххх", сгънете изрязаното на вътре (както в детските книжки, където при 
отваряне вътре между страниците се получават обемни картинки). Когато отворите листа, на 
средата ще се получи малък куб с размери 7 х 7 х 7см. Този куб ще служи като основа (опора) за 
рисунката, която детето ще залепи (затова е добре тя да не надвишава размери 10 х 10 см). След 
това залепете сгънатата картичка в друг лист, сгънат по същия начин.  

Ако децата искат, могат да доукрасят картичката – да я оцветят, да нарисуват малки сърца или 
цветя, да залепят вече изрязани мънички картинки.  
 
 
 
 

 
Помогнете си един на друг 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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Вземете по  голяма найлонова торба и я напълнете с леки неща – вестници, други найлони. 
Всички деца се нареждат един до друг и започват да си подават "товара" един след друг, докато 
стигне до последното дете. То минава отпред и става първо и отново подава на втория, третия и т.н. 
докато се изредят всички. След играта ги питайте дали им тежеше голямата торба – не! Защото те я 
носеха заедно, като си я подаваха един на друг, така никой не усети да му тежи, но ако сам 
трябваше да я носи някой толкова време, може би щеше да се умори. Бог иска да си помагаме един 
на друг, така ние служим на Него и Той се радва с нас. 

 
 Усмихнати ръчички за служене 
Пригответе голям картон – табло с надпис отгоре: "Ние  ще служим с радост на Бога." На листи 

от гланцови блокчета помогнете на децата да очертаят ръчичката си и да я изрежат. След това те 
трябва да нарисувайт една голяма усмивка и ако могат, да си напишат буквата; ако не могат, 
учителят записва името вътре в ръката. Залепете изрязаните ръчички на таблото и го сложете в 
стаята, за да го виждат децата и да помнят, че Бог очаква от тях да Му служат с радост. 

 
 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 
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В този урок е важно децата да разберат защо Господ Исус изтърпява болките, унижението и 
смъртта на кръста. Важно е също при разказа на историята те да не се стреснат и да не останат с 
впечатление, че смъртта е краят. Същевременно е хубаво, ако в децата още от ранна възраст се 
изгради разбирането, че страданията и смъртта на Господ Исус са били реални и много тежки, но 
Той с готовност е понесъл всичко, защото ни обича.  

 
 
 
 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко. Говорят оживено.  
Д: Ей, благодаря ти много, приятелю! 
Б: Е, не съм направил кой знае какво... 
Д: Как да не е – даде ми половината си сандвич, защото бях гладен. Това не е малко! Ама ти  

голям приятел ли си ми?  
Б: Еее, какво ти става? Нали знаеш, че сме големи приятели? 
Д: Като си ми голям приятел, какво друго би направил за мен?  
Б (замисля се): Амииии, чакай да си помисля малко... Готов съм да ти дам да си поиграеш с 

някоя от моите играчки, ама не от най-новите, ами някоя по-стара. Нали помниш как ми счупи онова 
новото камионче? 

Д: Извиних ти се още тогава... Аз не исках, много съжалявам...  
Б: Затова няма да ти дам нова играчка, а някоя от старите, че ако я счупиш... 
Д: Хм, уж си ми голям приятел, пък...  
Б: Дългунчо, не исках да те обидя. Наистина съм ти голям приятел. Всичко ще направя за теб! 
Д: Всичко ли? Какво например? 
Б: Ми какво? Ще ти помогна да си напишеш домашното по математика, ще те развеселя, ако си 

тъжен, ще... не се сещам сега, но в-с-и-ч-к-о! 
Д: Хм, всичко, ама дали ще се съгласиш да накажат теб, ако аз направя нещо лошо... 
Б: Аааа, без такива... Да не съм луд? Не стига, че ме наказват заради сестричката ми, като 

счупи нещо, ами и заради теб! Това е несправедливо! То никой няма да се съгласи на това. Кой ще 
се съгласи да го наказват вместо друг? Никой! 

Учителят: Момчета, не е точно така! Не е никой. Има един, който го е направил. Сега ще 
разкажа на децата за Него. Вие искате ли да чуете? Тогава седнете и слушайте! 

 
 
 
 
След като Господ Исус влязъл в град Ерусалим и бил посрещнат тържествено от хората, които 

викали: "Осанна!", Господ Исус вечерял с учениците Си на празника, заради който бил в Ерусалим. 
Помните ли, че говорихме за тази важна вечеря? Той знаел, че това е последният път, в който 
вечерял с учениците Си, затова им казал някои важни неща, които те трябвало да запомнят.  Освен 
всичко останало, Господ Исус казал на учениците Си и за нещо, което предстояло да се случи в най-
близко време – щяло да започне още същата тази вечер. Господ Исус щял да бъде убит заради 

ГОСПОД ИСУС УМРЯ, ЗАЩОТО НИ 
ОБИЧА 

Матей 27.1-2, 27-50, Марко 15.1-5, 16-47, Лука 23.32-55 
Господ Исус понесе наказание на кръста заради нашите лоши 

дела. 

"Бях мъртъв, но ето – живея завинаги!" (Откровение 1.18) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

 

ИДЕЯ ЗА УЧИТЕЛЯ 
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греховете (лошите дела) на хората по целия свят. Защо ли? Защото той много обичал хората и 
искал те да бъдат свободни от греха.   

Имало лоши хора, които мразели Господ Исус и смятали, че Той не е Син на Бога, а само се 
прави на такъв. Те не харесвали това, което Господ Исус прави или говори. Затова решили да Го 
заловят и да го предадат на управителя на областта да Го съди. Но понеже нямало причина, поради 
която да застанат срещу Господ Исус, тези мъже използвали хитрост. Те не само искали да заловят 
Господ Исус, но и да Го убият. И докато се наговаряли, при тях дошъл един мъж, който бил сред 
учениците на Господ Исус и поискал пари от тези мъже, за да предаде Господ Исус. Колко тъжно! 
Сигурно всички други смятали този мъж Юда за истински последовател и приятел на Господ Исус, а 
се оказало, че той бил готов да предаде Божия Син заради пари.  

Но Господ Исус, понеже бил Божи Син и можел да вижда какво става в сърцата и умовете на 
хората, знаел, че Юда ще го предаде. Но Господ Исус толкова го обичал, че не му се разсърдил, 
нито го обвинил. Сигурно Му е било тъжно, че един от най-близките му последователи Го предава, 
но... Така трябвало да стане! Господ Исус знаел, че трябва да бъде предаден, съден и убит заради 
греховете на хората. Но Той знаел и какво ще стане после! 

Да продължим с историята ни. След като Юда предал Господ Исус, лошите мъже Го хванали и 
Го завели при управителя на тази земя. Там войниците веднага започнали да Му се подиграват, да 
Го обиждат, да Го заплюват, дори съблекли Исусовите дрехи и Му сложили наметалото на един от 
войниците. Те не само се подиграли с Него, но и сплели венец от тръни и го сложили на главата на 
Господ Исус. Представяте ли си, деца? Единственият Син на Бог, който обичал всички хора, който 
бил толкова добър и вършил толкова много чудеса за тях, който бил благ и толкова милостив към 
всички, да бъде подиграван и обиждан така жестоко... Той щял да умре, за да плати за греховете на 
хората, а тези войници не осъзнавали какво става пред очите им. 

След това войниците завели Господ Исус на мястото, където щели да Го разпънат на кръст, а 
самият тежък дървен кръст първо дали да го носи Господ Исус, но след като той не можел повече, 
намерили един мъж, който случайно минавал по пътя. Когато стигнали Голгота (така се наричало 
мястото), войниците приковали Господ Исус към кръста с големи железни пирони. Каква ли болка е 
изпитвал, когато пироните са се забивали в ръцете и в краката Му? Но Господ Исус знаел, че това 
ще се случи и че смъртта Му нямало да бъде напразна – след нея хората щели да получат най-
големия подарък – щели да бъдат свободни от греховете си, само ако вярвали, че Господ Исус е 
пострадал вместо тях. Затова Той издържал и подигравките, и болката. След като Господ Исус бил 
прикован на кръста, Той висял така няколко часа. Каква ли е била болката, колко ли трудно Му е 
било да продължава да слуша подигравателните думи на много хора?  

В последния си миг на земята, Господ Исус извикал силно към Бог Отец, Неговия баща и 
умрял... 

След смъртта на Господ Исус тялото Му било свалено от кръста и погребано според 
тогавашните обичаи – обвивали го в специални платна и го поставяли в каменна гробница, която се 
затваряла с огромен камък. И това било всичко... Колко ли са били тъжни учениците на Господ Исус 
и хората, които са Го обичали и са вярвали на Неговите думи? Как ли са се чувствали жените, които 
били сред най-близките последователи на Господ Исус, когато са гледали как слагат тялото на 
техния учител и Господ в каменна гробница и не само я затварят с този огромен камък, ами и слагат 
стражи отпред да пазят да не би някой да открадне тялото на Господ Исус? 

Тъжна история, нали? Но следващият път ще разберем какво се случило след това. Защото 
историята не свършва тук. Защото Господ Исус е жив и днес. А как е станало това...? Следващият 
път ще ви разкажа, деца.   

 
 
 
 
Да си припомним какво е направил Господ Исус 
Играта е от типа на "Не се съди, човече", но тук няма губещи.  
За тази дейност е необходима предварителна подготовка. Тази игра е своеобразен преговор 

на това, което Господ Исус е извършил, докато е бил на земята. Учителят трябва да приготви 
рисунки (размер А4) от всички основни събития, свързани с живота и чудесата на Господ Исус, учени 
от децата (използвайте тези от уроците, както и всичко, което сами сте рисували или правили до 
този момент) – необходима е само по една рисунка към едно събитие (за да не се объркат децата). 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
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Необходими са също няколко листа А4, на които има нарисувани сърца, и няколко листа с корони 
(листите може и да са бели). 

Подредете дълъг лабиринт от рисунките, листите с короните и със сърцата, като между тях 
слагате празни листи (добре е да са в различни цветове). 

Необходимо е да се направи и зар, на който или да има цифри, които да показват децата през 
колко листа да се придвижват напред, или различните страни да показват всички възможни стъпки в 
лабиринта – да има отделните цветове, корона, сърце, картинка – която страна се падне отгоре, 
децата трябва да отидат до най-близкия лист с този цвят или картинка. Ако се падне картинка, 
децата трябва (с помощта на учителя) да разкаже съвсем накратко какво нещо е направил Господ 
Исус (ходил е по водата, помагал е на рибарите, говорил е със Закхей, който е на дървото, влиза в 
Ерусалим и др.). Ако отгоре е короната, детето трябва да каже: "Господ Исус е Божият Син.", а ако 
отгоре е сърцето - "Господ Исус обича всички хора." 

Учителят трябва да помага на децата и да внимава да не се разсейват по време на дейността 
– за да се избегне разсейването, може всички деца заедно да казват думичките: "Господ Исус е 
Божият Син" и "Господ Исус обича всички хора", както и да добавят това, което те помнят, при 
обясняването на рисунките, след като детето, чиито ред е, каже това, което знае, или ако е 
забравило. Важното е децата да не се прекъсват едно друго и да не се състезават кой помни повече 
или е обяснил повече рисунки.  

 
Господ Исус умря за мен 
Необходимо е едно голямо бяло картонено сърце, както и един черен, обикновен молив. 

Започнете заедно с децата да обсъждате кое е грях и какви грехове вършим. При всеки грях, който 
споменете, дайте на някое от децата да надраска черно петно с молива върху сърцето, при друг 
грях – друго дете да драсне, докато всеки каже нещо. Тогава покажете надрасканото сърце и кажете, 
че преди да познаем Исус и ние сме били с такива мръсни сърца, но именно за това Господ Исус е 
умрял и понесъл болка, страдание и скръб – за да можем ние, които повярваме в Него, да не бъдем 
наказани за греховете си, а да получим спасение.  

Вземете една гума и започнете да изтривате петната от сърцето, като едновременно 
изповядвате греховете, които сте споменали преди (молите Бог да ги прости). Когато очистите 
сърцето, го вдигнете към децата и кажете, че точно това прави Господи Исус с тези, които Го 
потърсят и се покаят. Господ Исус изтрива нашите грехове и тях вече ги няма. Както сърцето е бяло, 
така и ние ставаме бели като сняг, когато срещнем Господ Исус и Го поканим в сърцата си. Тук е 
моментът да се молите за покаяние, ако има неспасени деца в групата.  

Умното пиле 
За тази дейност е необходима плюшена играчка, която всъщност дава и името на играта – 

може да е мече, зайче, коте или каквото имате.  
Всички деца са наредени в кръг и си подават едно на друго пилето. Едно дете е извън кръга с 

гръб към него. То трябва да каже: "Стоп" и детето, в чиито ръце е пилето, трябва да каже стиха за 
запаметяване: "Господ Исус умря за греховете ни". Ако то не може да го каже само, всички деца 
заедно казват стиха. Може да сменяте детето, което казва: "Стоп".  

 
 Картичка 
Предварително подгответе за всяко дете по 1/2 лист А4, по две тънки кафеви лентички (за 

кръст според размера на картичката), както и малки листчета с всяка дума от текста: "Господ Исус те 
обича! Той умря за теб!" (може листчетата да са цветни).  

Помогнете на децата да сгънат листите си на две като картичка. С кафевите лентички трябва 
да направят кръст и да го залепят на предната страна на картичката, след това да залепят 
думичките на вътрешната дясна част. Между думите или около тях децата могат да нарисуват малки 
сърца или цветя. Насърчете ги да подарят картичката на някой, който не ходи на църква.  

 
 
 
 
 
 
 
 

те  

Господ  

Исус 

обича! 

Той  

умря 
за 

теб! 
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Разговаряйте с децата за греха – за лошите неща, които хората вършат, особено, когато ги 

правят нарочно (особено важно е да се подчертае, че например неволното изпускане на чашата не е 
грях). Може да подготвите картинки на деца, които вършат такива лоши неща – бият се, трошат 
нещо, крадат. Питайте ги какви са последиците за тези, които вършат лоши неща.  

Важното е децата да разберат, че всички ние заслужаваме наказание за лошите дела, които 
вършим, и че тези лоши дела ни отделят от Бог. Но понеже Бог толкова много ни обича, дал Своя 
син Господ Исус да понесе на кръста наказанието вместо нас, за да бъдем ние свободни. Но Господ 
Исус не е извършил никакъв грях, не е направил нищо лошо, а въпреки това е трябвало да бъде 
наказан вместо нас. И Той го е направил, защото ни обича и иска ние да не сме отделени от Неговия 
баща.  

Тук е подходящото място, на което децата да благодарят на Бог, че е изпратил Своя син 
Господ Исус да умре на кръста за греховете ни, за Неговата любов и жертва.  

Ако учителят иска, може да използва помощта на куклите Дългунчо и Бъбривко, които да 
задават въпроси на децата или да участват в дискусията.  

Предварително подгответе голям лист картон, на който най-отгоре напишете: "Благодарим Ти, 
Господи!", а отдолу има голям кръст. От червена хартия изрежете малки сърца, на които помогнете 
на всяко дете да напише името си или поне буквичката си. Децата трябва да залепят тези сърца с 
имената им върху картона (може и малките сърца да оформят едно по-голямо сърце). Накрая 
заедно благодарете на Бог за любовта му и за жертвата на Господ Исус.  

 
 
 
 
Преговор с рисунки 
Предварително подгответе рисунки, които съответстват на отделните основни моменти в 

библейската история – Юда и парите, Господ Исус и кръстът, гробница с голям камък (можете да 
добавите и още). Скрийте тези рисунки из стаята на неделното училище. Децата трябва да ги 
намерят, да ги подредят по ред и да разкажат накратко с помощта на учителя историята, като 
използват картинките.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунка със свещ 
Раздайте на децата бели листи и 

парчета свещ. Те трябва да нарисуват върху листа кръст. 
Първоначално той няма да се вижда, но когато оцветят листа с водни боички, кръстът ще се открои.  

 
Покажи и кажи 
На малки картончета (с размери 8 х 8 см) нарисувайте следните картинки: трева,  дъга, лале, 

зелени листа, звезди. От всяка рисунка направете по две или три картончета; добре е да ги 
оцветите.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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Когато дойде време за тази дейност, разбъркайте картончетата и ги раздайте на децата (по 
едно или две, но с различни картинки). Учителят трябва да има свой комплект картончета.  

Кажете на децата, че ще им показвате по една картинка, а те, ако имат същата на своето 
картонче, трябва да я вдигнат високо, за да я виждат всички, и да кажат заедно с учителя думичките, 
които вървят с дадената картинка. А те са: 

Тревички – Исус умря за всички. 
Дъга – Исус възкръсна от смъртта. 
Лале – Исус обича всяко дете.  
Зелени листа – Децата идват при Христа. 
Звезди – При Исус ела и ти.  
Може да добавите свои идеи; важното е да има някаква рима, за да могат децата лесно да 

запомнят и да повтарят. Изредете няколко пъти всички рисунки. Може и децата да се редуват да 
показват по една от своите рисунки и всички заедно да казват думичките.  

Оцветяване 
На всяко дете раздайте по едно копие от рисунката за оцветяване. Докато те работят, 

преговаряйте накратко историята, като им задавате въпроси. 



Урок 31  Господ Исус умря, защото ни обича 
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ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 
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Може да се направи макет от естествени материали: пръст, камъни, клонки и чрез него да се 

разкаже историята за възкресението на Исус. 
Украсете стаята като за празник – предварително или заедно с децата в началото на часа. 

Залепете по стените балони, картонени фигури, свързани с Господ Исус (сърца, кръстове, Библии). 
Подгответе дребни сладки или бонбони. Още в началото, когато посрещате децата на вратата, им 
слагайте на вратлето по една табелка в форма на кръст, на който пише: "Господ Исус живее днес 
за... (името на детето)". Кажете им, че днес ще си направите малък празник.   

 
 
 
 
 
 
 
Накрая влизат Дългунчо и Бъбривко, оглеждат стаята и се питат: 
Д: Хей, много е красиво тук днес! 
Б: Да, май ще пукаме балони, ще падне веселба. 
Д: Виж децата какво имат на вратовете си. 
Б: Я, какво пише там? (чете бавно) "Господ Исус живее днес за... (името на детето)". А но защо 

днес? Само днес ли? 
Учителят: Не, разбира се! Исус е жив вчера, днес и завинаги! Но днес ще си припомним утрото 

на възкресение, а това е наистина велик ден! Така, че присъединете се към нас и слушайте.  
 
 
 
 
Деца, обичате ли да слушате приказки? Аз също много обичам да слушам, но обичам и да 

разказвам. Истински приказки – приказки за неща, които са се случвали отдавна, отдавна. А днес ще 
ви разкажа най-хубавата от тях - приказката за възкресението на Господ Исус Христос.   

 Било ранно утро. По небето плували розови, пухкави облачета. Слънцето току-що изгрявало и 
озарявало с лъчите си хълмовете наоколо. Птичките весело пеели със звънливите си гласчета. Но 
всичко това останало незабележимо за трите жени, които бързали по пътечката. Те били толкова 
тъжни. Сълзи се стичали по лицата им. Пред очите си още виждали Господ Исус как виси разпънат 
на кръста, болката, изписана на лицето Му, кръвта, която се стичала по тялото Му. Виждали и 
огромния камък, с който преди три дни затворили гроба. А сега бързали да отидат при Него, за да Го 
помажат с ароматни масла. Сърцето на всяка от жените било изпълнено с мъка. Те си мислели, че 
никога повече няма да видят кроткия Му поглед и няма да чуят насърчителните Му думи, а и този 
голям камък - кой ще го отмести сега? 

Жените все още не знаели, че точно преди да дойдат, Бог направил чудо: земята се разтресла, 
ангел Господен слязъл от небето и отместил камъка. Затова, когато видели отворения гроб, те се 
изплашили още повече. Но как? Нима някой е отместил тежкия камък? А щом влезли, изненадата 
била още  по-голяма – тялото на Господ Исус не било там. Ужасени, те не знаели какво да правят. И 
тогава пред тях застанал ангел. Дрехите  му блестели като сняг, а лицето му сияело от радост. 
"Защо търсите Живия между мъртвите?" попитал ги той. "Няма Го тук, Той възкръсна! Ето, вижте! 
Мястото, където е лежал Господ Исус е празно. Идете и кажете на учениците Му.”  

Щом разбрали, че Господ Исус е жив, жените много се зарадвали и побързали да съобщят на 
другите. Но ето че сам Господ Исус застанал пред тях и ги поздравил. Те се поклонили до нозете 

ГОСПОД ИСУС Е ЖИВ  

Матей 28.1-10, Марко 16.1-8, Лука 24.1-12, Йоан 20.1-10 
Господ Исус е жив сега и завинаги.  

"Бях мъртъв, но ето – живея до вечни  векове. " (Откровение 

1.18) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

 

 

ИДЕЯ ЗА УЧИТЕЛЯ 



Урок 32  Господ Исус е жив 
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Му. А Той им заръчал да кажат на братята Му да отидат и да Го чакат в Галилея. Жените радостни 
затичали, за да изпълнят заръката Му.  

 
 
 
 
Утрото на Възкресение 
Направете достатъчно копия от картината на Възкресение, колкото са децата, и ги залепете 

под столчетата им. Когато дойде времето за тази дейност, всяко дете взема своята рисунка и я 
оцветява. Децата трябва да направят разрези в голямата рисунка от двете страни на гроба 
(посочено с две вертикални черти). Допълнително раздайте на децата картинката с камъка 
(изрязана). Камъкът се поставя над гроба, като двете удължения се пъхат в разрезите. Когато 

камъкът се махне, се вижда ангел, който 
казва: “Защо търсите Живия между 
мъртвите? Няма Го тук, Той възкръсна!" 

След като децата приключат с 
рисунката, нека заедно да кажат: "Господ 
Исус Христос възкръсна!" 

Докато децата работят, разказвайте 
накратко историята. Може с въпроси да 
включвате и тях в припомнянето на 
случката.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Да 

направим ангел 
За тази дейност се използва 

пластилин (може и домашно направен – за 
рецептата виж урок 14) и дъска. Децата правят две топчета. Едното е по-малко, от което 
ще моделират глава, а от другото (да е по-голямо) правят питка (елипсовидна). От двете 
страни се изрязва по една част (като триъгълник). Изрязаните парчета се 
използват за крилца на ангела. Те се обръщат огледално – с отрязаната част 
навън.   

 
Оцветяване на рисунка 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
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Раздайте на децата лист с рисунка на възкресението, която те да оцветят.  Кажете им какво 
пише на кръста и защо празнуваме Възкресение Христово. Накрая заедно кажете истината от урока 
– че Господ Исус е жив сега и завинаги.  

 

 
 
 
Учителят: Най-прекрасното утро на земята е утрото на Възкресение. Христовото възкресение е 

най-радостното събитие за нас. Господ Исус е възкръснал. Един ден и ние ще възкръснем и ще 
видим на небето Господ Исус - нашия Спасител. Ще живеем с Него завинаги, защото сам Господ 
Исус Христос е казал: "Бях мъртъв и ето - живея до вечни  векове" (Откровение 1.18). Е, сега, 
Дългунчо, Бъбривко, разбрахте ли защо е украсата и всичко останало? 

Д: Разбира се! Това е най-великият ден за всеки християнин. Какво по чудесно от това да 
знаеш, че Твоят Господ е жив и живее днес в теб! 

Б: Да! Че как няма да празнуваме! Да продължаваме! 
 
Да празнуваме! 
Децата и учителят се хващат в кръг. Всеки трябва да благодари на Бог, че Исус Христос е жив 

и днес. Изпейте песен, свързана с Възкресение. Например: "Той живее днес, камъкът е отвален, Той 
живее днес гробът Му свидетел е." Може и да пуснете ритмична музика, на фона на която децата да 
потанцуват, да играят с балоните, да пляскат с ръце. Почерпете всички  със сладка или бонбон. 

 
 
 
 
Предай добрата вест 
Децата са наредени в две колони една срещу друга. Между тях е очертана пътека широка 30 

см и дълга 1.5 м, по която са поставени кубчета (плюшени играчки) за препятствия. Първият играч от 
едната колона преминава препятствията със скачане. Когато стигне до първия играч от 
срещуположната колона, казва: "Господ Исус  е жив и днес и завинаги." Детето, получило добрата 
вест, бяга и я предава на детето от срещуположната колона. Играе се, докато децата се изредят. 
Ако децата са повече, могат да се направят повече колони. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 



Урок 32  Господ Исус е жив 

 

 169 

 
Ние вярваме 
Децата са наредени в кръг. Учителят казва: 
"Бог Отец е изпратил Своя Син да умре за греховете ни." Децата казват: "Ние вярваме". 
"Господ Исус е умрял за нас. " Децата разперват ръце встрани, като показват кръст  и казват: 

"Ние вярваме". 
"Господ Исус е възкръснал."  Децата издигат пред тялото си ръце с длани на горе и казват: 

"Ние вярваме". 
"Господ Исус е жив и днес." Децата издигат ръце към небето и казват: "Ние вярваме". 
"Господ Исус е възкръснал, за да бъдем завинаги с Него." Децата казват: "Ние вярваме". 
 
Исус изтри греха 
Раздайте на всяко дете по едно картонено човече, молив и гума. Кажете им, че това са те. 

Преди да срещнем Исус, ние живеем в грях и целите сме мръсни от него. Изброявайте заедно с 
децата различни грехове (при всеки грях те трябва да драскат с молива петънца  върху човечето). 
Например, лъжа, обидни думи, побой, кражба, непокорство към родители и др. Когато обаче един 
ден ние срещнем Господ Исус и изповядаме греховете си, тогава Той влиза в нас и ни изчиства, като 
тази гумичка. Нека всеки да вземе своята гума и да изчисти човечето си от петната. Така както 
човечето е чисто и без петно, така Бог изчиства нас от греховете ни, когато влезе в живота ни и 
заживее в нас.  

Попитайте имали някой, който не е сигурен, че Исус живее в него. Ако има такова дете, 
помолете се с обща молитва. 
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Кажете на децата, че по време на целия урок, докато разказвате, те трябва да внимават и 

когато чуят: “Исус”, трябва да кажат: “Радвайте се! Той е жив.” Това ще държи вниманието им към 
учителя и ще им помогне да запомнят, че Господ Исус е жив! 

   
 
 
 
 
 
Предварително пригответе за всяко дете лист А4 , на който с безцветна свещ сте нарисували 

образа на Исус (може и голям кръст). Раздайте на децата моливи или водни боички (ще е необходим 
и поне един помощник за по-малките). Децата трябва да драскат по листа, докато се очертае ясно 
фигурата на Исус. Когато всяко дете е готово, поговорете с тях как на безцветния лист нямаше 
нищо, а изведнъж като започнахме да рисуваме, се появи Исус. Боичките накараха Исус да се 
покаже на листа, а вярата ни е тази, която задвижва Исус да се показва в живота ни. Така ще е и в 
днешната история. Ще ви разкажа кой и как  видя Исус след възкресението Му. 

 
 
  
 
Неделята, когато Исус Христос възкръснал от мъртвите, бил радостен ден за много хора. 

Помните ли жените, които отишли до гроба? Те намерили празния гроб, видели ангелите, които им 
известили, че техният Господ Исус наистина възкръснал, както обещал. Мария Магдалена била от 
най- радостните, защото Той  й се явил  в градината до гроба и разговарял с нея. Господ Исус й 
казал да отиде и да разкаже това на учениците и да им каже, че скоро ще Го видят. 

 И това станало. Същата вечер двама от учениците на Исус отивали към едно село. Те видели 
Господ Исус по пътя, но в началото не Го познали. Но малко по–късно, докато разговаряли, Той им 
се разкрил.  Много радостни, те побързали да се върнат в Ерусалим и да разкажат на другите 
ученици, че са видели Господ Исус жив. Когато пристигнали в Ерусалим, те отишли на мястото 
където били събрани апостолите. Но преди да успеят да разкажат за явяването на Господ Исус по 
пътя, изведнъж самият Той застанал по средата на стаята, където били всички Негови ученици. И ги 
поздравил. От изненада учениците се уплашили, понеже мислели, че виждат дух. Тогава Господ 
Исус им попитал: “Защо се смущавате? И защо имате такива мисли? Погледнете ръцете ми и 
краката Ми! Аз съм същият.” Тогава им казал да Го докоснат, за да се убедят, че наистина е Той. 
Учениците забелязали белезите от раните, причинени от гвоздеите, видели раната върху ребрата 
Му и се убедили, че това наистина е Господ Исус. Тогава сърцата им се преизпълнили с радост.  

И съвсем изненадващо за тях Господ Исус ги попитал: “Имате ли нещо за ядене тук?” Те Го 
нагостили с риба. А после разговаряли дълго с Него. Господ Исус казал на единадесетте апостоли 
нещо много важно – че ги изпраща да разнасят Благата вест. А Благата вест била, че Господ Исус е 
умрял за греховете на хората и после е възкръснал от смъртта и сега е жив. Господ Исус 
благословил учениците Си и им поръчал да стоят в града, докато се облекат със сила от небето. 
Колко странно звучало това! Но то щяло да бъде нещо много специално. За това ще ви разкажа друг 
път. 

Сега да се върнем на историята ни.  Същата тази вечер, когато Господ Исус се появил при 
учениците Си, един от тях, Тома, не присъствал сред  другите. Когато му разказали какво се е 
случило, той им отвърнал: „Ако не видя на ръцете Му белезите от рани и не сложа ръката си в 

ГОСПОД ИСУС СЕ ЯВЯВА НА 
СВОИТЕ УЧЕНИЦИ  

Лука 24.36-43, Йоан 20.19-29  
Радвай се, че Твоят Господ е жив, както предрече.  

"Бях мъртъв, но ето – живея до вечни  векове. " (Откровение 

1.18) 
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ребрата Му, няма да повярвам.” Тома явно забравил, че сам Господ Исус предрекъл възкресението 
си в третия ден. Господ Исус чул тези думи. Разбира се, Той е навсякъде и вижда и чува всичко, 
което говорим.  След няколко дни учениците отново били събрани заедно и Господ Исус им се явил 
отново. Тома също бил там този път. Господ Исус поздравил учениците Си, след което се обърнал 
към Тома с думите: “Дай ръката си и я сложи в ребрата Ми и не бъде не вярващ, а вярващ.” Тома 
разбрал, че всичките му съмнения и помисли са известни на Господ Исус и развълнуван казал: 
“Господ мой и Бог мой!” Вече съжалявал, че не е повярвал по-рано, че Господ Исус наистина е 
възкръснал. Господ му казал: “Понеже ме видя, ти повярва. Блажени (щастливи) са тези, които без 
да Ме видят, са повярвали!” 

 
 
 
 
 Довърши изречението 
Това е игра за преговор. На картончета напишете следните изречения с липсващи в тях думи, 

а децата трябва да ги довършат. Разделете децата на два отбора. Когато отборът изтегли картонче 
и довърши правилно изречението, получава броя точки, написани на него. Победител е отборът с по 
вече точки. 

 Рано сутринта ... отивали към гроба на Исус. (жените) 
 Този ден бил ... ? (неделя) 
 Когато жените стигнали гроба, се уплашили, защото ... ? (гробът е празен) 
 Първа ... видяла Господ Исус жив? (Мария Магдалена) 
 Двамата ученика срещнали ...  по пътя за Емаус? (Господ Исус) 
 Когато Господ Исус се явил на учениците в стаята, Той ги ... ? (поздравил) 
 Тогава отсъствал един от учениците, който се казвал ... ? (Тома) 
 За да повярва, той искал да ... ? (да види раните и пипне тялото на Господ Исус) 
 Тома се зарадвал и повярвал, когато ... ? (видял Господ Исус жив) 
 Според Господ Исус блажени (щастливи) са тия, които без да видят Господ Исус ... ? (са 

повярвали)  (това сме и всички ние). 
 
Да откриеш Исус 
Всички деца и учителят са в кръг. Едно дете влиза в кръга със завързани очи. Друго дете е 

Исус, то има право да се движи бавно в кръга и да казва: “Тук съм.” Детето със завързаните очи 
трябва  да  открие другото. Когато го хване, казва: “Открих Исус.” След това децата се сменят, 
докато се изредят всички. 

 
Да запаметим стиха 
Всички деца  са в редица един до друг. Учителят застава пред тях. Децата и учителят трябва 

да повтарят стиха заедно, но децата трябва да следят движенията на ръката на учителя. Когато 
ръката му е опъната нагоре, децата трябва да кажат стиха силно; когато ръката е опъната напред, 
децата трябва да намалят гласа си; когато ръката на учителя е долу, децата трябва да шепнат. Така 
те ще научат стиха лесно и неусетно. 

 
 
 
 
 Дългунчо и Бъбривко влизат радостни при децата. 
Д: Хей, аз вярвам наистина! Той е жив! Исус е жив! 
Б: Да, вярно е! Чули как се явил на Своите ученици? 
Д: И те се зарадвали също като нас... 
Учителят: Ей, вие двамата, много сте радостни днес. 
Д: Че как да не се вълнуваме – такава чудесна история чухме днес. Исус възкръснал и се явил 

на толкова хора. Това е чудесна новина. 
Б: Разбира се! Ние знаем в кого вярваме, нашият Господ и Спасител Господ Исус е жив Бог! 
У: Така е приятели, Той е жив и много обича вас и всички тези деца. И знаете ли какво иска от 

нас? Исус търси само вяра, с която да Го приемем и знаем, че е жив и реален. Вие деца вярвате ли, 
че Исус е жив? 
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У: Хайде заедно да се зарадваме за това и да Му изпеем една песен. 
Изпейте подходяща песен за възкресение. 
 
 
 
 
Весело чорапче 
Вземете няколко чорапа и сложете във всеки  по един предмет, лесен за отгатване. Например: 

химикалка, гумичка, малка количка, малка кукла, топче и др. Едно дете си избира чорап, бърка 
вътре, вижда предмета и се опитва да го обяснява с мимики на другите. Ако на децата им е трудно, 
помагайте с помощни въпроси. Например:  химикалка – нещо, с което пишем и т.н. 

Когато децата отгатнат всички предмети им кажете, че ние не виждаме сега Исус, но вярваме, 
че е до нас, защото Той ни е обещал това. Исус се грижи за нас, пази ни от зло, дори още повече – 
най хубавото е, че Той живее вътре в нас! 

 
Господ Исус е ...  
В една кутия сложете листчета с букви от азбуката. Децата пеят песен и си подават кутията 

едно на друго. При знак стоп детето, в което е кутията, тегли листче с буквата. Това дете трябва да 
опита да даде определение за Господ Исус, което започва с тази буква. Например: “С” – свят, силен; 
“Б” – Бог; “В”- велик, всемогъщ, величествен; “Д”- добър; “М”- милостив, мъдър; и т.н. 

 
Кажи стиха 
Изрежете от хартия форма на камъни, колкото са думите на стиха (на всеки камък напишете по 

една от думите). Наредете ги по земята в пътечка. Децата трябва да се подредят в колона и един по 
един да минат по пътечката, скачайки от камък на камък, като казват стиха дума по дума: “Аз пак ще 
ви видя и сърцето ви ще се радва.” 

 
 Аз се радвам 
Раздайте на всяко дете по едно средно голямо картонено сърце. Предварително напишете на 

сърцето: „Аз се радвам, че Исус е жив! А ти?” От обратната страна децата трябва да нарисуват 
нещо (цвете, сърце, кръст) и след часа да отидат в залата при големите и да подарят своето сърце 
на някого. 
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Когато децата пристигнат, нека да насядат на столчетата си. На листи или на черна дъска 

нарисувайте предварително корона, жезъл, трон (може и да са готови рисунки). Разговаряйте с 
децата знаят ли какво е цар, какви хора са царете, какво носят на главите си, с какво са облечени, 
царете имат ли слуги или самите те слугуват на някого. Докато разговаряте с тях, показвайте им 
рисунките. Може и да дадете на всяко дете възможност да нарисува корона на лист или на черната 
дъска.  

Накрая им кажете, че ще им разкажете за един друг, много различен и специален цар – Господ 
Исус Христос.  

  
 
 
 
След като Господ Исус бил разпънат на кръст, където умрял, бил положен в гробница според 

тогавашните обичаи за погребване на мъртвите. Но станало чудо! Бог Отец възкресил Своя Син 
Господ Исус на третия ден – точно както бил обещал. И когато учениците на Господ Исус разбрали, 
че Той е възкръснал, малко трудно им било да повярват, че Той е наистина жив отново. Но Господ 
Исус се появявал няколко пъти на учениците Си, прекарвал доста време с тях. Но било време да си 
отиде при своя Баща. Сигурно и на Него, и на учениците Му е било толкова трудно да се разделят. 
Представяте ли си, деца, след толкова време заедно, след всичко онова, което били преживели, да 
се разделят завинаги.  

През цялото време, в което бил на земята, Господ Исус говорел на Своите ученици, обяснявал 
им, разказвал им, показвал им, казвал им как да живеят според Божиите правила. Те със сигурност 
можели да продължат делото Му и без Него, но вероятно им е било много тъжно. Господ Исус искал 
да каже на учениците Си някои последни наставления, последни думи, които щели да станат 
Неговата Велика заповед. "Идете по целия свят и разказвайте на хората за Божията любов и за 
Моята жертва на кръста. Казвайте на хората, че трябва да помолят Бог да им прости греховете, 
както и че ако повярват, че Аз съм понесъл наказанието за греховете им, хората ще имат вечен 
живот с Бог и с Мен в небето." Това били последните думи на Господ Исус. Той обяснил на 
учениците Си също, че чрез вярата си в Него те ще имат сила да вършат това, което самият Господ 
Исус е вършил; дори ако нещо или някой се опита да ги нарани, няма да успее. Казал им също, че 
чрез силата на Господ Исус те ще се молят за болни и болните ще оздравяват, ще вършат чудеса и 
знамения чрез силата Му. Господ Исус обещал на учениците Си, че ще изпрати специален подарък 
за тях от небето – те трябвало да чакат. Този подарък щял да им даде специална сила да говорят за 
Господ Исус на другите хора. 

Тези и още думи казал Господ Исус на учениците Си. Той ги благословил, а те Му се 
поклонили. След това Исус се издигнал на високо и един облак Го скрил от очите на учениците Му. В 
първия момент те били доста тъжни и докато се взирали в небето, видели двама човека в бели 
дрехи, които застанали при тях и казали: "Недейте гледа повече в небето. Господ Исус отиде при 
баща Си. Но един ден ще се върне. Никой не знае кога, но Той със сигурност ще се върне!" 
Представяте ли си колко се зарадвали учениците да чуят това? С голяма радост, казва Библията, те 
се върнали в град Ерусалим. Те не престанали да се събират заедно, да говорят за Господ Исус и да 
се молят. Но най-вече те очаквали това, което Той им обещал. Какво е то, ще разберем скоро! 

ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ОТИДЕ 
НА НЕБЕТО 

Деяния 1.4-11, Марко 16.15-19, Лука 24.50-53 
Господ Исус сега царува на небето. 

"Бях мъртъв, но ето – живея до вечни  векове. " (Откровение 

1.18)  

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 
 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 



Урок 34  Господ Исус Христос отиде на небето 
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Господ Исус отивал при Своя Баща, но заръчал на учениците Си да следват Неговата любов и 
да я предават на хората. Той искал последователите Му да продължат делото Му, дори когато Него 
самия нямало да Го има.  

 
 
 
 
Драматизация 
За тази дейност е необходимо да подсигурите два бели чаршафа, както и човек от хартия, на 

чиято глава има вързан конец. Децата са в кръг – те са учениците. Учителят е в ролята на Исус и 
говори на децата и дава наставленията, които Господ Исус е оставил на учениците Си. Когато 
стигнете до момента, когато Господ Исус се възнася, вдигнете хартиеното човече с конеца (до 
тогава може да е стъпило на земята). След това наметнете две от децата с белите чаршафи. 
Накрая всички заедно благодарете на Бог в молитва за това, което е направил Той.  

 
Цвете 
На отделни предварително изрязани сълзички напишете думите 

на стиха за запаметяване. Кажете на децата, че радостната новина, че 
Господ Исус ще се върне отново, обърнала сълзите на учениците в 
усмивки. Докато казвате това, слагайте сълзичките във формата на 
цвете, а на средата в кръгче напишете адреса на стиха за 
запаметяване. Както тъжните лица на учениците са се усмихнали, така 
и сълзичките в тази дейност правят цвете.  

Накрая кажете стиха заедно с децата.  
 
 
Стих с движения 
Същият стих може да се направи и с движения. Казвайте 

думите и показвайте на децата: 
Господ Исус  – сочат нагоре 
Беше мъртъв – клекнали са със затворени очи 
Но сега е жив завинаги - скачат и пляскат с ръце. 
Накрая децата казват заедно стиха и пляскат на Бог.  

 
Въпроси за преговор 
Предварително направете и изрежете весели и тъжни лица. Задавайте въпроси на децата, с 

които те да преговорят библейската история – за верен отговор, давайте весело лице, за грешен – 
тъжно. Накрая всички заедно благодарете на Бог, че обича всички хора и че е умрял на кръста, за да 
имат всички вечен живот с него в небето.  

 
 
 
 
 
Дългунчо и Бъбривко разговарят разпалено: 
Д: Да, супер! Толкова съм щастлив и насърчен от днешната история. 
Б: Какво ти става, Дългунчо? Много си весел днес. 
Д: Че как да не съм, чу ли днешния урок? 
Б: Разбира се, че го чух... 
Д: Да, но не знаеш какво стана вчера. Когато си играех на вън пред вкъщи, видях две деца да 

се бият, ама лошо се удряха, да знаеш...... и докато се чудя какво да правя, отидох и се намесих, 
разтървах ги. 

Б: Така ли? Браво, щом не са те набили и теб, добре. 
Д: Аз застанах между тях смело и ги спрях, поговорихме си малко и те спряха. Но аз използвах 

да им разкажа за Господ Исус. 
Б: И какво стана? Разказвай бързо! 
Д: Ами те ме изслушаха и единият ми каза, че не съм добре, обърна се и тръгна. Но другият 

искаше дори още да му разкажа за моя най-добър приятел Господ Исус. И така той повярва и 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 



VIII дял ГОСПОД ИСУС СЕ ПОДГОТВЯ ДА СЕ ВЪРНЕ ПРИ БАЩА СИ 

 

 

 176 

предаде живота си на Бог вчера. Сега съм го поканил в нашето неделно училище и сигурно ще го 
видиш и ти скоро. 

Б: Е, Дългунчо, това е страхотна новина наистина, ти за това си бил радостен. 
Д: Да и като чух урока днес, че Господ Исус, като се възнасял, точно това поръчал на 

учениците да правят – да разказват на другите за Него. И затова се насърчих, значи и аз съм 
изпълнил тази Божия заповед, нали? 

Учителят: Дългунчо, точно така, ти наистина си постъпил като истински християнин вчера и си 
създал голяма радост в небето, защото Бог ни казва, че когато някой предаде живота си на Него, 
цялото небе и ангелите се радват. И вие, деца, носите радост на Бога, когато изпълнявате това, 
което Той ни е заръчал. Учениците на Исус правили същото, след като техният Господ се възнесъл. 
Днес ние сме Неговите ученици и трябва да правим това. 

 
 
 
 
Сълзи и усмивки 
Раздайте на децата по един лист, разделен с черта на две (може по диагонала). Тяхната 

задача е да нарисуват от едната страна 12 сълзички, а от другата 12 усмивки – това са сълзите и 
усмивките на дванадесетте апостоли (учениците на Господ Исус) преди и след като разбират, че Той 
ще се върне отново.  
 

Стани цар 
Вземете един стол и го покрийте с красив плат. Той ще олицетворява трон. Сложете го в 

средата, така че децата да могат да го обикалят. Всички правят голям кръг около трона и започват 
да пеят песен и да вървят около него. Когато вие кажете стоп, някое от децата трябва да седне на 
трона. Сложете му корона от картон, украсена подходящо. Сега то е в ролята на цар и трябва да 
даде заповед на някое от останалите деца. Например някой да изпее куплет от любима песен, да се 
помоли, да каже благодарност или стиха за запаметяване, да клекне, да подскача на един крак и т.н. 
Когато заповедта на царя е изпълнена, отново всички обикалят трона с песен и чакат учителят да 
каже стоп, докато се изредят всички деца да бъдат цар.  

Попитайте децата после как се чувстват, лесно ли е да издават заповеди на другите, а да 
изпълняват? Господ Исус сега е в небето на своя трон и един ден, когато отидем там, Той ще царува 
над нас. Но и днес Той царува на трона на нашия живот, ако Му позволим и ако сме Го поканили в 
сърцето си за наш Господ. Ако има някой, който не е поканил Господ Исус като цар на неговия 
живот, може да го направи сега.  

 
Сглоби стиха пръв 
Разделете децата на два отбора. Пригответе по 5 или 6 различни играчки за всеки отбор. На 

всяка отделна играчка залепите листче с част от стиха. Сложете ги в единия край на стаята, а на 
другия е стартът на децата. Пригответе трасе с препятствия. При старт първият бяга отива до 
играчките, взема една и я донася. Тръгва вторият, докато децата принесат всички играчки. 
Победител е отборът, пръв събрал играчките си на стартовата линия. Накрая двата отбора трябва 
заедно да кажат стиха! 
 

Господ Исус царува 
Направете картичка, като използвате модела в края на урока. За всяко дете подгответе по един 

цветен лист, на който залепете копие от модела. Децата трябва да оцветят рисунката, вътре в 
картичката могат да нарисуват сърце и кръст, символ на това, което Господ Исус е направил на 
кръста за всеки от нас. След часа децата могат да подарят на някого своята картичка; може и да я 
отнесат в къщи, за да им напомня за делото на Господ Исус на кръста. 

 
 
 
 
 

 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 



Дял 9 ПЪРВАТА ЦЪРКВА 
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Дял 9  
ПЪРВАТА ЦЪРКВА 

 
Раждането на първата църква е едно от най важните събития след възкресението на 

Господ Исус Христос. Първата църква е била и все още е пример за следване и подражаване, 
но за жалост много малко църкви днес се доближават до този модел. Примерите на 
благословенията, както и гоненията, любовта между хората и помощта, която са си оказвали - 
всичко това са много ценни уроци и ако ние, учителите, успеем с Божията помощ и подкрепа 
да ги посадим у най-малките, те със сигурност ще растат като истински последователи на 
Христос. Петдесятница трябва да бъде факт в живота на всеки вярващ и всяко дете, защото 
без силата, закрилата и водителството на Святия Дух ще бъдем слаби. Той е обещан на всеки 
от нас и ако Го поискаме, ще Го получим. Първата църква ни показва какво е любов между 
хората, и то на жертвоготовна любпв, при която всеки мисли за другите, а не за себе си. 
Вярващите са споделяли всичко в любов, предавали са се на гостолюбие и са си служили с 
подкрепа. Събирали са се постоянно на молитва,  хваление и братска трапеза. Бог е вършил 
големи знамения и чудеса и много хора постоянно са се прибавяли към ранната църква. Бог не 
се променил, Той е същият и днес, но ние, хората, сме други. Въпреки това можем заедно да 
изградим от децата едно ново поколение на силни войни за Христос. 

Библейските истини, съдържащи се в този дял, са: 
 Святият Дух е за всеки от нас, Той ни дава сила за победа. 
 Бог снабдява нуждите ни, когато споделяме всичко в любов. 
 Господ има сила да изцелява и го прави чрез Своите ученици. 
 Бог спасява всички, които Го търсят. 
 Бог чува съкрушените и плачещи сърца. 
 Всичко е възможно за тези, които вярват. 
 Бъдете гостоприемни, защото Бог може да е пратил ангели на гости у вас. 
Стих за запаметяване за целия дял: „И ще бъдете свидетели за Мене...” Деяния 1.8 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подходящ стих за запаметяване за урок 35 - "Ще приемете сила, когато дойде Святият Дух." (Деяния 1.8) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 36 - "Бог ще снабди всяка наша нужда." (Филипяни 4.19а) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 37 - "В името на Исус Христос стани и ходи." (Деяния 3.6 б) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 38 - " Добрата новина за Господ Исус е Божия сила за спасение." 

(Римляни 1.16)  
Подходящ стих за запаметяване за урок 39 - "Извикай към Бога в трудност и Той ще ти помогне." (Псалми 

50.15) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 40 - "Господ слуша молитвите на праведния." (Притчи 15.29) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 41 - "Заповядайте вкъщи и седнете." (Матей 4.10б) 



Урок 35  Петдесятница 
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Помогнете на децата да си направят ветрило от тапет или твърда хартия. Запалете свещ и 

накарайте децата да веят с ветрилата срещу пламъка. Повторете няколко пъти, като при всяко 
угасване на свещта се изненадвайте, че пламъкът изгасва така бързо. Похвалете ги също, че се 
справят така добре с използването на ветрилата. Обяснете им, че малкото пламъче на свещта не 
може да устои на силен вятър. Но сега ще им разкажете една история от Библията, в която ще се 
случи нещо необичайно. 

 
 
 
 
Деца, последният път говорихме как Господ Исус е отишъл на небето. Неговите приятели и 

ученици били тъжни, но с нетърпение очаквали да получат обещаното, за което им говорил Господ 
Исус. Те се събирали заедно и се молели на Бог, говорели си за Него и чакали това, което Господ 
Исус им обещал. Така минало известно време и настанал празникът Петдесятница. За този празник 
град Ерусалим се напълнил с посетители от много места - близки и далечни; много от тези хора не 
знаели за Господ Исус и за делата Му на земята, нито за възкресението Му и за това, че отишъл на 
небето при Своя Баща.  

Исусовите ученици били заедно събрани. Изведнъж станало много шумно - все едно се извила 
силна буря и вятър. Но нямало буря! Те били вътре в стаята - от къде да се вземе вятър и буря? 
Тогава от къде идвал този странен шум? Докато се чудели какво става, учениците на Господ Исус 
осъзнали, че става нещо необикновено. Изведнъж посред вятъра се появил огън, който се разделил 
на по-малки пламъчета и застанал над главата на всеки един от тях. Какво необичайно нещо - хем 
силен вятър, хем огън, който не угасвал от вятъра, нито парел главите им! Но необичайните неща не 
свършили с това. Станало нещо още по-странно - изведнъж всичките Исусови ученици започнали да 
говорят на някакви непознати за тях езици - самите те не разбирали нито какво казват, нито от къде 
изведнъж имали такава способност да говорят непознат език.  

Тогава те разбрали какво става и много се зарадвали. Това бил подаръкът на Господ Исус - 
обещаното, което те трябвало да чакат. Това бил Святият Дух, който дошъл при учениците с вятър и 
огън и им дал силата и способността да говорят така. Какво говорели те обаче? Самите Исусови 
ученици не разбирали, но хората от различни места, събрани в Ерусалим за празника, които били 
наоколо, чули и всеки от тях разпознал родния си език. Какво учудване настанало! Те знаели, че 
Исусовите ученици не могат да говорят техните родни езици, а изведнъж чули, че не само говорят, 
но разказват за Господ Исус и за чудесните Божии дела.  

Всичко станало толкова бързо и неочаквано, че хората отвън на улиците започнали да се питат 
какво става. Даже някои, като гледали как Исусовите ученици не могат да спрат да говорят, си 
помислили, че са се напили. Тогава апостол Петър, един от Исусовите ученици, се изправил и 
започнал да говори: “Хора, не мислете, че Исусовите последователи са пияни!” И след това надълго 
и нашироко им разказал за Господ Исус и за всичко, което Той бил извършил на земята, както и за 
Неговата смърт, възкресение от мъртвите и възнесение в небето. Апостол Петър казал на всички 
хора, че Господ Исус е умрял невинен, за да понесе наказанието, което всеки човек заслужавал за 
греховете си. Но тъй като Бог Отец имал план, Той не оставил Сина Си мъртъв, но Го възкресил на 
третия ден и след като Господ Исус прекарал цели четиридесет дни с учениците Си след като бил 
възкресен, после отишъл в небето при Своя Баща. Апостол Петър казал още много неща за Господ 
Исус. Всички хора мълчели и слушали със затаен дъх - някои от тях за първи път чували за Господ 
Исус, други дори Го били виждали, но никога не осъзнали, че са видели всъщност Божия Син. Но 

ПЕТДЕСЯТНИЦА 
Деяния 2.1-12, 22-24 36-41 

Святият Дух ни дава сила за победа. 

 "И ще бъдете свидетели за Мене..." (Деяния 1.8) 
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след думите на апостол Петър те били като ужилени и сърцата им се развълнували много от това, 
което чули. Апостол Петър казал на хората, че Господ Исус може и иска да прости греховете на 
всички хора. Затова някои от тези хора попитали апостол Петър какво да направят, за да се спасят и 
Господ Исус да им прости греховете. Тогава Исусовите ученици им казали да се помолят на Бог и да 
поискат Той да им прости греховете. Така и станало - много от присъстващите, които чули думите на 
Исусовите ученици, помолили Бог да ги изчисти от греховете им - те били около три хиляди човека! 
Знаете ли, деца, колко много хора са това? Колкото всички жители на един голям квартал! Колко 
радостно било това - толкова много хора наведнъж да помолят Бог да им прости греховете! След 
като се помолили, те всички били кръстени в Святия Дух - така се наричало това, което се случило с 
Исусовите ученици - способността да приемат сила от Бог и чрез нея да говорят на непознати езици, 
да вършат чудеса чрез тази сила и да разказват и на другите хора за Господ Исус. Всички тези хора 
започнали после да ходят редовно на църква и станали като едно голямо семейство.  

 
 
 
  
Основни елементи 
С тази дейност ще опредметите основните символи, свързани със Святия Дух - гълъб, огън, 

вода, вятър, миро.  
Гълъб - изрежете гълъб от хартия, който чрез конец захванете за тънка пръчица. Кажете на 

децата, че Святият Дух се оприличава на гълъб, но не защото изглежда като гълъб, а защото е чист, 
мил, нежен, кротък.  

Огън – запалена свещ. Кажете на децата, че както огънят изгаря нечистотиите, така и Святият 
Дух ни очиства и иска да махне греха от нас - чрез силата на Святия Дух сме свободни от греха.  

Вода - вода в прозрачна чаша. Когато сме жадни, пием вода и тя утолява жаждата ни. Така е и 
със Святия Дух - Той е извор на Божията жива вода, която ни радва и ободрява. И както водата 
помага на цветята да растат, така и Святият Дух ни помага в нашето израстване във вярата.  

Вятър - направете ветрило или малко хвърчило. Попитайте децата дали усещат вятъра; а дали 
могат да го видят. Кажете им, че той е невидим, но се усеща - той ни разхлажда през лятото, но 
може да бъде и силен - дори събаря дървета. Така е и със Святия Дух в нас - не можем да го видим, 
но усещаме работата Му в нас.  

Миро - използвайте бебешко масло. Мирото в Библията се използва като символ на Святия 
Дух. Той ни подготвя да служим на Бога. Святият Дух поддържа сърцата ни нежни и меки и 
изпълнени с любов, точно както маслото прави кожата мека.  

 
Оцветяване 
Направете копие от рисунката за оцветяване за всяко дете. Докато те оцветяват, задавайте им 

въпроси, чрез които да си припомнят библейската история.  
 
Песен с движения 
Използвайте мелодията на песента “Виждам те, гледам те” (ако не я знаете, използвайте друга 

простичка мелодия, позната на децата; може и да измислите своя). Пейте и показвайте движенията. 
Децата трябва да повтарят след учителя. Изпейте песента няколко пъти.  

Виждам те, гледам те - ръка, поставена като козирка на челото 
Господ твой съм Аз, дете - сочат с ръка нагоре 
Аз за теб на кръст умрях - ръце, разперени в страни 
за да те спася от грях - подскок с ръце, разперени нагоре 
Ако искаш, заповядай - правят лек реверанс и вълнообразно движение с ръка 
мой приятел ти бъди - хващат друго дете за ръка 
На земята ти оставих - сочат с ръка надолу 
Утешител, Дух Святи - събират ръце пред гърди уж люлеят бебе 
Той те учи, наставлява - сочат с ръка нагоре 
може да Ме замени - сочат с ръка нагоре 
На Бог Отец се покорява - падат на коляно и се навеждат 
Хубаво го слушай ти - слагат ръка зад ухо.  
 
Да запаметим стиха заедно 
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Нека всички деца да се изправят и да застанат срещу учителя в редица един до друг. Учителят 
казва на децата стиха и го повтарят заедно няколко пъти. След това учителят обяснява на децата, 
че трябва да казват стиха, като следят движението на ръката му. Тя е опъната напред в средно 
положение  - когато учителят сваля ръката си надолу, децата трябва да понижават гласа си, с който 
казват стиха; когато учителят вдигне ръката си нагоре, децата трябва да усилват гласа си.   

 
 
 
  
Тук може да използвате дейността “Основни елементи” или диалога между Дългунчо и 

Бъбривко.  
Дългунчо и Бъбривко си говорят. 
Б: Колко интересна история чухме! 
Д: Така е. Аз пък знам за една приятелка на мама, която е преживяла нещо много интересно. И 

то е почти като историята от Библията.  
Б: Така ли, какво е то? Разкажи ми! 
Д: Ще ти разкажа! Аз не помня точно всичко, но много се впечатлих от тази история. Тази жена 

се връщала от работа с автобус късно вечерта. Нямало много хора в автобуса, освен един много 
пиян мъж, който викал и се заканвал на някого, както и още една или две жени.  

Б: Олеее, ами сега? 
Д: И аз щях да се уплаша. Но знаеш ли какво направила тази приятелка на мама? Тя не се 

уплашила от пияния мъж. Знаела, че Святият Дух е с нея и започнала да се моли на непознати 
езици, които говорела чрез силата на Святия Дух. 

Б: Ама като апостолите от историята ли? 
Д: Да, точно като тях - език, който тя не разбирала, но Святият Дух й давал да се моли така. И 

знаеш ли какво станало? 
Б: Не знам. Кажи! 
Д: Тя се молела тихичко, едва ли някой от пътниците я е чувал. Обаче изведнъж пияният мъж 

спрял да вика, седнал на едно място и се укротил - сякаш внезапно изтрезнял. Приятелката на мама 
знаела, че това го е направил Святият Дух. На слизане от автобуса минала покрай този мъж, който 
седял много кротко и сякаш въобще не бил пиян, и му казала, че Бог много го обича, но не иска той 
да пие повече. Изведнъж този мъж се разплакал. 

Б: И после? 
Д: Не знам. Тя слязла от автобуса, защото това била нейната спирка. Но последното, което 

видяла, били сълзи в очите на този мъж. Какво е станало после… Не знам, само Святият Дух знае.  
Б: Колко интересно! Значи Святият Дух го е направил това?  
Д: Точно така - той може да докосне сърцето на човека - точно както в библейската история, 

която чухме днес.  
Учителят: Да, момчета, точно така. Святият Дух работи в сърцето на човека. Той знае всичко 

за нас и може да работи невидимо във всеки един. Както е станало с този пиян мъж и с хората от 
нашата библейска история. Ние не разбираме как го прави Святият Дух, но много нежно Той докосва 
сърцата на хората и ги променя.  

Тук е подходящо място да се молите с децата, които искат да получат дара на Святия дух и 
кръщение в Него, което се проявява в говоренето на непознати езици. Бъдете внимателни и нежни - 
това е съвсем ново преживяване за тези малки деца, както и съвсем необяснимо и странно нещо. 
Факт е обаче, че и толкова малки деца биват кръстени със Святия Дух и могат да оперират в силата 
Му. За да не разчитате само на няколкото минутки в молитва по време на часа, предварително 
отделете време да се помолите за себе си и за всички деца - Бог да подготви сърцата им и да ги 
освободи от всяко притеснение и страх, които биха ги спрели да бъдат кръстени с Духа.  

 
 
 
 
Бягане с препятствия 
Предварително направете корона за всяко дете, на която залепете гълъб или пламък. 

Разделете децата на два отбора, наредени в колонки. Пред всеки отбор наредете малки 
препятствия (топки, кубчета, плюшени играчки, балони), които децата да прескачат или да 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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заобикалят на зиг-заг. Целта е да стигнат до определено място, където учителят им слага корона, а 
те се връщат при отбора си. Така се изреждат всички деца.  

 
Вземи огъня на Святия Дух 
Децата и учителят са насядали около маса. Необходима е една тава с формата на масата, 

която напълнете до горе с пясък или пръст. Сложете в средата една голяма дебела свещ и я 
запалете. Пригответе и малки разноцветни свещички (за торта), които раздайте на всяко дете. 
Кажете, че голямата свещ е Святият Дух, Който живее във всеки, който познае Бог в живота си. 
Малките свещички сме всички ние и ако стоим настрани, не можем да получим огъня на Святия Дух 
в сърцата си, но когато се доближим до Него, Той ни запалва (запалете вашата малка свещичка от 
голямата и я сложете в тавата до голямата). Вижте, когато се доближих до огъня, той ме запали. 
Така става с нас, когато се доближим до Бог, Той запалва Святия Дух в сърцата ни. След това 
помогнете на всяко дете да запали своята свещичка от голямата свещ и ги подредете в кръг около 
нея. Кажете, че както малките свещички са шарени, така и ние хората сме шарени – различни. Едни 
са добри, други – лоши; едни са черни, а други – бели; едни са слаби – други дебели; и т.н. Но Бог 
обича всички хора и дарът на Святия Дух е за всеки един от нас. Бог е обещал, че всеки, който се 
покае за греховете си, получава Святия Му Дух в сърцето и живота си. Затова трябва да стоим 
близо до Бог чрез молитва, за да черпим от огъня на Духа. 

 
Святият Дух е дар 
Пригответе за всяко от децата по един бонбон в лъскава хартийка. Сложете ги в кутия и още 

преди часа ги скрийте някъде в стаята. Играйте на топло и студено с децата, докато те намерят 
кутията. Тогава я отворете и раздайте на всяко дете бонбон. Кажете им също, че и Бог така, с 
радост, дава Святия Си Дух като подарък на всеки, който Го потърси. Това е безплатен дар – 
подарък, обещан на този, който повярва в Него. Щом ние сме повярвали, имаме този дар в нас. 

 
Познай какво съм аз 
Направете копие за всяко дете по образеца по долу. Нека децата да оцветят тези картинки 

само, които се свързват с урока. Да кажат защо избират точно тях, с какво конкретно ги свързват. 
Например – гълъба е Святия Дух, книгата може да е Библията, плочите – заповедите на Бог, кръста 
-  Исус Христос, нотите може да са хвалението към Бог, подаръка – дарът от Бог, Святия Дух за 
тези, които Го познаят, усмивката дори може да показва нашата радост в Господа и т.н. 
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Урок 36  Вярващите споделят всичко с любов 
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На всяко дете при влизане раздайте изрязани от хартия фигурки, като за всяко дете е важно да 

дадете само по един цвят и от една форма. Всяко дете трябва да има поне 4 фигурки (ако децата в 
групата са повече, изрежете по повече фигурки за всяко дете). Като дадете на децата техните 
фигурки, им кажете, че останалите също имат фигурки, но те са с различен цвят и форма. 
Насърчете ги да разгледат фигурките на другите и да си ги обменят така, че да не остане дете  без 
фигурка или с еднакви фигурки. Може на някои деца да дадете по повече, на други по-малко 
фигурки – целта е не само да си ги разменят, но и да дадат от своите фигурки на децата, които 
нямат никакви или имат малко.   

Накрая на урока направете за всяко дете герданче от неговите фигурки – направете им дупка с 
перфоратор и промушете през тях плътен конец. След като всяко има готово герданче, може да ги 
насърчите да го подарят на някого (може дете от неделното или на някой друг човек), като не 
забравят да кажат: "Заповядай, това е за теб. Аз те обичам. Бог също много те обича!" 

  
 
 
 
След като Господ Исус се възнесъл на небето и изпратил Светия Си Дух, както обещал, 

Неговите ученици започнали да разказват на всички хора какво се случило. Учениците говорели така 
разпалено за Господ Исус, че много хора приемали думите им за истина. И скоро се родила първата 
църква – това били хората, които вярвали в Господ Исус. Те много се обичали един друг, прекарвали 
по много време заедно, молели се на Бог, говорели на другите хора за Господ Исус. Те станали като 
едно голямо семейство.  

Измежду хората, които вярвали в Господ Исус, имало такива, които били по-бедни, имало и по-
заможни. Те не били лакоми, нито обичали притежанията си повече, отколкото обичали братята и 
сестрите си по вяра. Затова измежду тези, които  притежавали ниви или къщи, имало такива, които 
продавали от имота си и носели парите в църквата. Там учениците на Господ Исус разпределяли 
парите между тези, които имали малко или нямали нищо. Така никой не оставал в нужда, а хората, 
които вярвали в Господ Исус ставали все по-близки, точно както хората в едно семейство. Всеки 
можел да види любовта помежду им и също как Господ се грижи никой от тях да не остане гладен, 
необлечен или без дом. 

Един човек на име Йосиф направил също така – той имал нива, която продал, а после занесъл 
парите в църквата. Той не бил принуден от никого или от нищо, а от любов към братята и сестрите 
си по вяра, както и от любов към самия Господ Исус, продал нивата си, за да могат по-бедните да 
имат с какво да преживяват.  

И така хората, които вярвали във възкръсналия Господ Исус, ставали повече, защото Бог 
вършел чудеса и знамения между тях, а другите виждали каква любов имат те към Бога, както и 
помежду си.  Божията църква растяла все повече и повече, когато хората виждали  единството и 
любовта им един към друг, готовността всеки да помогне на другия и това ги радвало и увеличавало 
вярата им. Те не се тревожели за нищо, нито за храната си, нито за облеклото си, защото Бог се 
грижил за тях и снабдявал нуждите им. Първите християни живеели като едно голямо семейство, 
чийто Баща бил сам Бог. 

 
 
 

ВЯРВАЩИТЕ СПОДЕЛЯТ ВСИЧКО В 
ЛЮБОВ 
Деяния 4.32-37 

Бог снабдява всичките ни нужди според богатството си в слава. 

"И ще бъдете свидетели за Мене..." (Деяния 1.8) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 
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Продай своя имот 
Предварително направете от картон неголеми къщи (различни по вид), полета с нарисувани 

цветя и дървета по тях, разорана земя със засети семена и т.н. (или може да ги изрежете от 
списания и да ги залепите на картон, за да са по-твърди). Също така направете и хартиени пари. 
Всяко от децата си взема по едно или няколко от направените къщи, полета и ниви. Едно от тях, 
което остава без “имот”, играе ролята на банка и то взима всичките пари. Децата отиват при него 
едно по едно като заменят своя “имот” за пари от “банката”. След като всичките деца са продали 
своята собственост, те се събират заедно и всяко поставя на земята събраните от него пари. 
Учителят им помага да ги преброят и след това ги разпределят по равно помежду си.  

Ако имате приготвени лакомства за децата, срещу паричките на всяко едно от тях можете да 
им раздадете на всички по равно. 

 
Намери си столче 
Наредете децата в кръг. От вътрешната страна на кръга наредете техните столчета, като 

броят им трябва да е наполовина на броя на децата. Децата започват да се въртят в кръг и пеят 
някоя детска песничка. Когато учителят каже стоп, те спират да се въртят и всяко търси свободно 
столче, на което да седне. Естествено половината от тях ще останат прави, защото за тях няма да 
има столчета. Тези, които вече са седнали, правят място на другите, които са прави, и така всеки е 
седнал на половин столче.  

Това може да се повтори няколко пъти, като песничката, която пеят децата може да бъде 
различна всеки път, за да им бъде по-интересно.  

Важно е условието на играта да е предварително обяснено на децата. 
 
Моето сърце 
На бяла хартия / картон според броя на децата предварително нарисувайте по едно голямо 

сърце (може и да е изрязано). След това дайте по едно такова сърце на всяко дете и ги накарайте 
да нарисуват тези неща, които най-много обичат. Това могат да са мама, татко, братчето или 
сестричето, баба, дядо, кучето или котето, техните приятелчета, любими играчки и т.н. Когато 
приключат, едно по едно могат да кажат какво са нарисували. Ако децата са пропуснали да 
нарисуват Господ Исус, им обяснете, че Той  трябва да заема най-голямото място в сърцето на 
всеки един от нас, защото Той е нашият Спасител и най-добър приятел и много ни обича. 

 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко.  
Д: Ей, Бъбривко, чу ли каква интересна история разказа учителят днес? 
Б: Дааа, много ми хареса. Представяш ли си – хората продавали от притежанията си, за да 

дадат на такива, които нямат нищо или имат малко! Каква ли любов са имали един към друг, за да 
направят това? Колко хубаво! А Бог как са обичали... 

Д: Знаеш ли, сещам се за една подобна случка. Веднъж вкъщи бяхме свършили парите, пък и 
храната беше толкова малко, а мама и татко щяха да получат заплати чак след няколко дни.  

Б: Олеле, ами сега? Да не сте стояли гладни? 
Д: Неее, знаеш ли какво стана? Като сега помня. Точно, когато имахме ядене само за още 

веднъж, а мама се чудеше какво да прави, на вратата се звънна. Едно семейство от нашата църква 
ни идваха на гости. Те не знаеха, че нямаме почти нищо за храна вкъщи. Но Бог беше говорил на 
сърцата им и те бяха продали една своя вещ, а с парите отишли и накупили храна за цяла седмица, 
която донесоха на нас. Представяш ли си? Носеха големи чанти с картофи, ориз, месо... Имаше 
даже и лакомства за мен! 

Б: Бог е невероятен! Толкова хубаво! 
Д: Да, това беше точно като в историята, която чухме преди малко. От любов към Бога това 

семейство беше направило така. А за нас пък беше свидетелство, че Бог не ни оставя и се грижи за 
нас да не останем в нужда.  

Б: Сега се сещам, че и друг път съм чувал подобни истории. Колко е хубаво, че Бог прави така 
– хем снабдява нуждите ни, хем разбираме, че нашите братя и сестри по вяра ни обичат и споделят 
с нас, това, което имат. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 



Урок 36  Вярващите споделят всичко с любов 
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Д: Деца, това се случва и днес. Бог продължава да се грижи за нас и да снабдява нуждите ни. 
Много често Той използва хора, за да ни дадат част от своето, за да имаме ние. Бог е много добър, 
нали? 

 
  
 
 
Герданчета от фигурки 
Тук е времето да направите герданчетата на децата. (Вижте началната дейност.) 
 
Бог снабдява 
Нека всички деца да насядат в кръг около маса или на 

земята. Вземете купа или поднос, в който има лакомства 
(малки и големи). Сложете купата в средата. Задавайте 
въпроси на децата един по един и когато детето отговори, 
нека вземе едно лакомство и да каже: “Бог се грижи за 
мен.” Обяснете им, че както тези лакомства в момента са 
даром (те не са ги купили), така Бог даром ни дава много 
повече блага, нужни за живота. Освен това видяхме малки 
и големи лакомства, така е и с нуждите ни - някои са малки, 
други големи, но за Бог няма значение, защото Той 
снабдява всяка наша нужда.  

 Кой говорил на хората за Господ Исус? 
 Какво правили те, когато чували благата вест? 
 Растяла ли ранната църква? Как? 
 Какво правели хората с имотите си? 
 На кого носели парите си? 
 Как се разпределяло всичко? 
 Кое довело до единство в църквата? 
 Хората в църквата обичали ли се? 
 
Ляв и десен крак 
Разделете децата по двойки. Двете деца застават 

плътно едно до друго. Десния крак на едното се завързва с 
канап за левия крак на другото. Така всички останали. 
Задачата е да изминат определено разстояние с 
препятствие заедно, като вървят в едно без да падат. 
Когато първата двойка се върне, тръгва втората. Ако 
двойките са по вече от шест, играта може да стане 
състезателна. Кажете им, че така взаимно ние трябва да  
се подкрепяме, да си помагаме и да бъдем в единство с 
другите. 

 
Плетеница на семейството 
Учителят взема едно кълбо дебела прежда. Държи 

края му, казва своето име, любимо ядене и любимо 
занимание. След това хвърля кълбото към някое от децата, 
което също казва име и любими неща и хвърля на друг, 
като отново задържа края и така, докато всички деца се 
изредят. Така се получава плетеница. С тази дейност 
децата виждат, ние сме свързани в едно голямо семейство 
и както в семейството всеки знае любимите неща на 
другия, така и ние научаваме повече един за друг. Бог 
обича единството на Своите деца. 

 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 



Урок 37  Един куц просяк е изцелен 
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В този урок акцентът е върху Божието чудотворно изцеление. Важно е децата да разберат, че  

Господ Исус е този, Който извършва невероятните изцеления на болни хора – както в библейските 
времена, така и днес Бог продължава да лекува хората и да ги спасява от болести. Важно е децата 
да са наясно с факта, че  именно Бог и само Той може да изпрати изцелението, което променя 
живота на хората, а не тези, които се молят за това изцеление. Няма сила за лекуване в ръцете на 
хората, а Божията чудотворна сила, която минава през тях, лекува.  

Внимавайте да не се загнезди в децата идеята, че Бог е против лекарите – важно е те да знаят, 
че Бог е този, който ни е създал и може най-добре да се погрижи за нас, но много често за тази цел 
Той използва лекарите (на които е дал знание), лекарствата, операциите, болниците.  

 
 
 
 
 
 
Още преди да влязат децата в стаята от вътрешната страна на вратата сяда един възрастен 

човек (по-голямо дете или помощник на учителя), облечен като просяк (окъсан, мръсен; може и да е 
на носилка, направена от чаршаф и 2 дълги пръта). Той трябва да застане така, че за да влязат 
децата в стаята, да се наложи да прескочат крака му или част от тоягата (патериците) му. Докато 
правят това, децата ще имат време да огледат внимателно "просяка". После могат да се редуват да  
носят в носилката една по-голяма плюшена играчка или кукла.  

След това съберете децата и им кажете, че за да могат да разберем как се е чувствал човекът, 
за когото ще им разкажете, трябва да седнат на колене. 

 
 
 
 
Един ден двама от учениците на Господ Исус, Петър и Йоан, отивали към храма за молитва. 

Точно пред храма видели как няколко мъже носели един човек, който бил куц по рождение. 
Вероятно лекарите не са можели да му помогнат, защото той никога не бил ходил, никога не бил 
тичал, винаги трябвало да лежи или само да пълзи, за да стигне до там, където трябва. Може би е 
успявал с помощта на тояга да се поизправи, но не бил в състояние сам да стои на краката си. 
Поради това той не можел да работи нищо. Единственият начин да се препитава бил да проси. 
Затова неговите приятели го занасяли до храма, оставяли го пред главната врата и там той оставал 
по цял ден да проси милостиня от хората, които минават наоколо или отиват в храма. Мнозина от 
минаващите му давали дребни монети, но много го подминавали без да му обърнат внимание. И 
така ден след ден. Но Бог виждал какво е положението на този човек и знаел, че му е нужно чудо, за 
да се оправи.  

Връщаме се в деня, когато Петър и Йоан, Исусовите ученици, отивали в същия този храм, за 
да се молят на Бог. Те видели куция просяк, който седял при вратата на храма. Той протегнал ръка и 
към тях с надеждата, че ще му дадат поне една монетка. Но тогава двамата Исусови ученици 
погледнали към него и само за секунда те осъзнали, че дори и да му дадат пари, каквито те нямали 
в себе си, нямало да му помогнат особено много. Те знаели обаче какво имат и какво са видели и 
преживели с Господ Исус. Сякаш за този кратък миг те си спомнили всички случаи, когато Господ 
Исус лекувал хора, които били куци, слепи, глухи, неми... И как само с полагане на ръка и кратка 
молитва всички наколо виждали Божията чудотворна сила изявена в тези хора, за които Господ Исус 
се молел. Тогава Петър и Йоан решили да направят нещо необичайно. Петър се обърнал  към куция 
просяк и му казал: "Погледни ни!" Той вдигнал  глава с очакване да получи нещо от тях. Тогава 

ЕДИН КУЦ ПРОСЯК Е ИЗЦЕЛЕН   
Деяния 3.1-11 

Господ има сила да изцелява и го прави и чрез Своите 
ученици. 

"И ще бъдете свидетели за Мене..." (Деяния 1.8) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

ИДЕЯ ЗА УЧИТЕЛЯ 



IХ дял ПЪРВАТА ЦЪРКВА 
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Петър с тих, но решителен и властен глас казал: "Сребро и злато нямам, за да ти дам. Но това, 
което имам, това ти давам. В името на Господ Исус Христос стани и ходи!" Петър хванал човека за 
дясната ръка и го вдигнал.  

И... О, чудо! Изведнъж глезените и краката на този човек добили сила не само да се изправи, 
но и да се задържи прав и... даже да ходи и да скача. Каква радост! За първи път в живота си този 
човек можел сам да стои на краката си. За първи път той ходел. За първи път скачал. За първи път 
той усещал какво е да имаш крака, които ти служат правилно! И какво станало после? Какво ли? Той 
започнал да ходи и да обикаля навсякъде, да скача и да слави Бога за чудото, което направил за 
него. Всички хора, които били свикнали да го виждат как проси и не може сам да се придвижва, били 
много учудени и удивени. Та този човек бил куц, а сега не само ходи, ами скача! Всички разбрали как 
Богът на Петър и Йоан направил това чудо. И се струпали до Исусовите ученици, които започнали 
да говорят за Господ Исус. А изцеленият куц не можел да спре да скача и да се радва и да слави 
Бога за великото чудо, което извършил, като го направил способен да ходи.  

 
 
 
 
За малко като куция 
Веднага след като сте разказали историята, накарайте децата да станат и да раздвижат 

краката си. От седенето на колене краката им сигурно ще бъдат изтръпнали. Обяснете им, че куцият 
човек сигурно е изпитвал подобни болки всеки ден. След като им премине изтръпналото, нека 
всички деца да скачат и да благодарят на Бог, че са здрави и могат да ходят нормално. Ако в 
групата има болни или недъгави деца, тук е времето да ги насърчите, че Бог може и иска да ги 
излекува, както и да ги издигнете в молитва.  

 
Как се чувствам, когато се разболее някой, когото обичам  
Нека децата да разкажат, ако си спомнят, за истински случай с болен човек, когото те самите 

познават. Кой е този човек, от какво е бил болен, как са се чувствали те, какво се е случило. 
Поговорете с децата също и кой е телефонът на бърза помощ. Попитайте ги какво се прави, когато  
стане нещастие с някого? Насочете ги с възможни отговори - молим се, търсим възрастен, когото да 
помолим за помощ, ако не намерим никой, който да ни помогне, звъним на бърза помощ. Поговорете 
също какво е редно да направят, ако чуят линейка, докато са на улицата. Възможни отговори - 
караме бързо велосипеда си, за да я изпреварим, спираме на тротоара и я изчакаме да мине, молим 
се Бог да излекува болния в линейката. За всяко от предложенията, които дава учителят или 
предлага някое дете, останалите "дават мнението си", като използват стоп палка (червено и зелено 
кръгче залепени с гръб едно към друго, захванати по средата със сламка). Децата вдигат палката и 
показват зеленото кръгче, ако са съгласни с предложението, или червеното, ако не са.  

 
Домашно 
Поставете домашна работа на децата. На малки листчета, достатъчни за всички деца в 

групата, запишете въпроса: "Как е правилно да реагирам, когато се срещна с куц просяк на 
улицата?"  Предварително прегънете листчетата и кажете на децата да си ги приберат в джобчетата 
и да ги прочетат с родителите си, когато се приберат у дома.  Предупредете родителите да 
напомнят на децата за тези  листчета и да поговорят за това вкъщи. 

 
Улучи мишената 
Разделете децата на два отбора. Необходима е малка лека топка или плюшена играчка, както 

и по една кофа (кашон) за мишена. Всяко дете има право на три опита със завързани очи. Отчитайте 
точните попадения. Когато накрая играта приключи, обсъдете как са се чувствали децата със 
завързани очи. А как ли се чувстват хора в това положение или с други физически недъзи? След 
дискусията, помолете Бог да изпрати до такива хора благата вест, както и да ги изцели.  

Попитайте децата кой трябва да занесе Благата вест. Насърчете ги, че Бог използва хора – 
независимо големи или малки. Затова не бива спираме да говорим на хората за Господ Исус.  

Ако на децата им е интересно, повторете играта без да връзвате очите им. След това всички 
благодарете на Бог, че имате очи, с които виждате, уши, с които чувате, ръце и крака и т.н. 

 
 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 
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Появяват се Дългунчо и Бъбривко. 
Б: Каква интересна история чухме. 
Д: Да, на мен също ми хареса и това, за което говориха децата до сега. Май не съм се 

замислял за това.  
Б: А аз се сетих, че преди време мама ми разказа една истинска история. Като я чух, се 

разплаках.  
Д: Така ли? Ще ми я разкажеш ли? Деца, искате ли да я чуем? 
Б: Ами историята се е случила в друга държава, не в България. Там имало едно специално 

училище, където учели деца, които имали някакви физически увреждания – някои не виждали, други 
не чували, имало и такива, които не можели да ходят правилно или куцали. Но те били като всички 
нас, само дето имали някакъв физически проблем. И в това училище, както във всяко друго, децата 
учели да четат и да пишат, да смятат, да рисуват, дори имали и спортни занимания. Всички имали 
не само на учебни предмети, но се учели и на правилно отношение един към друг – да си помагат, 
да не се обиждат, да не се подиграват, да се обичат. Та в това училище имало дори и спортни 
състезания. В едно от тия състезания, то било по бягане, участвали някои от тези деца. Всички 
участници застанали на старта, учителят дал сигнал и те тръгнали към финала. Това не било 
състезание по бързо бягане, а възможност за тези деца да се чувстват като останалите. По едно 
време едно от децата паднало. Останалите състезатели, вместо да се възползват, че имат един 
конкурент по-малко, и да бързат към финала, се върнали и помогнали на падналото дете да стане и 
да завърши състезанието с всички останали... 

Д: Каква красива история! И колко хубаво, че другите деца се върнали да помогнат на 
падналото дете! 

Б: Да, наистина. Но в историята с Петър и Йоан краят е още по-хубав – човекът оздравял 
изцяло. Защото Бог му помогнал и извършил чудо за него.  

Д: Да, важното било, че Петър и Йоан споделили с този човек какво Бог може да направи за 
него. А Бог направил останалото. Защото Той е Този, Който може да излекува хората. 

Б: Ние също можем да правим така – да казваме на хората, че Бог ги обича и че иска да ги 
излекува, след това да се помолим за тях и да оставим Бог да направи чудото.  

Д: Да, Бог може да използва хора като нас, може да използва и деца. Ние можем да кажем на 
хората за Бог и за Неговите чудеса, а Бог е този, който лекува и прави чудеса.  

 
 
 
 
Кои предмети се използват, за да се помогне на болен? 
На маса наредете различни предмети – играчки, домакински съдове, козметични продукти, 

медицински принадлежности, Библия. Целта на тази дейност е децата сами да открият кои от тези 
предмети могат да помогнат на човек, който е болен. Не забравяйте да напомняте на децата, че и 
лекарите, и Бог могат да помогнат на болен човек. След като децата са отбрали от общия куп 
предмети тези, които могат да помогнат на болен човек, нека да нарисуват някои от тях на лист, като 
не пропускат да нарисуват и Библията.  

 
Как ли се е чувствал сакатият 
С тази дейност децата ще добият по-реална представа какво е изпитвал сакатият човек от 

библейската история (въпреки че са седели на коленете си по време на историята). 
На няколко деца доброволци завържете краката един към друг (да могат да се придвижват 

само с прескачане или пълзене) или завържете единия крак към бедрото (за да скачат на един крак). 
След това на всички деца давайте напътствия, които те да изпълняват – да скачат, да подскачат на 
един крак, да ходят по патешки, да прекопаят градината си, да полеят зеленчуците, да наберете 
ябълките от високите клони (да протегнат ръце и да се надигнат на пръсти) и други подобни активни 
движения. След няколко минути спрете и напомнете за историята на куция човек. Помолете децата, 
които са били със завързани крака, да опишат как са се справили със задачата и как са се 
чувствали. Кажете, че най- вероятно така се е чувствал и сакатият човек от библейската история. 
Накрая "здравите" деца могат да играят семейството и приятелите на "куците" и да им помогнат да 
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стигнат до Божия Дом (единия ъгъл на стаята), където отвържете краката им, а те трябва да скачат и 
да славят Бога, че  могат да ходят.  

 
Рисунка 
Раздайте на децата листи и моливи. Те трябва да нарисуват и после да оцветяват картина към 

днешната история. Докато те работят, поговорете с тях как може да се помага на болни или сакати 
хора. Възможни отговори – да се молим за тях, да им носим плодове, да си споделим от паричките, 
които сме спестявали, или дядо и баба са ни дали и други.  

 
Господ Исус изцелява и днес 
Нарисувайте или изрежете от картон голям кръст. Помогнете на децата да запишат на малки 

листчета имената на свои близки и приятели с нужди, свързани с физически недостатъци. Когато сте 
готови с имената,  нека всяко дете да залепи своите листчета на кръста и да каже: "В името на 
Господ Исус Христос ... (името) бъди изцелен." След това в обща молитва се помолете за тези хора. 
Обяснете им, че Исус е извоювал победата над всяка болест и немощ и в Неговите рани сме 
изцелени. Затова в Негово име ние искаме изцеление от Бог Отец. Насърчете ги да не се отчайват, 
а да продължават да се молят, защото Бог е верен! 
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Появява се Дългунчо. Носи дебела книга и едва срича и пъшка на всяка дума. (Определението 

на думата "каляска" е от "Българска енциклопедия" на БАН, ИК "Труд", София, 1999) 
Д: Ка-ляс-ка- та е… че-ти-ри-ко-лес-на… Уф, ама че сложно… Ре-сор-на… Това пък какво 

значи? Ко-ла с… с под-ви-жен пок-рив… Ама че думииии… тег-ле-на от ко-не… Май само покрив и 
коне разбрах…  

Учителят се намесва. 
У: Какво се опитваш да прочетеш, Дългунчо?  
Д: В една приказка чух думата каляска, пък не знам точно какво е. Затова взех тази книга, 

където обясняват думичките, та дано разбера. Ама то така написано, че… нищо не разбирам. Не 
стига, че едва сричам, ами и думите едни сложни такива… 

У: Аз ще ти кажа, Дългунчо, какво означават тия думички. Каляската е едновремешната кола - 
имала е четири колела, покрив, който се е вдигал и свалял, теглела се е от коне, но е возела по-
меко от каруца, защото е имала специални пружини, които са й помагали да не друса много. 
Обикновено в каляска са се возили по-богатите хора. Сега ясно ли ти е? 

Д: Бре, че то било фасулска работа! Ама като го написали с тия сложни думички. И ако няма 
кой да ти обясни…  

У: Искаш ли да чуеш една история от Библията, в която героят се е возил в нещо подобно на 
каляска и също е чел нещо, което не е разбирал и как Бог се е погрижил да му помогне да разбере 
това, което чете? 

Д: О, разбира се, сядам веднага! 
 
 
 
 
Разказва се с помощта на рисунки, които се показват, когато учителят стигне до определеното 

място - мъж, ангел, двама мъже в колесница, син лист за вода (може да използвате и рисунките в 
края на урока) . 

Филип бил един от последователите на Господ Исус. Той много обичал да разказва на хората 
за Господ Исус и за това, което Той направил на кръста как понесъл греховете на хората вместо тях. 
Филип отивал навсякъде, където Бог му кажел. 

Един ден се появил ангел, който му казал да отиде в пустинята на едно определено място. 
Филип не знаел къде отива и защо, но се доверил на Бог, че знае защо го изпраща на това далечно 
място. Пътят бил дълъг и изморителен, било много горещо, но Филип не се отказал.  

Когато стигнал в пустинята, изведнъж се оказал близо до една колесница. Тя не била 
обикновена колесница - от далече личало, че в нея се вози някой богат и много важен човек. 
Оказало се, че този мъж бил от Етиопия (това е държава в Африка) и заемал много важен пост - той 
бил главен отговорник на всичките съкровища на етиопската царица. Този мъж е търсил  Бог, 
защото е бил в Ерусалим (главният град на Божиите хора), където се е покланял на Бог.  На 
връщане, когато Филип видял колесницата му, той четял една част от Библията.  

Точно тогава Филип, изпратен от Бог, се озовал до този важен мъж. Филип чул какво чете той и 
го попитал дали разбира това, което чете. Етиопецът сигурно се е изненадал, че непознат мъж го 
заговаря и то докато пътува в богатата си колесница. Макар че бил богат и много важен мъж, 
етиопецът веднага признал, че не разбира това, което чете. Затова той поканил Филип да се качи 

ФИЛИП КАЗВА ДОБРИТЕ НОВИНИ ЗА  
ГОСПОД ИСУС НА ЕТИОПЕЦА  

Деяния 8.4-5, 26-40  
Бог спасява ония, които Го потърсят. 

"И ще бъдете свидетели за Мене..." (Деяния 1.8) 
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при него и да му разясни. Така Филип се качил при етиопеца и започнал да му разяснява думите от 
Библията. Филип разказал на етиопеца за Господ Исус и за всичко онова, което Той е направил на 
земята. Филип разказал и  за Исусовата смърт и възкресение и как после Господ Исус е отишъл на 
небето при Своя Баща. Той също казал на етиопеца колко много Господ Исус обича хората и как 
доброволно е умрял, за да не бъдат хората наказани заради греховете им.  

Етиопецът бил много щастлив, че слуша тези думи - това били най-прекрасните новини, които 
той някога бил чувал. Той казал на Филип: "Вярвам, че Господ Исус Христос е син на Бога." 

Докато пътували, те стигнали до едно място, където имало вода. Етиопецът поискал да бъде 
кръстен във водата. Филип и той слезли от колесницата и Филип кръстил етиопеца във водата. 
Етиопецът бил много щастлив и продължил пътя си. Той дори не забелязал как Филип изчезнал. Но 
какво станало с него? Филип бил изпълнил задачата, с която Бог го изпратил в пустинята, и вече 
можел да продължи да пътува и да разказва на хората за Господ Исус. Затова Бог по чуден начин го 
грабнал и го завел на друго място, където той продължил да разнася добрата новина за спасението 
и на други хора. А етиопецът щастлив и развълнуван продължил пътя си. Но сега той бил различен, 
бил посветил живота си в този ден на своя Спасител - Господ Исус Христос.  

 
 
 
 
Пъзел 
Направете по едно копие на рисунките, които сте използвали за историята, и ги разрежете като 

пъзел на няколко части (средната възраст на децата плюс две). Разделете децата на групи, колкото 
са рисунките, и нека те да сглобят пъзелите си. След като приключат с пъзелите, помогнете им да ги 
подредят по ред, в който събитията се случват в историята, и да разкажат с няколко думи какво се е 
случило в този момент.  

Друг вариант е да залепите умалени копия на тези рисунки върху голям картон в хронологичен 
ред. На гърба на картона нарисувайте усмихнато лице. След това разрежете картона като пъзел, 
като се стремите всяко парче от пъзела да съдържа само една от рисунките (желателно е парчетата 
да не са с правоъгълна форма, за да се сглобят по-лесно). След това децата могат да сглобят 
пъзела и когато са готови, да разкажат накратко коя част от библейската история се предава от 
дадения пъзел. 

 
Повтаряй с мен 
За да е по-интересно на децата да запаметят стиха, може след като сте го казали заедно 

няколко пъти, да назовавате различни превозни средства и който се е возил на тях да казва стиха. 
Например: “Нека всеки, който се е возил в кола, да каже с мен стиха!” Избройте няколко превозни 
средства(влак, автобус, самолет, каруца), като целта е децата да повторят стиха няколко пъти. 
Накрая, за да го кажат всички заедно, призовете децата, които вървят пеша, да кажат стиха. 

 
С какво пътуваме 
Набавете картинки на различни превозни средства: кола, самолет, автобус, влак, кораб, като 

задължително сложите колесница, магаре, камила. Обсъдете ги едно по едно, правете движения и 
издавайте звуци, присъщи за даденото превозно средство. Кажете им, че сега има много начини 
бързо да се предвижваме от едно място на друго, но по времето на Филип не е имало. Тогава най–
често хората са вървели пеш, а по богатите с камили или колесници. Носителите на благовестието 
като Филип са обикаляли от град на село пеш, но не са се уморявали да носят добрата новина. Ние 
също трябва да сме такива – да не спираме да разказваме на хората за Господ Исус. 

 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко. 
Д: Хей, Бъбривко, приятелю, чу ли каква интересна история разказа учителят? А пък като си 

помисля как започна всичко… 
Б: Какво искаш да кажеш? Кое е започнало? Как е започнало? Нещо се обърках. 
Д: Ами имам пред вид, че в началото учителят ме видя, че се мъча да прочета какво е каляска 

в една мнооого дебела книга. Ама да си призная… малко сричах… и нищо не разбрах. Тогава 
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“Трябва да разказваме 
на всички добрата 

новина за  
Господ Исус.” 

Деяния 1.8 

учителят ми обясни и след това се сети, че и друг човек като мен не е разбирал това, което е четял. 
Та така стигнахме до историята с Филип. 

Б: Я виж ти… Колко интересно станало. А пък аз разбрах друго - че на Господ Исус му харесва, 
когато разказваме на хората за Него. Даже май точно това беше казал на Неговите ученици преди 
да си иде в небето.  

Д: Да, точно така. Аз понякога разказвам на приятелите от блока за Господ Исус, но май не 
много често… А ти? 

Б: Ами и аз съм разказвал понякога на баба и дядо какво съм чул в неделното училище и какво 
съм научил за Господ Исус, но сега разбрах, че трябва много повече да го правя и то не само с баба 
и дядо.  

Учителят се намесва. 
У: Точно така, момчета. Господ Исус много обича всички хора и иска те да знаят какво е 

направил Той за тях, за да бъдат те спасени. А ние след като вече знаем добрата новина на 
спасението, трябва да я разнасяме, също като Филип. Ние вече сме ученици на Исус и Той очаква от 
нас да разнасяме Благата вест навсякъде, където можем – на приятелите на улицата, в детската 
градина, в блока ни и дори на непознати, ако Бог ни постави в подобна ситуация. 

 
 
 
 
Сподели добрата новина 
Предварително направете малки картички или сърца, на които да пише: “Господ Исус те 

обича.” Раздайте на всяко дете по няколко и ги насърчете да ги дадат на свои приятели или съседи 
и да им кажат, че Господ Исус много ги обича. 

 
Вярвам, че Господ Исус Христос е Божи Син 
Вземете едно парче син плат (може и картон), което ще символизира вода и го сложете на 

земята така, че децата да могат да минат по него. Предварително с канап или плътен конец 
очертайте трасе, по което децата ще минават, но така, че да минават през водата. Децата и 
учителят се подреждат на влакче един зад друг, като учителят е отпред и ги води. Всички трябва да 
следят движенията на учителя и да ги повтарят, например клякане, навеждане, опъване на крак или 
ръка в страни и др. По някое време учителят трябва да спре децата и това, което е попаднало във 
“водата”, трябва да каже: “Вярвам, че Господ Исус Христос е Божи Син!” Играта продължава, докато 
се изредят всички деца през „водата”. 

 
Обиколи света 
За тази дейност е необходим глобус (може и надуваем). Децата и учителят са насядали на 

земята около него. Учителят им показва различни континенти и страни (България, нашата страна, 
Израел, основната територия, на която са се развивали новозаветните събития). Целта е децата да 
видят колко са далечни разстоянията и колко е голям светът и колко много хора още чули Благата 
вест на спасението. Обяснете на децата, че тъй като ние сме малки още да пътуваме, можем да 
“пътуваме” чрез молитвите си. Нека децата да затворят очите си и после да посочат точка от 
глобуса. След това се молете за дадената държава, остров или континент  - Господ да изпрати хора, 
които да занесат там благата вест. 

 
Божието Слово 
Учителят слага на масата пред всички деца 

една Библия и саморъчно направен папирус 
(кафява хартия и по-дебели къси пръчки), върху 
който е написан стихът за запаметяване. 
Попитайте децата дали знаят какво е това нещо. 
Много вероятно е те да не знаят, затова им 
обяснете, че много отдавна Божието Слово е 
било написано като този папирус и че тогава не е 
имало напечатана Библия с дебели корици. 
Хората много са ценили папирусите, които са 
били писани на ръка, затова са били пазени 
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много добре от притежателите им. След това папируса може да мине от дете в дете и те да 
имитират, че четат от него стиха. Важно е един да “чете”, всички заедно да казват вече научения 
стих.  

 
Оцветяване 
Раздайте на децата копия от рисунките, с които сте представили библейската история. Нека да 

ги оцветят. След това ги подредете по ред и нека децата да разкажат с няколко думи какво 
изобразява всяка рисунка. 
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Разделете децата на два отбора. На всяко дете дайте по една предварително изрязана от 

бяла хартия сълза. Децата трябва да отидат, а не да тичат, до чашка, в която да пуснат сълзата си. 
Накрая заедно да кажат: “Бог чува тъжните сърца”.  

След това ги поканете да седнат, за да чуят една история, в която има сълзи, но и още нещо. 
 
 
 
 
 След като Господ Исус отишъл на небето при Своя Баща, а Неговите ученици получили 

Святия Дух, те обикаляли близки и далечни области да разказват на хората за Господ Исус. Те 
разказвали на всички за Него и много хора започвали да вярват, че Господ Исус е умрял за 
греховете им.  

Така в един град имало една жена, която била сред онези, които вярвали в Господ Исус. 
Нейното име било Тавита. Тя се занимавала с изработка на дрехи. Много хора я познавали - но не 
само заради сръчните й ръце, а най-вече заради доброто й сърце. Тавита винаги помагала на 
хората и давала разни неща на бедните. Тя била много добра жена.  

Но случило се така, че тя се разболяла и умряла. Всичките й приятели и съседи били много 
тъжни - тяхната добра приятелка вече не била жива. Представяте ли си колко много са плакали тези 
хора. Сигурно са си спомняли колко красиви дрехи е изработвала, колко добра е била, как е 
помагала на бедните, колко много е вярвала в Бог.  

Някои от вярващите приятели на Тавита обаче знаели, че апостол Петър е близо до техния 
град. Те го повикали да дойде. Когато апостол Петър пристигнал, той заварил много хора в дома й, 
които дошли, за да се сбогуват с нея. Те започнали да казват на апостол Петър каква добра жена 
била Тавита, колко сръчна и умела е била и какви прекрасни дрехи е изработвала. И всички те, 
докато говорели и му показвали, плачели горчиво, защото Тавита била мъртва… Колко ли е било 
тъжно в този дом. 

Но апостол Петър направил нещо необичайно. Той накарал всички хора да излязат от стаята, 
където било тялото на мъртвата Тавита. След това паднал на колене и се помолил на Бог. Но после 
направил нещо още по-необичайно - той се обърнал към тялото на мъртвата жена и казал: “Тавита, 
стани!” И знаете ли, деца, какво станало? Тавита се раздвижила, отворила очи и седнала в леглото. 
Какво чудо! Господ върнал живота на Тавита, макар че вече била мъртва. Тогава апостол Петър 
извикал другите хора и им представил живата Тавита. Не знам как са се чувствали тези хора и какво 
са си мислили, но със сигурност сълзите им са престанали на момента. Предполагам, че в началото 
те не са вярвали на очите си - та нали Тавита била мъртва само няколко минути преди това. Със 
сигурност обаче всички са се радвали, че тяхната любима приятелка и съседка е отново сред тях.  

Библията не ни казва как се е чувствала Тавита, но със сигурност тази случка е променила 
живота й. В Библията пише друго - че всички хора, които присъствали или дори само чули за това, 
което се случило с Тавита, започнали да разказват тази случка и да славят Бог за чудото, което 
извършил за Тавита, като я възкресил. Съвсем скоро много хора в цялата област повярвали в 
Господа.  

Тъжната случка била обърната в повод за радост и името на Господа било прославено, а 
много хора започнали да вярват в Него! Каква невероятна история, нали? 

 
 
 

ТАВИТА 

Деяния 9.36-43 
Бог чува тъжните сърца.  

"И ще бъдете свидетели за Мене..." (Деяния 1.8) 
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Сплитане на плитка 
Необходими са три цвята прежда (с дължина по около две педи) и по едно копче за всяко дете. 

Свържете трите края на конците на възел и прокарайте свободните краища през дупките на копчето 
- то да служи като ограничител. Помогнете на децата да сплетат плитки. Докато те работят, 
задавайте им въпроси за преговор на библейската история. Накрая им помогнете да направят 
възелче на плитката, за да не се разплете тя.  

Всяко дете после може да подари своята плитка на някого - дете от блока, приятелче от 
детската градина или на мама и татко. Важното е, когато дава плитката, да каже на този човек: “Аз 
много те обичам” 

 
Стих с движения 
Учителят казва стиха и показва на децата движенията. Те трябва да повтарят и думичките и 

движенията. Направете го няколко пъти.  
Независимо какво става - клякат  
Трябва да разказваме - ръцете пред устата като тръба 
За Господ Исус - скачат с високо вдигнати ръце 
Накрая децата и учителят заедно казват стиха. 
 
Кои инструменти са подходящи за Тавита? 
Направете уголемено копие от рисунката с предметите (може и отделно копие за всяко дете). 

Децата трябва да разгледат добре отделните предмети и да преценят кой от тези инструменти е 
подходящ за Тавита и това, което е вършила.  

 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко.  
Д: Много интересна история - започва тъжно, а свършва весело. 
Б: Да, така е. Ти бил ли си някога толкова тъжен, че да плачеш? 
Д: Аз ли? Амиии… да, бил съм. Помниш ли, когато сестричката ми беше в болницата преди 

време? 
Б: Помня, да. Беше много болна. Но вече е добре, нали? 
Д: О, да, сега е много здрава и весела. Но тогава беше… Ами болна, много зле. Всички вкъщи 

бяхме тъжни, защото тя ни липсваше и беше зле. Когато нейните приятелки отишли да я видят в 
болницата, мама каза, че и те били много тъжни.  

Б: Сигурно. Приятелката им е била болна. 
Д: Да, така си е. Само дето не плачели - това каза мама. Обаче тя им казала, че Господ Исус е 

със сестра ми и Той няма да я остави, а ще й помогне да се оправи скоро. Даже се помолили - мама, 
сестра ми и нейните приятелки.  

Б: И какво станало? 
Д: Какво ли? След като се помолили, мама каза, че момичетата много се успокоили за сестра 

ми и веднага почнали да бъбрят, да се смеят, даже извадили кукли от раничките си и голяма игра 
паднала там в болницата. Всичките момичета били сигурни, че Господ Исус ще излекува сестра ми.  

Б: Точно като в историята за Тавита - започва със сълзи и завършва радостно! 
Д: Ами, да, точно така. И Бог наистина излекува сестра ми и тя скоро след това се прибра 

вкъщи. Познай кой я чакаше с най-голямо нетърпение? Приятелките й. Много се радваха, че тя вече 
е излекувана и че могат да играят заедно и да тичат и да се смеят.  

Учителят: Колко интересна случка, Дългунчо. Радвам се, че сестричката ти се е оправила 
толкова бързо. Господ Исус наистина е велик и заслужава да кажем на всички за Неговата любов и 
добри дела към нас. А когато имаме проблем, трудност, изпитание, ако извикаме към Него за 
помощ, Той веднага се намесва и решава проблема ни. Хайде всички заедно да кажем: “Извикай към 
Бога в трудност и Той ще ти помогне.” 

 
 
 
 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 



IХ дял ПЪРВАТА ЦЪРКВА 

 

 

 200 

 Пъзел 
Предварително направете уголемено копие на рисунката с ризата. Разделете я като пъзел на 

няколко части. Докато децата я сглобяват, разговаряйте с тях какво е работела Тавита и каква е 
била тя. След като децата сглобят пъзела, залепете го от обратната страна с тиксо. Нека децата 
след това да оцветят ризата. Ако групата е голяма, разделете ги на две, като за всяка група 
направите отделен пъзел.  

 
Помогни на Петър 
Направете копия на лабиринта. Целта на децата е да намерят най-краткия път, по който Петър 

може да стигне до Тавита. Ако децата са мънички, обяснете им разликата между дълго и късо; ако 
няма да се справят със сравнението на пътищата, използвайте вариант А на рисунката.  

 
Тавита възкръсна 
Всички деца се подреждат в колона един зад друг, на малко разстояние един от друг. На 

първия дайте топка и той трябва да се обърне назад, да подаде топката и да каже: “Тавита умря!”, 
вторият подава на третия и казва същото и така до последния. Когато топката стигне до последния,  
той я взема и бяга отпред – става първи подава на втория и казва: “Тавита възкръсна! Тя е жива!” 
Така всеки, който мине отпред, сменя новината. Кажете след играта, че често чуваме тъжни неща в 
живота си, но не бива да не се отчайваме, а да кажем на Исус за тях, Той ще ни помогне.  

 
Радвай се! Бог ще ти помогне! 
Пригответе за всяко дете копие от двете лица (тъжно и 

весело) и кръста. Учителят трябва да ги сглоби по следния начин 
– залепете лицата едно за друго, като гърбовете им се долепят 
така, че отгоре да остане малък отвор без лепило, в който 
спокойно да се пъха кръста. Когато са слепени двете части, 
перфорирайте в горния край така, че да се сложи шнур(прежда), 
за да стане като медальон. На медальона на всяко дете запишете 
името му върху кръста и го пъхнете в отвора.  

Когато са готови, ги сложете на вратлетата на децата откъм веселото лице. Кажете им, че Бог 
иска винаги да гледаме от веселата страна на нещата. Той не иска ние да сме тъжни (покажете 
гърба на медальона с тъжното лице), а за всичко да Го търсим в молитва и Той обещава да ни чуе и 
да отговори.  

Отделете време да се помолите за нуждите на децата. След молитвата им кажете, че вече 
трябва да са радостни, защото са предали на Бог своите нужди.  
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Важното в този урок е децата да разберат, че Бог винаги слуша молитвите ни, но не винаги 

отговаря веднага или по начина, по който ние очакваме. “Не” също е отговор от Бог. Бог има Своите 
начини и Свое време, за да отговори на молитвите, които са спрямо Неговото Слово и воля.  От нас 
се иска не само да си изкажем молитвите, но да вярваме, че Бог чува и отговаря, както и да 
благодарим за отговора и снабдяването на нуждата.  

 
 
 
 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко.  
Д: Какво гледаш,  Бъбривко? 
Б: Познай до три пъти! 
Д: Кибрит? 
Б: Не позна. 
Д: Че какво може да има в една кибритена кутийка освен кибрит? 
Б: Помисли де! 
Д: Мисля..., мисля.... Амиии... да не са иглички? 
Б: Не, не е иглички. Опитай пак! 
Д: Еее, предавам се. Не мога да се сетя! 
Б: Калинки. Виж ги... 
Д: Калинки?... Защо си ги затворил в кибритена кутия? 
Б: Ами..., да си ги гледам. Иначе не мога... докато ги разгледам и те хвръкват... 
Д: Е, Бъбривко, ти си превърнал калинките в затворници, също като Петър. 
Б: Кой Петър, от нашия блок ли? 
Д: Нееее, апостол Петър, когото цар Ирод оковал в затвора. 
Б: Какъв цар, какъв апостол? Ти обърка ли се, за кое време ми говориш? 
Д: Ела, ела. Разбрах, че днес децата в неделното училище ще учат как Бог освободил  апостол 

Петър от затвора. 
Б: Така ли, да сядаме да слушаме тогава...  
Учителят:  Заповядайте приятели, тъкмо започваме.  
 
 
 
 
 
 
 
Когато Господ Исус Христос се върнал отново на небето, оставил на земята дванадесетте 

апостола и други хора, които вярвали в Него. Всички те толкова много Го обичали, че където и да 
отивали, разказвали за Него. Така тези, които повярвали в Божия Син, ставали все повече и повече. 
Църквата започнала да расте много бързо. Хората се събирали и се молели заедно.  

Но цар Ирод започнал да се страхува от това. Той заповядал да убият с меч един от Исусовите 
ученици, Яков. Това много се харесало на хората, които не познавали Господ Исус като свой 
Спасител. Като разбрал това, цар Ирод решил да убие и апостол Петър. Той заповядал да го 
затворят и оковат във вериги. Шестнадесет стражари го пазели в тъмницата. През това време 

ПЕТЪР Е ИЗВЕДЕН ОТ ЗАТВОРА  
Деяния 12.1-17 

Всичко е възможно за тези, които вярват в Бог. 

"И ще бъдете свидетели за Мене..." (Деяния 1.8) 
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всички хора от църквата се събрали заедно в къщата на Мария и се молели за него. В нощта, в 
която цар Ирод искал да убие апостол Петър, той лежал окован с вериги между двама стражари. 
Другите пазели пред вратата да не би да избяга. 

 Изведнъж ангел от Господа застанал до Петър, побутнал го по ребрата и го събудил. Като 
отворил очите си, Петър видял, че цялата стая блестяла в светлина. “Ставай бързо!”, казал ангелът 
и веригите веднага паднали от ръцете му. “Облечи се, обуй се и ела след мен!” Петър го послушал и 
изпълнил всичко, каквото му наредил ангелът. Той си мислел, че сънува. Все още не разбирал, че 
всичко това е истина. Двамата преминали през първата и втората стража, без да ги забележат. 
Когато стигнали до желязната врата, която водела към града, тя сама се отворила. Излезли и през 
нея, а когато преминали улицата, ангелът изведнъж изчезнал. Едва тогава Петър разбрал, че 
Господ го е изпратил, за да го освободи от затвора. Какво чудо! 

Петър знаел, че хората от църквата се събирали в къщата на Мария и се запътил към нея. 
Когато стигнал там, почукал на вратата. Слугинята изтичала да види кой чука. Като чула гласа на 
Петър, тя много се развълнувала, защото знаела, че той е в затвора. Вместо да отвори, бързо 
изтичала при другите да им каже, че Петър стои пред вратата. Те не повярвали. Помислили, че това 
е неговият ангел. Петър продължавал да чука. Когато отворили вратата и го видели, всички ахнали 
от учудване. Той им направил знак да мълчат и им разказал по какъв чудотворен начин Господ го 
освободил от затвора. 

 Всички много се зарадвали и се насърчили, защото разбрали, че Господ е чул  молитвите им.   
 
 
 
 
Ти се нуждаеш от молитва  
Необходими са дебела ниска свещ на мъничка поставка, компотен буркан и кибрит.  
В началото на дейността попитайте децата усещат ли въздуха около себе си. А можем ли да 

живеем без него? Помолете всички да поемат дълбоко въздух и да спрат дишане за момент, за да 
видят колко ще издържат. Кажете на децата, че има една съставка на въздуха, без която не можем 
да живеем.  

След това запалете свещта. Покажете я на децата и им кажете, че тя гори, защото има 
кислород. Но ако остане без него (захлупете я с буркана), тя бързо ще угасне. Всички хора и 
растения и животни не могат да живеят без кислород. Християните са като свещта. Можем да 
“горим” за Бога само тогава, когато Божият духовен кислород ни подхранва. Ние се нуждаем от 
Божия “въздух”. И този “въздух” е молитвата!  

Затова, когато имаме проблеми или трудности, можем да отидем при Господ Исус за помощ. 
Попитайте децата как постъпват те, към кого се обръщат, когато се нуждаят от помощ? Насърчете 
ги, че правилното място е при Господ Исус – в молитва да споделят с Него всичко и да Го помолят 
за помощ. 

 
Аз за тебе, ти за мене 
Децата се разделят по двойки и се молят за нуждите едно на друго. След това всички заедно 

благодарят на Бог, че е чул молитвите им и ще отговори. Оставете време да споделят по тяхно 
свидетелство за лична отговорена нужда. Учителят също може да разкаже свидетелство. 

 
Молитвена разходка по земното кълбо 
За целта се използва глобус или топка, на която е изобразено земното кълбо. Децата са 

наредени в кръг. Учителят подава топката на някое дете. Детето избира една държава, като поставя 
пръста си на картата й и се моли за нея и за вярващите хора в нея. Ако децата са по-големи, може 
да им разкажете предварително за гоненията срещу християните в някои страни и че тези хора са 
като героите от библейската история. Ако не разполагате с глобус, може да използвате и карта на 
България, като тогава децата ще се молят за някой град или село.  

 
Оцвети и кажи 
Напишете стиха за запаметяване с големи букви, които могат да се оцветяват (всяка дума на 

отделен лист). Раздайте листите на децата (ако са повече, могат да работят в група). След като ги 
оцветят, децата заедно казват стиха.  
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Мило  дете, 
Аз съм винаги с теб, 

 готов съм да те водя и те 
чакам да си говорим! 

 Потърси  Ме!  
Тук съм! 

 
Твоят любящ Бог 

 
 
 
Д: Е, Бъбривко разбрали сега, кой е апостол Петър и какво Бог направил за него? 
Б: Да, и как го извел от затвора само...това е чудо! 
Учителят: Чудо, да! Бог е прекрасен, нали деца? 
Б: Чакай малко! Ама всичко това станало само заради молитвите на вярващите, така ли? 
У: Разбира се! Той е обещал това и го изпълнил. Господ слуша и нашите молитви, независимо 

от това дали се молим сами или с други хора. Когато вярваме в Него и Му се молим, Той винаги 
отговаря. Когато сме заедно, можем да се съгласяваме с това, за което се молят другите. Голяма 
сила има в молитвата на съгласие.  

Бог не винаги отговаря веднага с “да”. Понякога Той казва: “Почакайте“, а понякога казва: “Не”. 
Но Бог много се радва, когато се молим и желае да ни даде най-доброто за нас. Бог ни е дал 
обещания в Своето Слово, че ще чува и ще отговаря на молитвите ни. Днешният стих е едно 
обещание, че Бог слуша молитвите на праведните. Слава на Бога! 

Б: Супер! Е, значи ако се молим всичко ще е наред. Бог очаква това от нас. 
У: Да! Бог обича да разговаря с нас, а молитвата е точно това, да говорим с Бог, да Му кажем 

всичко, което е в сърцето ни. 
 
 
 
 
Балони 
Пригответе 3 надути балона, в които предварително поставете листчета, на които пише “Да”, 

“Не” и “Почакай”. Към всяка думичка направете рисунка, за да се ориентират децата какво пише – да 
– зелено кръгче, не – червено кръгче, почакай – часовник. Пуснете бърза, весела музика и нека 
децата да  поиграят, като си подхвърлят балоните. Ако се пукнат балоните, децата ще видят как Бог 
отговаря на молитвите ни. Ако не се спукат по време на играта, помогнете на децата да пукнат 
балоните накрая на песента.  

 
 Молитвено хорце 
 Пригответе за всяко дете фриз от човешки фигури. За целта е необходим лист А4, нагънат 

като хармоника (на 5 или 6) по дългата страна. На най-горната страна нарисувайте стилизирано 
човече, чиито ръце да опират в края на сгънатата част. След това изрежете човечето така, че като 
се разгъне, ръцете да останат хванати.  

На всяка от фигурките помогнете на децата да напишат имената на близки и приятели, за 
които да се молят. 

 
Петър каза 
Децата са застанали срещу учителя. Условието на играта е те да изпълняват определени 

действия само при  израза “Петър каза”. Например, когато учителят каже: “Петър каза клекнете”, 
всички трябва да клекнат.  Когато учителят каже: “Станете”, но не употреби израза: “Петър каза”, 
тези, които станат, излизат от играта.  

 С  тази игра се развива концентрация у децата . 
 
Разговаряй с Бог 
Пригответе за всяко дете по една малка картичка от Бог, 

която да им напомня, че Той е на разположение по всяко време 
на денонощието. На картичката напишете насърчителни думи. 
Децата могат да я носят в себе си или да я сложат на видно 
място в къщи и тя да им напомня, че на всяко време и място ако 
се обърнат към Бог, Той слуша. 

 
 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 
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В ранните дни на християнството да поканиш някого да се храните заедно е означавало близко 
и приятелско общение. Също е било много важно да бъдеш гостоприемен. Апостолите, посетили 
Лидия, не са били случайни хора и всеки би бил почетен да ги има за свои гости. Самият Господ 
Исус, според евангелието от Матей  25 глава,  наблегнал на истината, че отваряйки дома си за 
нуждаещи се, ние всъщност каним Господ Исус в него. На други места в Библията (Евреи 13 и 
Римляни 12) Бог казва да се предаваме на гостолюбие, за да помагаме на нуждаещите се и защото 
така може и ангели да посрещнем. Целта на този урок е да даде на децата разбиране за 
гостоприемството като едно от измеренията на служенето, както и практически идеи как да се 
подготвят и приемат гости. 
 
 

 
 
 
 
 
Предварително купете боя за яйца или сладкиши в трите основни цвята: синьо, жълто и 

червено. Нарисувайте диаграма на основните цветове, тяхното комбиниране и производните 
цветове.  Синьо +  жълто = зелено, жълто + червено = оранжево, синьо + червено = лилаво.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предварително пригответе и покажете на децата кори от нар, люспи от лук, зелена обвивка на 

орехи (или орехови листа), коприва, липа (или поне част от тях според сезона). Обяснете, че много 
отдавна хората сами са предели, тъкали и боядисвали своите дрехи. Тогава хората не са имали бои 
като днешните. Те са приготвяли боите от различни природни продукти. Например от малки 
животинки, които хващали в морето, правели лилав цвят, от кори от нар или от люспи от лук 
правели жълт цвят, липата е боядисвала платовете в червено, а листата от орех и копривата – в 
зелено.  

Докато обяснявате това, може да използвате боите, които предварително сте подготвили. 
Разтворете ги предварително с вода (според указанията на пликчето) и да ги изсипете в 
непрозрачни съдове. Необходими са малки парчета бял памучен плат. Докато говорите, потапяйте 
парчетата в съдовете с боята и ги показвайте на децата плата с новия му цвят. Докато правите това, 
питайте децата как се наричат хората, които шият дрехи? (Шивачи) А те от какво правят шият 
дрехите? (Платове) Какви цветове платове има?  

Героинята от днешната история е имала професия, свързана с платовете. Тя ги е боядисвала 
в лилаво. След това накарайте децата да седнат, за да чуят за тази жена.  

Може да използвате куклите Дългунчо и Бъбривко в пресъздаването на историята.  
Д: Брей, че интересно! А аз се чудих как без да са имали големи заводи нашите баби са си 

шиели толкова красиви и цветни народни носии. Сега вече научих как са боядисвали платовете в 
различни цветове! 

ЛИДИЯ ПОКАЗВА ГОСТОПРИЕМСТВО 
Деяния 16.11-15, 40 

Бъдете гостоприемни, защото Бог може да е пратил ангели на гости у вас. 

"И ще бъдете свидетели за Мене..." (Деяния 1.8) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

Синь
о  

Жълто  

Червено Лилаво  

Оранжево  

Зелено   

 

ИДЕЯ ЗА УЧИТЕЛЯ 
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Б: Да, на мен също ми е много интересно това. И понеже бях много любопитен, предварително 
разбрах, че децата днес ще учат за Лидия. И ето ни тук да слушаме.  

 
 
 

 
Много, много отдавна, тогава, когато Господ Исус е живял на земята, шивачите са си набавяли 

платове от тъкачите. После са боядисвали платовете в различни цветове. Жените са носили по-
шарени дрехи, а мъжете – едноцветни, по-рядко разноцветни. А имало и специални цветове плат – 
морав (този цвят е нещо от типа на виолетов, теменужен, лилав). Тези платове били купувани от 
най-богатите хора. Само те можели да си го позволят. Били толкова скъпи! 

Днешната история от Библията е за Лидия от град Филипи. Нейният град  бил почти толкова 
голям колкото нашата столица – София. Лидия се трудела много усърдно. Тя била добра домакиня. 
Готвела, чистела, подреждала. Всички обичали да й ходят на гости. Имало и нещо друго, с което тя 
се занимавала – била продавачка на морави платове. Това били платовете, които само богатите 
хора си купували. Но Лидия не се гордеела с богатството си. Тя уважавала Бога много и се бояла от 
Него, което било много хубаво. Тя ходела редовно на църква, макар че църквите тогава не са имали 
специални сгради, както днес. По това време хората от нейната църква се събирали до една река, 
която била близо до града. Според обичая си те се събирали в деня за почивка и заедно говорели за 
Бог, пеели Му и Му се молели, като си припомняли всички добри неща, които Бог бил извършил за 
тях.  

Точно в един такъв ден апостол Павел, един от най-първите последователи на Господ Исус, 
заедно със своите приятели минал покрай мястото, където се били събрали Лидия и нейните 
приятелки. Поздравили ги, представили се и започнали да им разказват за Господ Исус и за 
хубавите и интересни неща, които Той правел, докато бил на земята. Лидия слушала така 
внимателно и сърцето й било докоснато от думите на Павел, че тя сякаш отново повярвала в Бог и 
сърцето й започнало да бие по-бързо, тя се развълнувала много, защото била посетена от Божия 
Свят Дух. А Павел продължавал да говори за Господ Исус.  

Времето минало толкова бързо, че не усетили, кога е дошло време за обяд.  Но Лидия  била 
много съобразителна жена и не чакала някой да й напомня какво да прави. След като Павел и 
другите свършили да говорят, тя станала и  настоятелно ги  поканила да посетят дома й, за да ги 
нагости. Тя много искала тези мъже да й идат на гости и тя да ги нахрани, а докато се хранят, да 
продължат да говорят за Господ Исус и чудесата Му. Така Лидия показала  гостоприемство към едни 
от най-близките последователи на Господ Исус и се сприятелила с тях. Това не било единственото 
посещение на Павел и сподвижниците му в дома на Лидия, защото Лидиният дом се превърнал в 
църква, където вярващите били учени на Божиите истини и където те можели да намерят сигурно 
място, на което да говорят за Бог и да се учат за Него.  

  
 
 
 
Всяко нещо на мястото си 
Ако искаме гостите ни да се чувстват удобно, като у дома си и да ни посещават отново, ние 

трябва да им помогнем за това. Нека помислим какво правим, когато някой ни дойде на гости. 
Поговорете с децата как посрещаме хора на гости – трябва да се подготвим, да подредим и да 
почистим, да имаме почерпка, да сме усмихнати и вежливи, да им дадем чехли и да приберем 
горните им дрехи, да им отстъпим по-удобните места за сядане и т.н.  

След това раздайте на всяко дете копие от рисунката в края на урока. Целта е те да свържат 
картинките от първа колонка със съответстваща картинка от втората колонка (врата – усмивка, горна 
дреха – закачалка, два крака – две чехли, седнал човек  – стол, чаша чай – маса, бисквити – 
чинийка). 

 
Пантомима  
Необходим е един син чаршаф за река, столове, които да са наредени като стена, за да могат 

децата сами да изиграят библейската история. Всяко дете трябва да има роля – Лидия, няколко 
апостоли, а останалите са вярващите от църквата на Лидия. Апостолите излизат през “градската 
врата” и се запътват към “реката” (поставили длан над очите си и оглеждайки се наоколо). Децата 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 
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около “реката” са склонили глави и събрали ръце като за молитва. “Апостолите” се покланят за 
поздрав и събират ръцете си, показвайки, че четат от Библията. Лидия се изправя и ги кани в дома 
си (маха с ръка към себе си и показва покрив на къща). Всички стават и отиват до масичките, където 
могат да изиграят следващата игра. Може да разменят ролите си и отново да изиграят пантомимата. 
Може децата да се редуват и с помощта на учителя да разказват накратко историята (всяко дете 
казва по едно изречение), която другите деца пресъздават чрез пантомима.  

 
Да се приготвим за гости 
Научете децата как да сгъват салфетки по някакъв ефектен начин и как трябва да се 

подреждат приборите. Поговорете за това дали Лидия се е приготвяла преди да й дойдат гости. 
Насърчете децата да помагат на родителите си в приготовленията и им напомнете, че ние сега 
използваме пластмасови прибори, но за гостите трябва винаги да използваме истински чинии и 
чаши.   

 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко. 
Д: Колко интересна история чухме днес. 
Б: Да, на мен ми харесаха и игрите после, а и подреждането на масата.  
Д: Сетих се за една случка от живота на нашето семейство. Ще ти разкажа накратко. 

Сестричката ми и мама един ден бяха направили хубав сладкиш. И тъкмо го извадиха от фурната и 
се обадиха едни приятели на родителите ни и казаха, че ще ни дойдат на гости. Те бяха живели 
дълго време в чужда държава в Африка и тъкмо се бяха върнали.  

Б: И какво стана? 
Д: Ами какво, сестричката ми беше започнала да си играе, докато се охлади сладкишът, а 

изведнъж се оказа, че не само няма да го ядем веднага, ами и трябва да се шета още за гостите 
вечерта – да се подрежда, да се готви, да се слага масата. И естествено сестра ми трябваше да 
помогне на мама. А на нея й се играеше и нямаше търпение да хапне от сладкиша. 

Б: И какво стана?  
Д: Ами какво? Мама започна да разказва на сестра ми за това колко важно е да сме 

гостоприемни. Тя дори й каза, че в Библията пишело, че понякога като ти идват гости, ангели все 
едно влизат в дома ти. Каза й за няколко истории от Библията, в които се разказва за хора, които 
неочаквано отиват на гости на други хора.  

Б: Например за Лидия, нали? Историята, която чухме днес. 
Д: Да, за Лидия. Както и за Аврам от Стария Завет – на него също му отиват неочаквани гости. 

Но да продължа с историята за сестра ми. Май пропуснах да ти кажа, че това семейство бяха 
мисионери – те не просто живееха в чужбина, но там служеха на Бог и работеха за Него.  

Б: Колко интересно! 
Д: О, да беше чул историите им – за всичко, което Бог е направил за тях, за интересните 

обичаи в тази страна, за интересните животни и растения... А децата им бяха научили няколко думи 
на тамошния език и ние със сестра ми се забавлявахме, докато ги слушахме да говорят на непознат 
за нас език.  

Б: Ти май не каза как е минала подготовката за гостите. 
Д: О, да, пропуснах да кажа. След като сестра ми чу историите, които мама накратко й каза, 

сякаш изведнъж осъзна, че като имаме гости, все едно ангели идват у нас. И като се втурнаха двете 
с мама... на бърза ръка ошетаха и подготвиха всичко. А сладкишът, който сестра ми толкова много 
искаше да опита веднага, остана за десерт за гостите. Ммм, колко вкусен беше! 

Б: Хм, колко интересна и поучителна случка...  
Д: Така е, но от тогава сестра ми много се радва, когато ще имаме гости, даже и неочаквани. И 

винаги много помага на мама в подготовката.  
Учителят обобщава накрая, че посрещането на гости е привилегия за нас – можем ангели да 

приемем в дома си. А също служим на хората, които идват. И е въпрос не само на приготвяне на 
храна и на подреждане, а на правилно отношение към тези, които ни идват на гости.  

 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 



IХ дял ПЪРВАТА ЦЪРКВА 
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Кральо-портальо 
Учителят казва кои са вежливите думи (Здравей!, Добър ден!, Всичко хубаво!, Благодаря!, Ако 

обичаш! Заповядай!, Извинете!; може да добавите още) и ги разпределя по една думичка на дете 
(може и да ги напишете на табелки, които да окачите на вратлетата на децата и да им помагате да 
ги прочетат). Децата се подреждат в две колонки, едни срещу други, като се хващат за ръцете 
високо горе и правят тунелче. Едно дете минава отдолу под тунела и казва своята вежлива думичка. 
Детето, което притежава тази думичка, тръгва с него и се хващат най-отзад. Играе се, докато се 
изредят всички деца.  

 
Вежлива криеница 
Както при обикновената криеница, играчите първо се преброяват, за да определят кой ще 

жуми. Детето, което жуми, затваря очи и бавно брои до десет. През това време останалите играчи се 
крият, но не много далече, така че този, който жуми да може да чува гласовете им. Щом жумящият 
силно каже десет, всеки от скрилите се играчи извиква някоя от вежливите думи. Жумящият трябва 
да ги познае по гласовете им и да каже кой от тях къде се намира. Ако не познае по гласовете им от 
първият път, той може още два пъти да извика десет. Дори и да не познае никого, сменете детето, 
което ще жуми. Ако групата е голяма, ако всички деца извикат заедно, ще стане много шумно и едва 
ли жумящият ще познае кой какво и от къде вика, затова детето, което жуми, трябва да повика по 
име някое от останалите и то да извика една от вежливите думи. Тогава жумящият трябва по звука 
да се ориентира къде се е скрил този, когото е повикал по име.  

 
Да работим като Лидия  
Предварително си нарежете от стари бели и бежови чорапогащници "дрешки", да има 

достатъчно за всички деца. В горния край ги захванете с по две щипки така, че децата сами да могат 
да ги потопят в лилава боя. Когато изсъхнат, децата могат да вземат тези дрешки за в къщи. 

Опънете връвчици за простиране на дрехи и там закачете изрязаните дрешки от старите 
чорапогащници. Обяснете на децата, че много отдавна по-бедните хора са носили едноцветни 
дрехи, каквито са белите и кафевите. 

 
Да сготвим заедно за гостите 
Това е лесна рецепта за приготвянето на смес, от която всяко дете може само да приготви 

сладки, пица, пържени картофки, кюфтета и т.н., с които да покаже гостоприемство, като покани 
останалите деца на гости в играта.  

Необходима е голяма купа, дървена лъжица, една и половина ч.ч. брашно, половин ч.ч. сол, 
половин ч.ч. сол, една четвърт ч.ч. олио, боя за храни или яйца. Омесва се тесто, което се оцветява 
според нещото, което децата ще  майсторят.  

След като всички "сготвят", съберете децата заедно, да помогнат за подреждането на масата и 
приборите и се почерпете с истински сладки, бисквитки, чай или сок, солети.  



Урок 41  Лидия показва гостоприемство 
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Дял 10 В СЛУЖЕНЕ НА ГОСПОД ИСУС 
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Дял 10 
В СЛУЖЕНИЕ НА ГОСПОД ИСУС 

 
Няма нищо по-добро и угодно на Бог, след като сме Го познали, да Му станем служители. 

На следващите страници ще се срещнем с някои от големите библейски герои на вярата, които 
са оставили всичко, за да последват Своя Спасител. Господ търси и днес такива хора, които да 
Го последват, като предадат всичко на Него и Му се доверят. Колко чудесно би било децата, 
на които служим днес, утре да станат верни на Бог слуги. Ние трябва да им помогнем да 
вървят с вяра, а не с виждане; да уповават на Бог, независимо от ситуацията, в която се 
намират; да Го хвалят на всяко време и място; да Му се покланят с всичко, което имат; да Му 
служат със всичко, което вършат, дори с думите си. Бог е верен към всеки, който искрено Го 
потърси и пожелае да Му служи. И тук Бог ни показва, че няма любимци, щом от най-големия 
гонител Савел Бог е направил Павел - значи Бог може да употреби всеки един от нас.  
Независимо от слабостите ни Бог ще ни направи силни, въпреки нашата недостатъчност Той 
ще направи изобилие, а поради покорството Господ ще издигне добър и верен слуга. Просто 
трябва да Му се доверим със всичко в нас. 

Библейските истини, които сме разгледали тук, са: 
 Господ Исус може да обърне лошия човек в свой добър приятел и помощник. 
 Господ иска от теб да кажеш: Аз ще бъда свидетел за Господа. 
 Когато хвалим Бог въпреки обстоятелствата, Той ни дава победа. 
 Бог не ни оставя сами, Той  се грижи за нас.  
 Във всяка ситуация Божият служител прославя Бога. 
 Бог е обещал във  всичко да ме подкрепя. 
 Божиите служители изпълняват и живеят Божието Слово. 
Стих за запаметяване за целия дял: „Господи, наистина аз съм Твой слуга.” Псалми 

116.16 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подходящ стих за запаметяване за урок 42 - " Бог обръща злото в добро, за да спаси живота на хората." 

(Битие 50.20) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 43 - "Аз ще бъда свидетел за Господ Исус." (Деяния 1.8а) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 44 - "Да се радвате в Господа е вашата сила." (Еремия 8.10) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 45 - " Бъди постоянен и помни добрия пример на родителите си." 

(2 Тимотей 3.14)  
Подходящ стих за запаметяване за урок 46 - "Господ се грижи за мене." (Псалми 40.17) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 47 - "За всичко имам сила чрез този, който ме подкрепя." 

(Филипяни 4.13) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 48 - "Цялата Библия е полезна." (2 Тимотей 3.16) 



Урок 42  Павел научава, че Господ Исус е Божият Син 
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Идеята в този урок е, че всички ние бяхме лоши преди да срещнем Исус. Какво точно лошо 

правихме? С какво сега сме променени?  
Децата трябва да разберат също какво означава да си сляп. Много хора в днешно време 

виждат с физическите си очи, но са духовно слепи. Не познават Господ Исус Христос, затова са 
объркани и не знаят кое е добро и кое е зло. Често те са груби, подиграват се на хората, които 
обичат Господ Исус, и са много тъжни. Само възкръсналият Христос може да ги промени. Ако 
отворят сърцето си за Него, Той ще отвори очите им и ще ги спаси и промени. Всички ние се 
нуждаем от лична среща с Господ Исус. 

 
 
 
 
 
 
Господ Исус обича всички деца. Той желае те да дойдат при Него. Раздайте на всяко дете по 

едно огледалце. 
Учителят казва на децата да погледнат в огледалцето и да кажат какво виждат там. Вероятно 

те ще кажат, че виждат лице с уста, носле, очи. След това учителят ги кара да правят различни 
гримаси – да се намръщят, да се натъжат, да се усмихнат.  

След това учителят кара децата да си затворят очите. "Тъмно е, нали? Нищо не се вижда. 
Деца, очите са много важни за нас. Днес ще разберем  защо Бог е затворил очите на един човек за 
три дни." 

 
 
 
 
Савел бил юдеин, роден в град Тарс, който се намира в днешна Турция. Савел познавал 

закона, който Бог дал на Мойсей, но не познавал Господ Исус. Нещо повече – той мразел и гонел 
приятелите на Господ Исус. Ядосвал се, когато те говорели на другите за Господ Исус. Савел просто 
не можел да търпи това ново учение. Много разгневен, той влизал от къща в къща, чупел, 
разрушавал, биел хората, които обичали Исус. Гонел ги без значение дали били мъже или жени, 
връзвал ги, вършел всякакво зло. Така им причинявал много болка. Заплашвал хората със затвор и 
убийство.  

Но знаете ли какво му се случило един ден?  
Савел преживял нещо, което променило живота му завинаги.  
Както пътувал по пътя за един град, на име Дамаск, внезапно от небето блеснала ярка 

светлина. Савел се олюлял и паднал на земята. Тогава изведнъж чул глас, който му казал: ”Савле, 
Савле, защо ме гониш?”  

Знаете ли чий глас бил това, деца? Това бил гласът на Господ Исус Христос. А Савел заровил 
лице в земята и едва успял да попита: "Кой си Ти, Господи?"  "Аз съм Исус, когото ти гониш." 

Савел бил много уплашен и изненадан. Как този Исус, когото не познава, го вика по име – като 
че ли бяха най-добри приятели! Та това е чудо! Нима Исус е реален и жив? Нима Той съществува? 
Може да говори и познава лично мен? Знае какво правя?  

А най-учудващото за Савел било, че той не можел да вижда нищо. В този момент Савел 
ослепял. Но очите му се отворили духовно и той видял Господ Исус. Там, по пътя за Дамаск, докато 

ПАВЕЛ НАУЧАВА, ЧЕ ГОСПОД ИСУС Е 
БОЖИЯТ СИН  

Деяния 9:1- 22 
Господ Исус може да обърне лошия човек в свой добър приятел и 

помощник. 

"Господи, наистина аз съм Твой слуга." (Псалми 116.16) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 
 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

  

ИИДДЕЕЯЯ  ЗЗАА  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  



Х дял В СЛУЖЕНЕ НА ГОСПОД ИСУС 
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гонел последователите на Христос, Савел срещнал своя спасител – Господ Исус Христос, който 
станал негов голям приятел. Тази среща променила живота му завинаги.  

В продължение на три дни Савел останал сляп. Нито ял, нито пил. И когато се молил, Господ 
му показал във видение, че ще изпрати един човек, който да се помоли за него, за да прогледа. 
Човекът, когото Господ Исус изпратил, се казвал Ананий. Той знаел, че Савел вършил много зли 
неща. Но понеже много обичал Господ Исус и бил добър и послушен, се покорил и отишъл при 
Савел. Когато положил ръце върху него и се помолил на Господ, моментално от очите на Савел се 
отворили и той прогледал. Савел се изпълнил със сила от Бога. Зарадвал се много и пожелал да 
отиде и да разкаже на всички кой всъщност е Исус и какво е направил за него. Савел знаел къде се 
събират неговите сънародници, които също не познавали Исус. Влязъл в синагогата и започнал да 
разказва, че Исус е Божият син. Така той помагал и на други да станат приятели на Исус. Всички се 
чудели на неговата промяна. Савел бил толкова различен, че дори и името му се сменило. От Савел 
той станал Павел – добър и послушен приятел на Исус. Той желаел всички да научат за живия 
Господ Исус. 

 
 
 
 
Свобода чрез Исус 
За тази дейност е необходимо да поканите по-голямо дете или възрастен помощник. Омотайте 

го с тоалетна хартия от раменете до глезените, а на очите му вържете кърпа, за да не вижда. 
След това кажете на децата да огледат този човек. Попитайте ги дали той вижда нещо. Не, 

защото е в тъмнина. След това ги питайте дали искат да му помогнат да се освободи? Нека децата с 
помощта на учителя накратко да му разкажат за Исус и спасението, което Той е извоювал за нас. 
После попитайте вързания дали иска да приеме Исус? И докато го водите в кратка молитва на 
покаяние, го накарайте да започне да изповядва грехове. При всеки изповядан грях той да започне 
да разкъсва тоалетната хартия, докато остане само с превръзката на очите. Попитайте децата: 
“Дали достатъчно ли е само да изповядаме греховете си? Какво не му достига, за да бъде наистина 
свободен?” След това им напомнете, че трябва да поканим Господ Исус Христос в живота си! Когато 
човекът го покани, свалете превръзката от очите. “Сега нашия приятел наистина премина от 
тъмнина в светлината, която само Господ Исус може да ни даде.” Насърчете децата, че трябва да се 
покайваме за греховете си, но и да каним Господ Исус всеки ден в живота си, защото само чрез Него 
ще успеем. Той е нашият Спасител, Приятел, Учител, Той е най-важен за нас. 

 
Кое е добро и кое не 
Учителят дава на децата да оцветят и да подредят малки картинки (може да използвате 

модела в края на урока), които показват добри неща, върху жълт или бял лист, а картинки, 
показващи лоши неща, на кафяв или сив лист хартия. Може и да ги залепят. Докато оцветяват, нека 
да коментират защо дадено нещо е добро или не.  

Стих за запаметяване 
Използват се 2 кръгли картончета, с изобразени лица - на  едната страна е тъжно, а от другата 

усмихнато лице. На второто картонче са изобразени много усмихнати лица в едно голямо сърце. 
Учителят казва стиха и използва картончетата според думите, които казва. След това може да 
позволи на децата, докато повтарят стиха, да се редуват да показват с картончетата.  

 
Слепият Савел 
Едно дете е "Савел" и гони другите със завързани очи. При сигнал от учителя: "Савле, Савле", 

кляка и чака най-близко стоящото дете да го освободи. Нека децата да се редуват.  
 
 
 
 
Влиза Дългунчо, тъжен. 
Б: Хей, приятелю, нещо си тъжен. Разкажи какво се е случило. 
Д: Скръб в душата ми се крие, болка във сърцето мое вие. Няма шанс за мене! 
Б: Какво чак толкова се е случило? 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 
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Д: Децата бягат от мен. Мислят, че съм лош и не желаят да играят с мен. Нямам си приятел. 
Много ми е тъжно. 

Б: Ей, не провесвай нос. Има лек – Исус Христос. Той е отговорът на твоя въпрос. Няма по-
добър приятел от Него. Искаш ли да Го познаваш? 

Д: Наистина ли? Значи има надежда и за мен? 
Б: Разбира се. Ти трябва само да отвориш сърцето си за Исус, а Той ще отвори очите ти и ще 

те спаси и промени. Тогава ще имаш много приятели. 
Д: Супер! Ще ми помогнеш ли? 
Б: Нужно е само да помолиш Исус в молитва: “Мили Господи, моля те да ми простиш всичко, 

което съм съгрешил и да ме приемеш сега. Да бъдеш мой Господ и Спасител, амин.” 
Д: Благодаря ти, чувствам се чудесно. Сега децата наистина ли ще ме приемат? Зная толкова 

много игри. Искам да им ги покажа. 
Двамата скачат и пляскат и се радват. 
 
 
 
 
Очила  
Направете по модела очила за всяко дете. Изрежете ги по външната линия. Направете отвори 

за очите, но не изрязвайте горната част на "стъклата", за да могат да се вдигат и свалят. Направете 
две дупки за ластик в рамките (може да се завържат и с плътен конец около главата на децата).  

След това ги накарайте със спуснати "стъкла" да подредят къща от кубчета или да нарисуват 
нещо. След това да вдигнат капаците и да видят какво са направили. 

Накрая поговорете с тях има ли разлика, когато виждат и когато не, каква е разликата, как е по-
хубаво.  

 
Преговор с въпроси 
При отговарянето на въпросите децата могат да използват картончетата с усмихнатото и 

тъжното лице. 
 Какъв човек е бил Савел? 
 Какво му се е случило по пътя за Дамаск? 
 Кого е изпратил Бог да му помогне? Как? 
 Каква била промяната за Савел? 
 Кое е новото име на Савел? 
 Какво разбрахме за Бога от тази история? 
 
Добрият приятел 
Поговорете с децата за добрите приятели. Използвайте подходящите картинки от дейността 

“Кое е добро и кое не”, както и картинките от дейността “Оцветяване” от урока “Господ Исус измива 
краката на Своите ученици” или изрежете картинки от списания, които да подсказват на децата кои 
неща (действия) са добри. Какви бяхме ние преди да срещнем Исус? Какво лошо правихме? Какво 
се помени, когато срещнахме Исус? Ние всички се нуждаем от личната среща с Исус. Като негови 
добри приятели трябва да помагаме и други да Го познаят. 

 
Заведи Савел до Дамаск 
В зависимост от това колко място имате в класната стая, направете трасе с препятствия. 

Например нещо, което децата да заобиколят, нещо да прескочат, може да се проврат под маса или 
през обръч и т.н. Изберете едно дете да е Савел, както и две деца, които трябва да го преведат по 
трасето, преминавайки всички препятствия. Завържете очите на Савел, за да не вижда и да трябва 
да се довери на другите деца. Нека всички деца да се изредят да бъдат Савел или един от 
водачите. След играта ги питайте как се чувстват със затворени очи? А ако е за три дни? Нека да се 
молим Бог да срещне приятелите и близките ни, които са в тъмнина и не познават Исус. 

 
 

 

 

 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 
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В този урок е важно децата да разберат, че ако те са познали Божията любов и грижа и са 
видели добротата, любовта и чудесата на Бог, тяхно задължение е да разказват на другите 
(Великата заповед). Трябва да помогнем на децата да осъзнаят, че Бог копнее всички хора от целия 
свят да го познаят и да стигнат до спасение. Ние сме тези, които можем да кажем на хората за 
Господ Исус и за Неговата жертва на кръста, чрез която имаме спасение от всяка беда, болест, 
проблем, смърт. В този урок е необходимо децата да упражнят "даване" или "споделяне" – не на 
материалното, а на духовното. Ако Бог ни е възлюбил и ние вече сме познали любовта и грижата 
Му, не бива  да сме егоисти и да "задържаме" спасението само за себе си. Библията ни учи, че ако 
знаем да правим добро (да споделяме Евангелието с другите), но не го правим, грях е. Насърчете 
децата да разказват на другите хора, които не познават Бог, за Неговата любов и грижа към нас. 

Преди да започнете да разказвате библейската история, обяснете на децата какво е мисионер 
- човек, който е избран от Бог и изпратен, той напуска своя роден град и дома си и отива да живее в 
друг дом, в друг град или страна, където работи за Бог, като говори на хората за Него и се моли за 
нуждите на хората.  

 
 
 
 
 
 
 
Пригответе цветни ленти според броя на децата. На половината от тях вържете по една лента 

на едната ръчичка и им дайте друга лента, която да държат в ръка. След това ги накарайте да 
тръгнат из стаята и всяко от тях да намери по едно дете, което няма вързана лентичка. Тази, която 
държат в ръка, трябва да я вържат на детето, което няма. Така всички имат по една лента и това 
означава, че те са заедно като играчите в един отбор, като пожарникарите или полицаите и т.н. 

Ако децата са повече, направете лентичките повече цветове (например розови за 
момиченцата и сини за момчетата или цветовете на българското знаме).  

Освен това пригответе голяма географска карта, която сложете на стената, но така, че децата 
да я виждат и да я стигат. Това може да е карта на Мала Азия, Средиземноморието, Ерусалим или 
общата карта на пътуванията на Павел, приложена в края на урока (можете да запазите имената на 
провинциите (големите области), посетени от апостол Павел във всичките му мисионерски 
пътувания, както и на някои от основните градове – Антиохия Сирийска, от която започват 
пътуванията му, и Ерусалим). 

Може същата карта, но в по-малък размер, може да бъде разделена като пъзел на няколко 
части, които децата да  сглобят, а после да оцветят само провинциите, на които има сложен надпис 
– това са големите области, посетени от апостол Павел. След това кажете на децата, че тази карта 
показва къде е ходил апостол Павел и на кои народи е разказвал за Господ Исус. След това 
накарайте децата да насядат, за да чуят повече за апостол Павел и пътуванията му.  

 
 
 
 
Сега ще ви разкажа за този велик мъж на Бога, който пътувал до много места по целия свят, за 

да разказва на хората за Господ Исус. Този мъж се наричал Павел. Вие го помните, нали? Спомняте 
ли си как Павел се запознал с Господ Исус? (Ако децата не се сещат, напомнете им съвсем накратко 
драматичното преживяване на Павел по пътя за Дамаск.) 

ПАВЕЛ СТАВА МИСИОНЕР 
Деяния 11.25-26, 13.1-3, 13-16, 32-33 

Аз ще говоря за Господ Исус. 

"Господи, наистина аз съм Твой слуга." (Псалми 116.16) 

 

ИДЕЯ ЗА УЧИТЕЛЯ 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 
 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 
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След като Павел се запознал с Господ Исус и научил много за Него, Бог го избрал да изпълни 
една специална задача – да говори на хората, че Господ Исус е Син на Бога и че е Спасител на 
света. (Ако децата са мънички, може би ще се наложи да припомните какво е Спасител и защо е бил 
необходим на света.)  

Апостол Павел бил смел мъж. Той не се спирал пред нищо – никакви трудности или хора не 
можели да го  отклонят от вярата му и да го спрат от работата, която вършел за Господ Исус. Той 
бил оковаван във вериги, бил сред дивите зверове, бил на кораб, който се разбил в морето, имал 
още много, много препятствия, но независимо от всички тях той не спирал да  говори на хората за 
Господ Исус. Павел знаел какво било последното поръчение на Господ Исус, преди да се възнесе на 
небето – Неговите последователи трябвало да отидат по целия свят и да разкажат на всички хора за 
Господ Исус. И така апостол Павел разнасял добрата вест, че Господ Исус е Бог и може да спаси 
хората от греховете им и вършел велики дела за Бог. Той бил щастлив, че има такава задача, 
възложена лично от Бог. Затова той обикалял из много земи и казвал на хората, които срещал, че 
Бог ги обича и че Исус Христос е умрял за греховете на всички хора.  

Това трябва да правим и ние – да казваме на хората за Господ Исус, за това какво е направил 
Той за нас и за семействата ни.  

Нека всички деца да се изправят и да изпеят една песен в знак на благодарност за това, което 
Господ Исус е направил за тях и семействата им.  

 
 
 
 
С какво можем да пътуваме 
Отново извадете (покажете) голямата географска карта от началната дейност (може и 

съвременна). Накарайте децата да помислят по какъв начин може да се стига от едно място до 
друго, което е много далече. При всяко тяхно или ваше предложение, децата имитират превозното 
средство. 

Докато децата имитират различните превозни средства, не преставайте да им напомняте, че 
това са различните начини, по които днешните мисионери могат да отидат от едно място на друго. 

Влак – нареждат се в колонка, всяко хваща кръста на предното; учителят е машинист; децата 
повтарят пуф-паф и обикалят няколко пъти из стаята, като спират на гари – намалят скорост и преди 
спиране казват ту-ту (свирката на влака). 

Лека кола – ако имате възможност, изрежете предварително волани от картон, ако не, протягат 
ръце напред и имитират управление на кола; да внимават да не се сблъскат; докато управляват, 
правят звуци като на мотор. 

Автобус – учителят е шофьор, децата се нареждат по две двойки на ред и се движат в колона 
зад учителя; отново правят звук като от мотор; спират няколко пъти на спирки. 

Самолет – децата са разперили ръце в страни и бръмчат; внимават да не се бутнат и при 
приземяването (спиране).  

Параход – учителят е капитан на парахода, децата сядат на земята или на столчета; полюшват 
се наляво и надясно от вълните; издават звук, с който имитират шума на морето – ш-ш-ш. 

Накрая ги попитайте как според тях са пътували мисионерите от времето на апостол Павел. 
Ако се затруднят, помогнете им – кораб, камили, пеша, на магаре. Напомнете им, че сега пътуването 
е лесно и бързо, а преди толкова години е било много по-бавно, изморително, неудобно, но апостол 
Павел и другите мисионери са понасяли всичко това, защото са искали повече хора да чуят за 
Господ Исус.  

 
Изпращане / посрещане 
Отново припомнете на децата какви хора са мисионерите. След това ги накарайте да покажат 

какво биха направили, ако някое от тях трябва да напусне своята група в градината или в неделното 
училище, какво биха му казали, какво биха направили за него, какво биха му дали за спомен. Дори 
може да изберете едно от децата, което да играе ролята на напускащото дете, а всички останали да 
са тези, които се сбогуват  с него. 

 Като вариант можете да изиграете и обратния случай – когато в групата пристига ново дете – 
как биха го приели, какво биха му казали или попитали. Отново можете да избере дете, което да е в 
ролята на пристигащото, а останалите да са тези, които го посрещат.  

 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
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Мисионерите се нуждаят от молитва 
Необходим е глобус или топка на земното кълбо. Учителят първи завърта глобуса със 

затворени очи и изведнъж го спира, като с пръст сочите в една точка. Молете се с няколко думи за 
държавата и за Божиите хора там, както и за това Добрата вест за Господ Исус да стигне там и да се 
разраства, за мисионерите и за техните семейства, които са в тази страна. След това дайте на 
децата да завъртят глобуса и по същия начин се молете за тези страни. Ако пръстът попадне във 
вода, молете се за тези, които сега пътуват към своите мисионерски полета, за пътя им, както и да 
благоуспеят там, където отиват. 

 
Да запаметим стиха 
Пригответе картинки на различни превозни средства, също и кон, магаре, камила. На всяка от 

тях напишете по една дума от стиха за запаметяване. Пригответе и други картинки, които не са 
свързани с това, напр. маса, компютър, ваза, цветя и т.н. Смесете всички картинки и оставете 
децата да отделят само правилните, тези  които служат за превоз и имат дума върху себе си. Когато 
ги отделят, повтаряйте стиха дума по дума няколко пъти, като им напомняте, че дали ще идат близо 
или далеч, те трябва да помнят, че са слуги на Бог и че трябва да говорят за Него на всички хора. 

След като сте научили стиха, може да прибавите още картинки на неща, които могат да са 
необходими за пътуване. Заедно отделяйте картинките, които ще ви вършат работа, ако тръгнете на 
път. Обсъждайте ги по отделно за какво са ви. Например, Библия, дрехи, обувки, чанта или раница, 
карта, шише с вода, очила, чадър, храна, термос, несесер с тоалетни  принадлежности и др. Много 
интересно би било, ако вместо картинки, си  набавите реални предмети, сложени в пътническа 
чанта.  

 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко. Двамата спорят как точно е думата – милионер или 

милиционер, с която се наричат хората като апостол Павел. Нека децата да им помогнат. След това 
да обяснят какво е мисионер и какво правят тези хора. Важно е децата да запомнят, че основната 
мисия (задача) не само на мисионерите, а на всички вярващи хора, е да разказват на останалите за 
Господ Исус.  

Дългунчо и Бъбривко са били в часа и са чули историята и обсъждат разпалено. 
Б: Ето, това е! Добре, че преди време имаше кой да каже и мен. 
Д: Правилно Бъбривко, ако не се беше намерил някой да ни каже за Бог и Неговия Син, днес 

нямаше да Го познаваме. 
Б: Дано да има повече хора като Павел, които, като чуят Благата вест, да не я пазят само за 

себе си, но да я разнасят с нетърпение и радост. 
Д: Колкото повече хора научат за Исус, толкова повече ще имат шанс да влязат в Небесното 

царство. 
Б: Това е велика новина- да кажеш на хората, които не познават Бог, че има Един, Който си 

даде живота за да ни изкупи от греховете, да ни изчисти и прости. 
Д: Да научат, че Исус дава спасение и вечен живот.  
Учителят: Точно така, приятели. И ние днес с децата разбираме, че Бог очаква от нас да 

споделяме за Господ Исус с всички. Дори и да не пътуваме, ние сме мисионери в къщи. Там сред 
децата от квартала ни, сред съучениците от детската градина или от училището, сред приятелите 
ни. Там започва нашата мисия. Щом Бог ни е поставил да се родим тук, Той очаква първо там да 
говорим за Него. По този начин ще изпълним Неговата заповед: “Аз ще бъда свидетел за Господ 
Исус!” 

 
 
 
 
Аз съм мисионер 
Приложете играта на счупен телефон. Казвате нещо тихичко на ухото на едно от децата – 

напр. “Господ Исус те обича”, “Аз съм твой приятел”, “Ти си важен за мен" и т.н. То от своя страна го 
предава на следващото дете, като отново прошепва тихо на ухото му, то на следващото и така 
докато се изредят всички. Това дете, което е последно, казва на глас какво е чуло. Ако има разлика 
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в това, което е било казано на първото дете и това, което казва последното, се търси този, който е 
променил информацията. Той е сгрешилият мисионер, който е подвел останалите и трябва да се 
извини на своите приятелчета, а те от своя страна му ръкопляскат и му казват, че го обичат.  

Обяснете на децата колко важно е мисионерите, пък и ние всички, да предаваме правилно и 
точно Божиите истини на хората, които не знаят за Бог, и да внимаваме хората да запомнят само 
истината за Бог.  

 
Пътуващият мисионер 
Разделете децата на 2 групи мисионери, като групите застават една срещу друга на по-голямо 

разстояние. Между тях поставете две детски столчета и всякакви други препятствия (играчки, топки, 
кукли). Децата мисионери тръгват едно по едно, като изкачват големи планини (стъпват на 
столчето), минават по тесни пътечки (провират се под другото столче) и т.н. докато стигнат до 
отсрещната страна. Когато стигне до първото дете, казва: "Господ Исус те обича" и двете се 
прегръщат. След това първото дете от другата група тръгва на път, като отново минава през високи 
планини и по тесни пътечки, за да стигне до отсрещната страна. Отново казва същите думи и двете 
деца се прегръщат. Това продължава докато всички деца от двете групи си разменят местата. 

 
Малките мисионери 
На по-голям лист хартия или картон напишете най-отгоре "Малките мисионери". След това 

накарайте всяко едно от децата да сложи една от ръчичките си на листа и я очертайте. Във всяка от 
ръчичките напишете името на съответното дете. Така ще получите табло с ръчичките на всички 
малки мисионери в класа, което да закачите в класната стая. Така децата ще си припомнят всеки 
път, че те са тези, които трябва да разказват за Господ Исус на тези, които още не го познават.  

 
Савел и Павел 
Разделете децата на няколко малки групи. Едно дете от първата група тръгва към втората. 

Когато стигне там то казва на останалите деца: "Аз бях Савел, но сега съм Павел. Ще ме приемете 
ли при вас?". Децата го прегръщат и то остава във втората група. След това дете от втората група 
тръгва към третата и когато стигне там, казва същите думи. Децата от третата група го прегръщат и 
то остава там. Тогава дете от същата група тръгва към следващата и това продължава, докато 
всички деца се изредят.  
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Появяват се Дългунчо и Бъбривко.  
Д: Бъбривко, случвало ли ти се е да пееш, когато ти се плаче? 
Б: Какво говориш?... Кой пее, когато му се плаче? Аз преди два дни паднах и си ударих 

коляното...  
Д: И какво стана? 
Б: Как какво? Не исках да плача, но сълзите сами излизаха от очите ми. Не можех да пея в този 

момент... 
Д: А на мен веднъж мама ми каза: “Радвай се, когато ти е трудно”. Честно казано, не можах да 

я разбера. 
Б: Ами как да разбереш, то не е за разбиране: хем да ти е трудно, хем да се радваш.. 
Д: Но мама не може да ми го каже без да има причина, нали? 
Б: Вярно е. Но как да разберем истината? 
Д: Имам идея. Да попитаме в неделното училище, учителят със сигурност ще знае отговора. 
Б: Еее, страхотно. Да питаме.  
Питат учителя.  
Учителят: Деца, седнете. Днес ще ви разкажа точно за това как в един труден момент от 

живота на двама мъже Бог им помогнал, когато те пеели и Го хвалели. Тези мъже били Павел и 
Сила. Те били в затвора.  

Б: Дългунчо, ти беше прав. Тук наистина можем да получим отговора. 
Учителят: Момчета, сядайте и вие да слушате заедно с децата цялата история.  
 
 
 
 
Това се случило в един град, където все още нямало църква и вярващите хора се събирали на 

брега на реката, за да се молят. Бог изпратил Павел и неговия помощник Сила там, защото Бог 
обичал хората от този град. Той искал и те да бъдат спасени. Още с идването на Павел и Сила една 
жена Лидия (за която говорихме наскоро) и нейното семейство поканили Павел и Сила да живеят в 
техния дом. Но повечето хора в този град изобщо не искали да чуят за Бог. Те мислели само как да 
спечелят повече пари. Дори имало едно момиче, което било слугиня на дявола, и предсказвало на 
хората неща, които можели да се случат. С това тя носела голяма печалба на своите господари. 

Всеки ден когато Павел и Сила отивали на молитвеното място, това момиче ги пресрещало и 
високо говорело за тях: “Тия човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за 
спасение”. Това, което казвала тя, било вярно, но чрез нея говорел лош дух.  

Един ден, когато тя отново казвала тези думи, Павел се обърнал към нея и казал на лошия дух: 
“Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея!" В този момент духът излязъл и 
момичето повече не можело да предсказва. Нейните господари много се ядосали, защото вече  
нямало да могат да печелят пари от нея. Те хванали Павел и Сила, завели ги пред градските съдии 
и се оплакали, че тези мъже смущават града им. Тогава хората, които били там, се струпали около 
Павел и Сила, започнали да ги удрят силно, разкъсали дрехите им и ги хвърлили в затвора. А на 
началника на затвора заповядали да ги пази здраво. Като чул това, той ги завел в най-вътрешната 
част на затвора, вързал ги и стегнал здраво краката им.  

Настъпила нощта. Павел и Сила имали много рани от боя, не можели да мръднат телата си, но 
не се уплашили. Вместо да плачат от болка, те се молели на Бога, като пеели високо и Го хвалели. 
Наоколо имало много затворници, които слушали молитвите и песните им. Но никой от тях не се 

ПАВЕЛ И СИЛА В ЗАТВОРА 
Деяния 16.16-34  

Когато хвалим Бог, Той ни дава победа. 

"Господи, наистина аз съм Твой слуга." (Псалми 116.16) 
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ядосал, че не може да спи. Напротив, те слушали много внимателно и приемали думите, които 
чували от Павел и Сила. Точно затова Бог решил да помогне и на тях да бъдат освободени от 
затвора. Изведнъж стените се разклатили, вратите се разтворили и оковите на всички затворници се 
развързали. Това било голямо чудо. Но най-интересното било, че поради Божието присъствие нито 
един затворник не избягал. 

  Когато началникът се събудил и видял, че вратите на затвора са отворени, помислил, че 
всички затворници са избягали. От страх, че ще бъде наказан, той решил да сложи край на живота 
си. Но Павел извикал със силен глас: "Не прави това, защото всички сме тука." Изненадан, 
началникът взел светилник, влязъл при Павел и Сила и паднал пред тях. "Кажете ми, какво да сторя, 
за да се спася?", разтреперан попитал той. "Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и 
домът ти", отговорили те.  

 Тогава началникът завел Павел и Сила в дома си. Дори почистил и измил раните им. Там те 
им говорили Господното учение и той, и всичките му близки повярвали в Господ Исус Христос и се 
кръстили. 

 
 
 
 
Цветна игра  
Децата са насядали на столчета или са прави в кръг.  
Учителят дава указания – всички деца, които имат определен цвят дрешка, да кажат стиха за 

запаметяване. Така се изброяват цветовете на дрехите, с които са облечени децата. Следи се да 
бъдат обхванати всички деца. Накрая всички заедно казват стиха. 

 
Стихче с движения 
Учителят казва на децата стихчето, като показва движения там, където е възможно. Целта е 

децата да повтарят движенията, а освен това да запомнят основната идея, че трябва да се радват в 
Господа, независимо какви са обстоятелствата в живота им.  

Засмяна 
Днес ме драсна котарака - имитират драскане с нокти върху ръката си 
Заболя ме и заплаках – имитират плакане, търкат очи с юмручета 
Мама с йод го понамаза – имитират намазване  
И накрая тъй ми каза:  
Чукнеш ли се – да се смееш - усмихват се широко 
Заболи ли те - да пееш – имитират пеене 
Винаги да си засмяна - усмихват се широко 
Мила, мамина отмяна! 
 
Как хваля Бог? 
Пригответе различни музикални инструменти (може и само картинки или да използвате вече 

направени от децата в предишни уроци). Поговорете си за музикалните инструменти, как се 
използват, с каква цел. Важно е децата да разберат, че Господ ги е направил за Своя прослава. С 
тях ние свирим и Го хвалим. Нека децата да предложат начини, по които можем да хвалим Бог освен 
с песни, музика и танци. 

 чрез думите, които говорим  – добро ли говорим или лошо, мръсните думи не хвалят 
Господа, дори Го нараняват, думите, казани в молитва, благославяме или кълнем и др. (дайте 
примери) 

 чрез делата, които вършим – бием ли се или помагаме на тези, които са в беда, помагаме 
ли на мама и татко, как се държим с приятелите си, а с враговете си, слушаме ли, разказваме ли на 
хората за Господ Исус 

 чрез мислите си – макар че не се виждат, те са особено важни – какво мислим, когато 
гледаме Божиите творения (хора, растения, животни) 
чрез чувствата си– когато избираме да се ядосваме или да се радваме, да се гневим или да сме 
добри и мили – не бива да забравяме, че Бог знае мислите и чувствата ни и дори да не изречем 
нещо, той вижда вътре в нас.    
 

Игра на зарче 
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Децата се редуват да хвърлят зарче, на чиито страни са написани (или нарисувани) следните 
неща: да се помоли, да изпее песен, да каже кратко стихче, да се усмихне на всички, да каже стиха 
за запаметяване, да благодари на Бог. Може да промените някои от дейностите и да ги замените с 
такива по ваш избор. 

Играта продължава, докато се изредят всички или докато децата проявяват интерес. 
 

 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко. 
Д: Сега вече ми стана ясно. Такава интересна история. А и получих отговор на въпроса си. 

Сега разбрах какво ми е казвала мама. 
Б: А вие, деца, разбрахте ли защо и в трудност, и когато ни боли, можем да пеем на Господа - 

защото Бог е верен и винаги ни помага. 
Д: Да, и аз разбрах какво означава да пееш, когато те боли и ти се плаче.  
Учителят: Чудесно деца. Запомнете, че всеки, който слуша Господните думи и ги спазва, 

Господ се грижи за него и му помага независимо какво му се случва. Когато хвалим Бог, Той ни дава 
победа, независимо в какви обстоятелства сме попаднали. Павел и Сила не гледали раните си от 
побоя и не се оплаквали, а гледали към Господ Исус и Той ги избавил. 

Д: Понякога е трудно наистина да хвалим Бог в трудности, в болки, в проблеми, но щом имаме 
обещание, че Бог е с нас и ще ни избави от всичко, защо да не Го хвалим? 

У: Разбира се! Нека заедно днес да кажем на Бог: „Господи, помогни ни да Те хвалим, когато 
сме в беда!” Божията ръка е достатъчно мощна, за да ни избави от всяка ситуация в живота ни. Това 
е достатъчно, за да Го хвалим, като помним, че радостта ни в Него ни дава сила. 

 
   

 
 
Пресечи, за да спасиш 
Тази дейност е подходяща за открито пространство или голяма зала. 
Избира се едно дете за “преследвач” (добре е да има някакъв отличителен белег – например 

шалче, вързано на ръката или голяма тениска, облечена върху дрешките му). Всички останали са 
“преследвани”. Участниците в играта се нареждат около детето “преследвач”. То брои до 5 и всички 
участници се разбягват. “Преследвачът” започва да гони някое от децата. Ако го приближи и има 
опасност да го хване, друго дете се спуска и пресича пътя на “преследвача”, като хваща за ръка 
преследваното дете и заедно казват: "Радваме се в Господа" . Тогава преследвачът трябва да си 
избере друго дете, което да гони. Ако и то се окаже в опасност да бъде хванато, друго дете пресича 
пътя на “преследвача” и отново казват: "Радваме се в Господа". Всяко дете се стреми да опази 
другарчето си да не бъде заловено. Ако “преследвачът” хване дете, то става “преследвач”. 

Играта развива наблюдателност и взаимопомощ у децата, както и е занимателен начин да 
запомнят основната истина от урока – че независимо от обстоятелствата, щом се радваме в Бога, 
Той ни дава победа.  

 
Да разчупим веригите 
Пригответе по няколко тесни лентички за всяко дете и лепило. Нека всеки сам да изработи 

своята верига, като лепи лента по лента, свързвайки ги една за друга като гирлянда. Когато са 
готови всички деца, те се изреждат да казват нещо, за което благодарят на Бог и изпейте една или 
две песнички, като след всяка благодарност и песен децата трябва да късат по едно колелце от 
веригите си, докато са разкъсани всички. Кажете им отново, че когато хвалим Бог в беда, Той 
разкъсва веригите на нашия проблем и ни освобождава. Затова трябва да хвалим Нашия Господ 
Исус винаги и във всичко! 
 

Картичка “Слугите хвалят Бог с радост” 
Направете копие от картичката върху цветни картонени листи за всяко дете. Раздайте на всяко 

дете по две. Вътре те могат да нарисуват по нещо, за което са благодарни на Бог в своя живот (ако 
се затрудняват, помогнете им с идеи). Едната картичка остава за тях, а другата могат да  
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подарят на някого след богослужението или на приятел, като е важно да споделят, че Бог иска от 
нас да се хвалим Господа в трудност или беда и тогава Той ще ни даде победа.  

 
Премини препятствията с песен 
Направете в стаята, до колкото позволява мястото, трасе, по което децата да минават. По него 

сложете препятствия: столче за прескачане или заобикаляне, обръч, въже, под което да минат или 
да прескочат, може да има участък, който да преминат в патешко ходене или на един крак. Всички се 
подреждат един зад друг в колона, учителят е първи и води групата. Давате тон за песен и през 
цялото време трябва да пеете, докато преминавате през препятствията. Ако някой спре да пее, 
отпада от играта и трябва да напусне колоната. Когато преминете през целия път, сменете водача. 
Повторете няколко пъти играта, докато омръзне на децата. Важно е те да разберат, че каквито и 
препятствия да срещаме в живота си, трябва да хвалим Бог, защото тогава Той ще воюва за нас и 
ще махне препятствията от пътя ни, както го е сторил за Павел и Сила. Бог е верен на обещанията 
си! 

 
 
 
 
 
 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

Когато хвалим Бог, 
Той ни дава победа! 
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В този урок е важно децата да запомнят, че трябва да учат за Бог, докато са малки, за да 

могат, когато пораснат, да бъдат максимално ефективни за Бога. Решенията, които вземаме като 
възрастни, се основават на начина ни на мислене, изграждан в нас от най-ранна възраст. Когато 
пораснем, имаме пред себе си избор дали да продължаваме да се развиваме интелектуално. 
Особено важно е също да стане ясно, че най-основната цел на образованието трябва да е тази – да 
обучи хората как да учат сами, защото не винаги ще имат книги и учебници под ръка.  

От друга страна, образованието и възпитанието вървят ръка за ръка, особено когато става 
въпрос за растеж в Господа. Словото казва в Притчи 22.6: "Възпитавай (посвещавай, насочвай 
фокуса му, дисциплинирай, обучавай, подготвяй) детето отрано в подходящия за него път и не ще се 
отклони от него, дори когато остарее."  

Животът на Тимотей, описан от апостол Павел, е реален пример за ролята на семейството в 
обучаването на детето. Тимотей е имал добро ранно религиозно обучение, което го е подготвило за 
работата, която Бог по- късно го призовава да върши. Известна е максимата, че възпитанието не е 
наука, нито изкуство; то е подражание.  Затова този урок е добър повод за един нестандартен вид 
“родителска среща”, на която родителите да могат споделят впечатления и да потърсят съвети един 
от друг. Насърчете родителите да търсят отговор от Бог как те самите да станат инструмент, чрез 
който сърцата на децата им да се обърнат към Бог. Неделното училище или детската църква може 
много добре да представя “здравата вяра”, но въпреки това детските сърца да останат 
непроменени. 

 
 

 
 
 
 
 
Напишете цифрите от 1 до 10 на картончета, за да могат децата да ги вземат в ръце и да ги 

съпоставят една с друга. Нека всяко дете излезе отпред и вдигне подходящото картонче и да 
съобщи на другите на колко години е.  

Ако повечето деца са на възраст 5-6 години мажете да  играете игра подобна на анаграми 
(подреждане на думи от отделни букви). Направете достатъчно картончета от всяка буква от 
азбуката (гласните изрежете от червен, а съгласните от син картон). Формирайте заедно с децата 
думи, свързани с урока – на пример "уча", "Бог" и други по-кратки. На по- малките можете да 
раздадете картонче с буквата на тяхното име или просто да ги оставите да имитират това, което 
правят по- големите деца. 

Като си поиграят малко, привлечете вниманието им и кажете, че ще им прочетете нещо 
интересно. Намерете предварително кратък текст (написан на висок стил) за поведението на 
животните и как те чрез подражание на родителите си придобиват уменията, необходими им за по-
нататъшния им живот. Попитайте децата дали са разбрали нещо. Разбира се, отговорът им ще е 
отрицателен. После с няколко простички изречения им предайте съдържанието на прочетеното. 
Обяснете им, че тези думи, които възрастните разбират, като четат, са ги научили малко по малко. 
Първо са се научили да четат, а после са слушали и така са запомняли непознатите и сложни думи. 

След това поканете децата да насядат, за да чуят библейската история. 
 
 
 
 

ТИМОТЕЙ УЧИ ЗА ГОСПОД ИСУС 
Деяния 16.1-5, 2 Тимотей 1.2-6, 3.14-15  

Мисионерите като малки са учили за Господ Исус от родителите си. 

"Господи, наистина аз съм Твой слуга." (Псалми 116.16) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 

 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

 

ИДЕЯ ЗА УЧИТЕЛЯ 
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Сега ще ви разкажа как едно малко момче, което е било голямо като вас, се е запознало с 
буквичките и цифрите. И когато това момченце пораснало, то можело съвсем само да си чете 
Божието Слово, което пък му помогнало да разкаже на много, много хора за нашия добър Господ 
Исус. 

Когато Тимотей, така се казвало малкото момченце, било като вас, неговата майка и баба 
чули за Господ и повярвали в Него. Те започнали да ходят на църква, като вземали Тимотей със 
себе си. Двете жени обичали много, от цяло сърце, Господ Исус и се стараели с всичко, което 
правят, да прославят Бога и да се радват на Неговото присъствие. На църква те слушали много 
внимателно и когато се прибирали у дома, отново и отново разказвали на малкото момченце за това 
колко добър е Бог. Тимотей бил умно дете и много обичал да научава нови неща, но за жалост все 
още не можел да чете. А и много от думите, които слушал в църквата, му звучали  по същия начин, 
като тези, които ви прочетох преди малко. Затова най-приятното и любимо време за него било, 
когато баба му или майка му свършвали работата си, вземали го в скута си  и започвали да му  
разказват отново и отново нещата, които те били  научили в църквата. Лоида и Евникия разказвали 
толкова увлекателно, че понякога Тимотей затварял очи (затворете очите си, докато разказвате) 
и можел да види как Адам се е разхождал из Едемската градина, давайки име на всяко едно от 
малките и големи животинки, които Бог бил създал. (Отворете очите си.) Друг път пък, той оставал 
с широко отворени очи и  уста (отворете устата и  направете изненадано изражение на лицето), 
докато слушал разказите за Давид. Как сам самичък убил мечка, друг път лъв и как най-накрая с 
гладките камъчета от потока повалил великана Голиат на земята. Но историите, които той най-много 
от всичко обичал, били тези за Господ Исус, Когото всички очаквали Бог да им изпрати.  

Един ден, когато Тимотей бил пораснал и станал вече младеж,  в техния град пристигнал 
апостол Павел. Нали помните кой е той? Той им заговорил за най-любимата на Тимотей тема. Казал 
им за Спасителя Господ Исус, който се бил родил във Витлеем, изживял живота си без да върши 
грях, за да може да се спаси всеки един, който вярва в Неговото име. И макар че Тимотей бил още 
млад, започнал да пътува с апостол Павел и заедно обикаляли от църква на църква и говорели с 
хората за Господ Исус, молели се заедно с тях, разяснявали им какво означавали думите на Господ 
Исус. Тимотей се превърнал в един от най-близките приятели и помощници на апостол Павел. 

 
 
 
 
С какво е пътувал Тимотей, за да отиде и да разказва на другите за Господ Исус 
Тази дейност е подобна на дейността "С какво можем да пътуваме" (урок 43), но не е 

необходимо да я повтаряте точно. По-скоро дайте повече информация относно развитието на 
превозните средства през вековете - от времето на Исус до наши дни, като се съобразявате и с 
възрастта на децата.  

Отново питайте децата с какво могат да пътуват, ако днес трябва да отидат някъде далече. 
След това им раздайте рисунка, на която трябва да оцветят различните части в различен цвят и да 
получат картина на едно от основните превозни средства, с които се е пътувало най-често на големи 
разстояния по времето, в което Тимотей е живял.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Легенда: 
Х – остава бяло 
(скали) 
1 – светло синьо 
(небе) 
2 – тъмно синьо (море) 
3 -  червено (знаме) 
4 – тъмно кафяво 
(лодка) 
5 -  оранжево (част от 
лодката)  
6 – зелено (хълм в 
далечината) 
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Раз, два, три – запомни 
Този тип дейност може да се играете по два начина.  
Първият е на двойки карти да се нарисуват предмети, които ни помагат да учим.  
Другата възможност е да наредите такива предмети пред децата, те да ги огледат и след като 

ги скриете, децата да изброят какво са видели.  
За да е по-вълнуваща тази игра за децата, може да опитате да намерите из скриновете на 

бабите си старите черни дъсчици, които са използвали, за да се учат да пишат, както и стари 
пожълтели книги, калеми, писалки с мастило, пера за писане (или направете от пуешки пера, в които 
мушнете обикновен пълнител), както и всякакви други стари вещи, свързани с ученето.  

Напомнете на децата, че Тимотей е бил много старателен и внимателно се е учел от 
родителите си и учителите си, за да може да научи всичко от което е имал нужда, за да отиде в 
далечни страни и да разкаже на хората за чудния ни Спасител. 

 
Идвай при Исус 
Необходим е фланелограф или голям картон. Пригответе картинки на църква, цяло семейство, 

дете и майка, дете и баща, дете и баба, само дете, две деца. Може да са подлепени с вълнен плат, 
за да се захванат върху фланелографа, или с двустранно тиксо, за да залепнат на картона. Сложете 
картинката на църква в средата и кажете на децата, че това е Божият дом, където израстваме и 
научаваме повече за Исус.  

След това залепяйте останалите картинки една по една, като обяснявате, че независимо кой 
от вашия дом вярва в Бог, важното е че вие самите сте спасени. Може да идваш на църква с цялото 
си семейство или само с един възрастен от семейството. Може баба ти да е единствената, която 
познава Исус и те води в неделното, или пък никой от твоя дом още не е при Исус, а ти идваш в 
църква с твоя приятел или сам. Всичко това няма значение, важно е че ти самият си спасен. Но тъй 
като Бог иска да спаси и целия ти дом, ти имаш важната задача да се молиш за твоите неспасени 
близки.  

Насърчете децата, че ако нямат вкъщи пример (възрастен от семейството), който да следват, 
не бива да се отчайват, защото най-добрият пример за всеки от нас е Господ Исус Христос и ние 
всички се стремим да Го следваме. Така че имаме Него – затова трябва да следваме Него и да не 
преставаме да посещаваме неделното училище, където заедно всеки път ще учим все по вече за 
Бог от Неговото Слово – Библията. 

 
 
 
 
Появяват се Дългунчо и Бъбривко.  
Д: Бъбривко, хареса ли ти историята за момчето Тимотей? 
Б: Да, много даже. Той е бил обикновено дете като всички нас, а колко много е постигнал – да 

обикаля по целия свят с апостол Павел и да разказва на хората за Господ Исус. 
Д: Така е, но виж и той от къде е тръгнал – нито буквите е знаел, нито цифрите. Добре, че са 

били баба му и майка му да му разказват и показват...  
Б: Да ти призная, на мен не винаги ми е било интересно, когато мама или баба ме карат да уча 

буквите, да чета, да пиша... Но сега разбирам колко е важно, макар и не винаги да е много 
интересно, поне в началото.  

Д: Хммм, то и на мен не винаги ми е било интересно. И е доста трудно. 
Учителят се намесва. 
У: Да, момчета, не винаги е лесно, нито винаги ще ви е интересно всичко, което учите. Но е 

важно да запомните, че резултатът ще си струва. Защото не просто ще умеете да четете и пишете, 
но ще можете сами да научавате от книгите и от самата Библия повече за Господ Исус. 

Ще ви кажа нещо интересно. Виждали ли сте пиленца? Тези беззащитни пухкави жълтички 
същества от момента на излюпването си започват да следват и се привързват към първият движещ 
се обект- било той и котка.  Ние по същият начин, без дори да осъзнаваме, подражаваме на нашите 
близки и учим добрите неща, които ни трябват за да можем да бъдем мисионери, за Господ Исус, 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 
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там, където сме.  Запомнете, деца – вашите родители са пример за вас.  Учете се от тях как да 
следвате Господ Исус.  

Ако децата в групата ви са по-големи, можете за кратко да им разкажете живота на някои 
велики мисионери, например Ливингстън и Еми Кармайкъл, които нямало да могат да достигнат 
толкова много човешки сърца в Африка и Индия, ако не са били упорити и ученолюбиви като малки.  
(Виж допълнителната информация в края на урока.) 

Лично разговаряйте с децата,  на които знаете, че родителите не ходят на църква. Попитайте 
ги какво тати или мама правят най-добре. Насърчете ги да следват, този чудесен пример от тати и 
мама, защото един ден, когато пораснат, Господ Исус може да поиска от тях да му служат точно с 
тези способности (примерно готвене, чистене, разказване на приказки). Бъдете позитивни и 
изграждайте в тези деца добро отношение към родителите им. 

 
 
 
 

“Свят” Боулинг 
Съберете си около 10 шишета от 1.5 л или 2 л и залепете на тях ключовите думи от урока – 

“родители” , “учител”, “мисионер”, “Божието Слово”. “Кеглите” се нареждат на подходящо разстояние 
и се целят с достатъчно малка топка, че да не събарят много “кегли” едновременно. Децата се 
редуват и уцелените от тях “кегли” се вдигат и показват на останалите. Учителят прочита какво е 
написано на всяка една от тях и детето казва каква е връзката на тази дума с урока. Например, 
падналата кегла носи надпис “майка”; детето разказва, че майката на Тимотей му е показвала как да 
научава повече неща за Господ Исус. 

 
Татко казва... 
Разяснете на децата, че всеки път когато чуят “Татко казва... (някакво действие)!”, те трябва да 

направят това, което са чули. Ако чуят само: “Скачай!” без предходното: “Татко казва ...”, изгарят от 
играта. Играта може да се играе във вариант “Мама казва...” или “Учителят казва...”. Действията 
могат да бъдат пеене, пляскане с ръце, подскачане на един крак, тичане на място, молитва и други 
според възрастта на децата.  

Важното е децата да научат, че има авторитети в живота им, които те трябва да слушат и да се 
учат от тях. 

 
Сетивата, които Бог ни е дал 
Нарисувайте на картончета картинка, изобразяваща няколко от сетивата – око, ухо, ръка. 

Вдигайки всяко едно от тях, покажете действията, съответстващи на картинката. Кажете: “Ние 
слушаме с ушите си. Тимотей също внимателно слушал, когато майка му му четяла от Божието 
Слово.” Докато говорите тези неща, наведете главата си и сложете ръка зад ухото си. Докато децата 
ви имитират, повторете: “И ние като Тимотей обичаме да слушаме Божието Слово.” 

За останалите сетива можете да намерите друга аналогия – с очите четем, с ръцете правим.  
Другите две сетива (език и нос) също могат да бъдат включени (“като намерих Твоите думи, 

изядох ги” или “пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които 
погиват”), но децата са твърде малки да схванат “нематериалността” на тези идеи. 

 
Да улучим целта 
Разделете децата на два отбора, като пред всеки сложите кофа (кашон). Тя ще е целта. 

Пригответе по три меки топки (може от чорапи или от вестници). Играта не е състезателна, а за 
точност. Всяко дете минава  отпред, трябва да каже нещо, което е положително и правилно за един 
християнин, най-вече за децата християни. Например, да чете Библията си редовно, да се моли 
всеки ден, да благовества, да ходи на църква, да слуша родителите си, да си подрежда стаята, да 
не се бие, да не говори лоши неща и т.н. Когато каже нещо подобно, има право на три опита да 
хвърли топка в кофата. При точно попадение отборът получава 50 точки и идва ред на играч от 
другия отбор. Играе се, докато се изредят всички. Победител е отборът с повече точни попадения.  
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Кратки биографични бележки (изберете да разкажете с внимателно подбрани думи на децата 
тази част, която е най-подходяща за възрастта им) 

Дейвид Ливингстън (1813 Шотландия – 1873 Илала, Африка). Като дете Дейвид много обичал 
природата, бил отличен спортист и често печелел награди в игрите с другарите му. Още на 10 
години започва да работи, но не пропуска да посещава часовете във вечерното училище. Четял 
много и в ранна възраст посветил живота си на Христос. Обичал книгите за мисионери и в резултат 
на тези книги осъзнал, че иска да посвети живота си на Този, Който е умрял на кръста. Свързал се с 
мисионери в Африка и на 27 години самият той станал мисионер. Веднага заминал за Африка. Така 
Дейвид започнал своя живот на мисионер и изследовател. Той бил неприятно изненадан от лошото 
отношение на европейците към местните хора, затова избрал да се отнася мило и внимателно с тях. 
Неговото най-голямо желание било африканците да станат християни, затова бил  готов да прави 
необичайни за един европеец неща – например да работи рамо до рамо с местните, да живее сред 
тях, да понася несгодите на техния начин на живот (например да бъде нападан от лъв, да 
преболедува много тежки болести). След няколко години се оженил, родили му се 6 деца, едно от 
които починало още като бебе. Заради мисионерската му работа из цяла Африка, Дейвид и жена му 
често били разделени. Едва пет години след преместването му в Африка, Дейвид имал плод от 
мисионерската си работа. Но той не се отказвал; всичките си писма завършвал с думите: "Кой ще 
навлезе в сърцето на Африка?", защото неговото сърце страдало за всички изгубени. Една от 
идеите му била да направи път и възможна връзката между крайбрежието на Африка и 
вътрешността, което би улеснило навлизането на цивилизацията и търговията. Това му струвало 
много, но той не се отказвал и продължавал да изследва регион след регион, да проповядва, да 
поучава, да се моли, да лекува хора. Междувременно той си водел записки за наблюденията върху 
географията и природния свят и изпращал записките си в Англия (по тази причина и заради приноса 
си бил награден от Кралското Географско Дружество в Англия). Той написал книга, наречена 
"Мисионерски пътувания", която събудила интерес у много хора спрямо Африка; другата му книга 
също била обект на засилен интерес. Мисионерският му живот протекъл с много трудности, но той 
не се отказвал. Дори в последните си дни, болен, далече от родината си и семейството, Дейвид 
слагал цялото си упование в Бог. Документирано е, че той е починал, докато се е молел на  колене. 
Най-верните му помощници, африканци, направили нещо необичайно – те извадили сърцето му и го 
погребали под едно дърво близо до мястото, където Дейвид починал. След това изсушили тялото му 
на слънце, завързали го за един прът и в продължение на 9 месеца го носили на ръце от 
вътрешността на континента до брега, където изпратили тялото му в Англия с параход. В Англия 
останките му били погребани с големи почести.  

Ейми Кармайкъл (1867 Ирландия – 1951) Ейми била най-голямата сестра от 7-те деца вкъщи. 
Когато била на 17 години, баща й починал и това я накарало да се замисли сериозно за бъдещето 
си и за Божия план за живота й. Но Бог бил започнал да подготвя сърцето й много преди този 
момент -  тя обичала да помага на хората, но осзънавала също, че сам човек не може да се справи; 
веднъж дори, когато минавала покрай един шадраван, макар че никой човек не говорел, тя ясно 
чула в духа си думите от 1 Коринтяни 3.12-14, където се казва, че работата на всеки от нас ще бъде 
изпитана чрез огън; тя имала особено състрадание към хората в неравностойно положение и искала 
да им помага. Ейми вече била пренатоварена със социална работа и осъзнала в тоя момент, че Бог 
иска да подреди и установи някои неща в живота й. Не много след това Ейми и семейството й 
отишли на конференция, където тя ясно почувствала Божията ръка над живота си. Тя осъзнала, че 
няма нищо по-важно от това да живее живота си за Господ Исус Христос. Тогава тя била на 19 
години. Ейми знаела, че трябва да умре за света и неговите обичаи, привички, закони и да предаде 
себе си изцяло на Бог. Когато Ейми била на 27 години, тя заминала за Индия като мисионерка, 
където служила на Бог без прекъсване в продължение на 56 години. Основната част от работата й 
била посветена на това да спасява деца, които били посветени от семействата им да бъдат храмови 
проститутки според една от индийските религии, хиндуизъм. През целия си живот Ейми спасила 
повече от 1000 деца, които я наричали "Амма", което на тамилски означава майка. За целия си 
живот Ейми Кармайкъл написала 35 книги, в които описала историите, които я превърнали в Амма 
(макар тя самата да останала неомъжена и да нямала свои собствени деца) за толкова много деца. 
След смъртта й през 1951 година, когато тя била вече на 84, на гроба й било написано само Амма.  
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Дългунчо и Бъбривко влизат, говорейки оживено.  
Д: Да, точно котка.  
Б: И какво? Я кажи цялата история. 
Д: Не помня точно всичко, но котката на приятеля ми седяла на прозореца на неговата стая на 

третия етаж. И какво станало, не знам, ама котката паднала - дали е видяла птичка и е искала да я 
хване, дали се е подхлъзнала, не знам, но знам само, че котката паднала от третия етаж долу на 
земята.  

Б: Олеее, че тя ако не е умряла, сигурно се е потрошила цялата.  
Д: Ами сигурно е била цялата натрапена, защото да паднеш от третия етаж и да не ти стане 

нищо… Но поне била жива. Иначе…  
Б: Ами аз съм чувал, че котките винаги падат на лапичките си и те омекотяват удара и затова 

трудно умират.  
Д: Да, котките са така, ама човек ако падне от третия етаж… сигурно ще умре.  
Учителят: Момчета, така е, да, котките падат на лапичките си. И съм съгласна с вас, че човек 

ако падне от третия етаж, сигурно ще умре. Но пък знам една история, която идва от Библията, в 
която едно момче паднало от третия етаж и… Сядайте да чуете историята с децата.  

 
 
 
 
 Апостол Павел и други негови приятели, които вярвали в Господ Исус, обикаляли от град на 

град, за да разказват на хората за Исус и за всичко, което Той направил. В един град апостол Павел 
и приятелите му пак били събрани на третия етаж в една къща, където заедно с други вярващи хора 
си говорели за Господ Исус. Дълго време те говорили, молели се, хвалили Бог. Станало тъмно. 
Запалили много свещи (тогава не е имало електричество и лампи като днешните) и продължили да 
говорят за Бог. В стаята имало много хора - и млади, и стари, мъже и жени, всякакви. Всички искали 
да чуят повече за Господ Исус. Но понеже имало много хора, сигурно е било задушно. Едно момче 
на име Евтих седнало на отворения прозорец и слушало от там. Седяло и слушало. Думите на 
апостол Павел били така увлекателни, че момчето се отнесло - то сякаш се връщало малко назад 
във времето, когато Господ Исус ходел по земята, и си представяло какво се е случвало. И така 
малко по малко Евтих се унесъл и заспал. И тъй като никой не гледал към него, а вниманието на 
всички било насочено към апостол Павел, никой не видял, че момчето било заспало. И тогава се 
случило нещо ужасно - Евтих паднал от прозореца. А спомнете си, че хората били събрани на 
третия етаж в къщата. Колко неприятно и тъжно нещо - момчето да заспи и да падне. Всички хукнали 
надолу да видят какво става с него и за техен ужас те видели, че Евтих бил мъртъв. Те вдигнали 
тялото му и го внесли в къщата. Всички били много тъжни, вероятно са плакали; Библията не ни 
казва дали родителите на детето са били там, но сигурно всички са били уплашени и много тъжни.  

Тогава апостол Павел направил нещо необичайно - той легнал на земята до тялото на мъртвия 
Евтих, прегърнал го и казал на хората наоколо: “Не се притеснявайте. Той не е мъртъв.” Не знам как 
са се чувствали хората наоколо; но със сигурност са били много изумени, когато са видели, че 
Евтих… е жив! Каква радост настанала. Всички се успокоили и зарадвали, че момчето е отново 
живо. След тази случка всички се събрали, хапнали  заедно и после пак продължили да говорят за 
Господ Исус до зори. Тази нощ била незабравима за хората в къщата - от една страна, апостол 
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Павел, един от най-добрите последователи на Господ Исус, бил сред тях и говорел с тях, а от друга, 
всички били свидетели на чудото, което Бог извършил чрез апостол Павел.  

Важното било, че макар никой от хората да не видял какво става, Бог присъствал там и видял 
как Евтих пада. Но понеже Бог много обича всички хора и не иска те да са тъжни, Той извършил това 
чудо, като върнал живота в момчето Евтих.  

Всички били много благодарни на Бог за чудото и славели името Му. 
 
 
 
 
Пантомима 
Можете да преговорите накратко историята с участието на децата. Единственият необходим 

реквизит е едно малко столче, на което детето в ролята на Евтих да е клекнало, а после да скочи на 
земята и да легне.  

Започнете да разказвате съвсем накратко историята, като същевременно насочвате децата как 
да играят своите роли, които предварително сте раздали.  

 
Мегафон 
Направете мегафон от картон, завит на фуния. Сложете го пред устата си и кажете няколко 

пъти едно след друго стиха за запаметяване. Тогава започнете от по големите деца в групата до най 
малките, да подавате мегафона на децата и нека всеки силно да каже истината: „Бог не ни оставя 
сами”, докато се изредят всички. 

 
История в картинки 
Предварително подгответе три рисунки - апостол Павел говори пред много насядали хора, а 

Евтих е на прозореца; Евтих лежи на земята, апостол Павел до него, а хората са наоколо тъжни; 
всички са заедно в стаята, радостни, апостол Павел говори, а Евтих седи до него и слуша. Рисунките 
може да са оцветени (преди да ги оцветите, направете им копия) и са залепени една след друга. 
Учителят показва рисунките и преговаря накратко какво се е случило. Може и да задава въпроси на 
децата, за да участват и те в разказването.  

 
Оцветяване 
Раздайте на децата копията на рисунките от дейността “История в картинки”. Може да ги 

разделите на три групи и на всяка група да дадете по една от рисунките, която децата да оцветят 
заедно. После всяка група трябва да разкаже коя част от историята представя тяхната рисунка.  

Друг вариант е учителят да раздаде на всяко дете по една от трите рисунки, залепени по ред. 
Това, което децата не успеят да оцветят в часа, могат да довършат вкъщи. 

 
 
 
 
 
 
 
 Появяват се отново Дългунчо и Бъбривко. 
Д: Леле, че интересноооо! Добре, че научихме тази история. А ние за една котка сме се 

хванали да говорим. Виж какво е направил Бог за момчето! 
Б: Да, сега вече знам, че Бог не ни оставя сами и ако имаме проблем или трудност, Той винаги 

ще ни помогне.  
Д: Да, даже и смъртта не е неразрешима трудност за Бог. 
Б: Така е. Но най-хубавото от всичко е това, че този мощен Бог, който върши чудеса, обича 

мен, теб и всички вас, деца.  
Д: Точно така! И Той никога не ни оставя сами.  
Б: Деца, хайде заедно да благодарим на Бог, че толкова ни обича и не ни оставя никога сами.  
Заедно с децата пляскат и скачат и благодарят на Бог. 
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Песен с движения 
Измислете простичка мелодия или нагодете позната мелодия от детска песничка към следния 

стих:  
Бог ми дава сила - сочат нагоре, след това свиват юмруци и показват мускули 
да виждам - слагат ръка като козирка над очите 
да се движа - размахват ръце и маршируват на място 
Бог ми дава сила - сочат нагоре, след това свиват юмруци и показват мускули 
през трудности - клякат долу 
да мина - изправят се и скачат и пляскат 
Бог е с мен - сочат нагоре, после към себе си 
за да продължа - ходят на място 
Бог е с мен - сочат нагоре, после към себе си 
за да успея - скачат и пляскат. 
 
Бог ме държи в Своята ръка 
За тази дейност са необходими сешоар и топче за тенис на маса. Покажете ги и кажете, че ще 

им покажете как Бог ни  държи в ръката Си, когато сме с Него. Топчето за тенис сме ние, а сешоарът 
ще бъде Бог и Неговата мощна ръка, която винаги ни държи и пази. Включете  сешоара в контакта и 
когато пуснете струята, го обърнете така, че струята да върви право нагоре. В това положение 
сложете топчето в центъра на струята и го пуснете свободно. То ще стои във въздуха, държано от 
струята (добре би било да пробвате предварително, за да сте по уверени). Обяснете, че когато ние 
сме близо до Бог (струята), Той ни държи да не паднем и движи живота ни, както струята движи 
топчето. Но ако се отдалечим (махнете топчето от струята), ние нямаме Божията движеща сила и не 
чувстваме закрилата Му. Тогава често падаме (пуснете топчето да падне свободно на земята), 
затова трябва да стоим близо до Бог и той няма да допусне и косъм от главата ни да падне без  
Негово знание. Включете отново сешоара и сложете топчето на струята. Бог е обещал да ни пази и 
закриля, ако сме близо до Него. Той е опазил Евтих и ще опази и нас, но както Евтих е стоял и е 
слушал за Исус, така и ние трябва да се молим, да четем и търсим общение с Бог всеки ден. 

Познай Павел 
Всички деца са в редица един до друг. Едно дете излиза отпред и се обръща с гръб към 

останалите. Сложете превръзка на очите му. Учителят посочва дете от останалите в редицата, 
което трябва да каже: „Бог  е с мен!” Детето с вързаните очи трябва да познае името на този, който 
го е казал. След това сменяте детето отпред, докато всички се изредят. 

 
Господ Исус се грижи за мен 
Направете копие за всяко дете от картинката в края на урока. Нека всеки да я оцвети и докато 

децата оцветяват, поговорете за ситуации, в които те са усещали Божията грижа. Дайте и лични 
свидетелства как Бог е опазил вас или ваши близки. Кажете, че Бог днес е същият като тогава и Той 
обича децата също, както е обичал момчето Евтих, и ще се грижи и  за тях. 
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Исус и 
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за Него, 

Той не ме 
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 Появяват се Дългунчо и Бъбривко. 
Б: Дългунчо, знаеш ли какво – решил съм да ставам моряк! 
Д: Моряк ли?  
Б: Дааа, моряк!  
Д: Ама, Бъбривко, ти какво знаеш за кораби или лодки? Даже не можеш  и да плуваш? Как така 

ще станеш моряк? 
Б: Че защо ми е да знам или да умея разни неща? Аз ще си стоя на палубата на кораба, ще си 

гледам вълничките, ще си хапвам рибки и ще нося моряшка фланелка и шапка – така се става 
моряк! 

Д: Чакай, чакай! Да си моряк е много сложна професия. Всеки може да носи шапка и да яде 
риба. Ти знаеш ли, че понякога в морето има бури, понякога дори корабокрушения. 

Б: А какво е това корабо... корабокрушения?  
Д: Страшен моряк ще си ти, Бъбривко. Корабокрушение е когато корабът се сблъска със скала, 

лед или дори се удари силно в брега и стане на парчета.  
Б: Аууу, вярно ли? Ама и такива неща ли стават? Олеее, май няма да ставам моряк... То било 

страшно.  
Учителят се намесва. 
У: Деца, искате ли да чуете една истинска история за корабокрушение? Щом искате, Дългунчо 

и Бъбривко, хайде и вие да седнете с децата да чуете историята, която е записана в Библията.  
Може учителя да се облече като моряк и да разкаже историята, като човек от екипажа на 

кораба. 
  
 
 
 
Тя се случила доста отдавна – когато никой от нас не го е имало още, даже и най-старите баби 

и дядовци не са били родени тогава. Всъщност историята се случила не много време след като 
Господ Исус живял на земята. В тази история главен герой е апостол Павел. Вече научихте доста 
неща за него. Но приключенията му не свършили. Той продължавал да обикаля по близки и далечни 
земи и да разказва на хората за Господ Исус. Имало много, които приемали думите му и предавали 
живота си на Бог. Но имало и много хора, които не харесвали Господ Исус, докато бил на земята, а 
сега не харесвали и апостол Павел. Затова те го обвинявали, че говори неистина, че кара хората да 
се бунтуват срещу управителите, че прави злини, че проповядва фалшива религия. Тези обвинения 
не били истина, но тези хора не вярвали в Господ Исус и според тях Той не бил истински Бог. Дори 
някои се наговаряли да убият апостол Павел. Но каквото и да правели хората, Бог пазел своя 
служител. А апостол Павел не спирал да говори за Господ Исус, независимо какво говорели за него 
и как го заплашвали или обвинявали. Защото апостол Павел знаел, че Господ Исус е най-великият и 
заслужава хората да знаят за Него и да вярват в Него.  

Случило се така, че апостол Павел бил арестуван заради вярата му в Господ Исус. Различни 
управници го разпитвали, но апостол Павел не се уплашил от това – той не спирал да разказва на 
всички за Господ Исус. Накрая го качили на кораб, за да го отведат в Рим, където щял да бъде 
разпитан от най-главния цар. На кораба освен апостол Павел и няколко други затворници, имало 
много моряци и други пътници, много товар – всички хора на кораба били 276. Това, деца, е колкото 
хора живеят в един малък квартал.  

НА ПЪТ ЗА РИМ 
Деяния 27.1 - 28.10 

Във всяка ситуация Божият служител прославя Бога. 

"Господи, наистина аз съм Твой слуга." (Псалми 116.16) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО  

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 
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Времето било много лошо – зимата наближавала, имало силни ветрове, пътуването ставало 
много опасно. Апостол Павел посъветвал всички да не продължават сега, а да изчакат да се оправи 
времето, защото иначе и корабът, и товара му, както и всички хора на него щели да пострадат. Но 
хората не го послушали – те предпочели да продължат с плаването. Но времето ставало все по-
лошо и по-лошо. Вятърът бил толкова силен, че хората не можели повече да управляват кораба, а 
го оставили на вятъра да ги носи. И понеже няколко дни наред духал този силен вятър и корабът се 
блъскал от вълните, моряците започнали да изхвърлят по малко от товара му. Много дни наред не 
се виждало ни слънцето, ни звездите; бурята била толкова силна, че нямало надежда за спасение.  

Тогава апостол Павел направил нещо необичайно – дълго време той не ял нищо и се молил на 
Бог, защото знаел, че само Бог може да ги спаси. След това дълго време, в което апостол Павел 
постил (така се казва, когато хората се отказват от ядене за известно време и се молят много), той 
казал на моряците и на останалите хора в кораба: "Не се страхувайте! Сега сигурно виждате, че бях 
прав, като казах да не тръгваме. Но сега не се плашете. Снощи ми се яви ангел, изпратен от моя 
Бог, който ми каза, че нито един човек от нас няма да умре; само корабът ще се разбие. Аз вярвам 
на думите му, защото познавам моя Бог. Вярвам, че ще се спасим." С тези думи апостол Павел 
насърчил всички хора на кораба.  

Но какво станало после? Бурята продължила. Корабът бил все още тласкан и блъскан от 
вълните. И никой не знаел на къде отиват. Две седмици по-късно моряците видели, че наближават 
бряг. Апостол Павел насърчил хората да хапнат, за да имат сили – явно на никого не му е било до 
ядене в това трудно време. Павел застанал пред всички, взел хляб, благодарил на Бог, разчупил го 
и ял. Останалите мъже се присъединили. Всички яли и силите им се върнали. Когато съвсем 
приближили брега, корабът започнал да се пука и да се чупи; всички трябвало да се спасяват. 
Затова решили да скочат от кораба във водата – който може да плува, да стигне до брега с плуване; 
който не може, да използва дъска или друг предмет, за да се добере до сушата.  

Станало точно както апостол Павел казал, че е чул от ангела – целият кораб се разбил на 
парчета, но нито един човек не загинал. Колко добър е Бог и колко верен на обещанията Си! 

Местните хора на острова били много гостоприемни и веднага помогнали на корабокрушенците 
– дори един от най-главните хора на острова ги приел и в продължение на три дни ги хранил. Бог се 
бил погрижил дори за това. И понеже дъждът и вятърът продължавали, корабокрушенците си 
напалили огън да се стоплят. Павел отишъл да вземе дърва, за да сложи в огъня. И тогава се 
случило нещо ужасно – една змия го ухапала за ръката! Всички очаквали ръката му да се подуе 
веднага или дори той да умре, но не само че не умрял, ами и нищо не му станало! Та това било 
невероятно чудо! Затова околните си помислили, че Павел е бог. Но Павел не бил бог; той само 
вярвал в най-великия Бог – Господ Исус Христос. Той бил Този, който избавил Павел не само от 
бурята, но и от змийската отрова.  

По същото това време бащата на този първенец, който подслонил корабокрушенците, се 
разболял. Три дни той имал много висока температура и болки в цялото тяло. Апостол Павел знае 
какво може да направи Господ Исус, затова влязъл при бащата на този първенец, положил ръце на 
него и помолил Бог да го излекува. Едва ли ще се изненадате, като ви кажа, че този мъж наистина 
оздравял. Какъв невероятен Бог! Избавил хората от бурята, Павел от змията, а сега излекувал и 
този възрастен мъж! Колко добър е Бог!  

Другите хора, като видели как Богът на Павел излекувал възрастния мъж, започнали да 
говорят само за това. Скоро мнозина знаели, че Бог може да лекува болести. Затова много болни 
хора отивали при апостол Павел да се моли за тях. След молитвата на Павел те оздравявали. По 
този начин апостол Павел прославял Господ Исус, защото Бог бил този, който лекувал хората.  

След известно време всички хора от кораба отпътували с друг кораб и след още много дълго 
време стигнали в Рим.  

 
 
 
 
 Викторина 
Разделете децата на два отбора (може да ги кръстите "Кораб" и "Море"). Задавайте им 

въпроси, с които да преговорят историята. Тя е доста дълга и с много факти, затова се 
концентрирайте с въпросите върху най-основните моменти – Павел е арестуван заради вярата му, 
корабът попада в буря, Павел чува от ангела и предава думите на Бог на другите мъже, мъжете от 
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кораба се спасяват, апостол Павел на острова - ухапан от змия, моли се за болния баща на 
първенеца, моли се и за другите болни.  

 Защо апостол Павел е арестуван? 
 Къде отвели апостол Павел? 
 С какво пътували апостол Павел и другите мъже? 
 Какво се случило в морето? 
 Кой казал на апостол Павел да не се плаши? 
 Какво направил апостол Павел? 
 Как се спасили мъжете от кораба? 
 Къде попаднали мъжете от кораба? 
 Какво се случило на апостол Павел на острова? 
 За кого се молил апостол Павел?  
 Какво се случило после? 
 
Истина с движения  
Казвайте истината от урока и показвайте движенията на децата.  
Във всяка ситуация – опишете кръг с ръце около себе си 
Божият – посочете към Бог  
Служител  – посочете себе си 
Прославя Бога - вдигнете ръце нагоре и пляскайте. 
Повторете го няколко пъти – със затворени очи, на групи само момичета и само момчета, на 

групи според цвета на блузките на децата.  
 
Аз ще хваля Бог 
На различни листи нарисувайте картинки, представящи ситуации, в които сме в трудност или 

беда. Например, болно дете на легло, плачещо дете, две деца се бият, дете в инвалидна количка 
или с патерица, горяща къща, кораб в развълнувано море и др. Скрийте ги из цялата стая и децата 
нека да ги търсят. Всеки път, когато открият някоя рисунка, спрете, обсъдете какво виждате и кажете 
всички заедно: „Аз ще хваля Бог във всичко”. Поговорете накрая, че Бог иска да Го хвалим 
независимо какво става около нас и в какво положение сме. А Той е обещал да ни помага, да ни 
дава сили и подкрепа. 

 
 
 
 
Б: Ами, аз...май наистина се отказвам да ставам моряк. 
Д: Защо бе, Бъбривко? Нали щеше да е хубаво...с моряшката шапка, рибките... 
Б: Да, да, какви работи стават в морето само. Аз не мога и да плувам, какво ще правя, а? 
Д: Ей, Бъбривко ти май не слушаш добре. Не чу ли какво направи Бог? Той спасил Павел и 

всички на кораба. Бог е велик, Той няма да те остави, не се тревожи. 
Б: Е, да така е, амааа не, не, отказвам се. 
Д: Ей, приятел, ти имаш Господ, Децата днес учиха страхотен стих. Хей, деца, хайде заедно да 

му кажем на Бъбривко стих: „За всичко имам сила, чрез Този, Който ме подкрепя.” Това страхотна 
новина – ти също имаш тази сила. 

Учителят: Така е деца, Бог е дал това обещание на всеки, който е повярвал в Господ Исус 
Христос. Няма от какво да се страхувате, Той ще ви пази и закриля винаги и навсякъде, където сте. 
Господ ще е с вас в трудност и в беда, в радост и във веселие, Той е навсякъде с вас! Не се 
тревожете за нищо, защото Той се грижи за вас, защото много ви обича. 

 
 
  
 
Море и лодка 
Децата са наредени в кръг, държат се за ръце и правят вълнообразни движения с ръцете си 

(имитират море). Вътре в кръга има едно дете (лодка). То е със затворени очи и се движи из кръга 
(лодката е блъскана от ветровете) и се опитва да хване някое от децата от кръга (лодката да спре в 
брега). Което дете от кръга е хванато (където лодката е спряла на брега), то застава на мястото на 
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детето в средата. При всяка смяна на детето в средата, всички деца казват заедно стиха за 
запаметяване.  

 
Корабът потъва 
Цялата стая на неделното училище ще бъде море. Може да сложите няколко дълги шала на 

земята за вълни. В единия край ще е островът, а в другия корабът (няколко столчета). Определете 
едно дете да бъде Павел. Отначало всички са на кораба. Когато учителя казва: “Корабът потъва!”, 
Павел започва да помага на децата да стигнат до брега – хваща две деца за двете си ръце и бягат 
до сушата, оставя ги там и се връща за други две и така, докато заведе всички на сушата. Когато 
всички са на сушата, изпяват песен на благодарност към Бог. След това може да смените Павел и 
да я изиграете отново. 

 
Рисунка  
Децата трябва да направят илюстрация към библейската история – дали море и кораб или 

апостол Павел на острова – те сами да изберат. Докато те рисуват, задавайте им въпроси, с които 
да преговорите основните моменти в библейската история. 

 
Лодка 
Помогнете на децата да направят лодка от хартия.  
Необходим ви е квадратен лист, който се сгъва на четири. След това една от страните се 

сгъват по диагонал в едната посока, а другите три листчета по същия начин се сгъват в другата 
посока. Разтворете получения триъгълник  и го сгънете във формата на ромб. След това хванете 
сгънатите страни в ъглите и ги разтворете. 

 
 
 
 
 
 
 
Помогни на корабокрушенците 
Нарисувайте лабиринт между рисунките на брега и кораба. Раздайте копие за всяко дете от 

лабиринта и то трябва да открие пътя, който ще заведе корабокрушенците  от 
кораба до острова. 
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При влизане на децата им казвайте, че чакате някой да донесе писмо, в което ще има нещо 

интересно. (Помолете някой възрастен или по-голямо дете да влезе в стаята и да каже, че носи 
писмо.) Предварително направете картичка, с която казвате на децата, че Бог ги обича, че се грижи 
за тях или нещо подобно; ако имате възможност, украсете я с рисунки или с картинки, изрязани от 
списания. Може картичката да бъде от всички неделни учители или от пастора на църквата (хората 
наставници, които помагат на децата да израстат в знания и вяра в Господ Исус).  

Отворете картичката пред децата, прочетете им какво пише, след това им дайте всяко да я 
докосне, да я огледа. След това я сложете на видно място пред децата. Кажете им, че картичката е 
от хората, които ги учат за Господ Исус. Попитайте ги дали им е харесала, било ли им е приятно да 
получат писмо с поздрав.  

След това ги накарайте на насядат, за да чуят нещо интересно.  
 
 
 
 
Деца, докато четохме поздравителната картичка, си спомних за апостол Павел. Знаете ли, че и 

той е писал много писма до своите приятели, с които ги е поздравявал? Както вече научихме, 
апостол Павел пътувал на много места, за да разказва на хората за Господ Исус. Павел имал добро, 
загрижено сърце. И навсякъде, където отидел, той се сприятелявал с хората – тях ги свързвала 
вярата им в Господ Исус, но и приятелство, което продължавало, дори след като апостол Павел си 
тръгнел от там. След това апостол Павел често си спомнял за местата, които бил посетил, и за 
хората, които срещал там, както и за всичко, което били преживявали заедно – молитвите, чудесата, 
разговорите за Бог, приятелството. Но апостол Павел също бил загрижен дали хората, които срещал 
по църквите, продължавали да обичат Господ Исус, дали изпълнявали заповедите на Бог, дали 
вършели добри дела и дали говорели добри думи, дали са запомнили онова, което апостол Павел ги 
бил учил. Той постоянно мислел за тези хора и се молел за тях. Независимо какво ставало с него 
самия, апостол Павел не преставал да се моли за тях. Дали бил в затвора заради вярата си в 
Господ Исус или бил болен или обикалял други места, той често пишел писма на своите приятели. В 
тези писма той им напомнял най-важните неща, които ги бил учил, разяснявал им това, което не 
разбирали, насърчавал ги да вярват в Господ Исус и да разказват на другите хора за Него. Апостол 
Павел се радвал, когато неговите приятели били радостни, и плачел, когато те минавали през 
трудности. Но най-вече той не забравял да се моли за тях. И понеже разстоянията били големи, той 
можел само да им пише писма. 

Днес за нас е по-лесно – можем да се обадим по телефона на тези, които ни липсват, да им 
напишем имейл, да пратим смс. Но по времето на апостол Павел не е имало нито едно от тези 
неща. Затова той е пишел писма на хартия, като е използвал мастило (то отдавна не се използва по 
този начин, както по времето на апостол Павел). След това минавало много време преди писмото му 
да стигне там, за където било предназначено, а после той да получи отговор от приятелите си. Но 
апостол Павел не се отказвал, нито се натъжавал. Той постоянно се молел за всички свои приятели 
и за църквите, които бил посетил.  

Писмата на апостол Павел били толкова важни и скъпоценни за вярващите хора, че те ги 
запазили и ги предавали на следващите поколения вярващи. И дълго време дори след смъртта на 
апостол Павел неговите писма се четели. Днес те са голяма част от Новия Завет в Библията и се 
наричат "послания".  

 

ПАВЕЛ ПИШЕ ПИСМА 

Галатяни 1.1-4, 5.22-26 
Каквото научим от Библията, това трябва да направим.  

"Господи, наистина аз съм Твой слуга." (Псалми 116.16) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО  

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 
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Картичка 
След историята продължете началната дейност. Дайте на всички деца един голям лист или 

картон и моливи – нека те да изпратят своя поздрав на някого. Макар че не могат да пишат с букви, 
те могат да поздравят някого с рисунка. Попитайте ги дали искат поздравът да е за пастора или за 
хората в църквата. При всяка рисунка напишете името на детето, което я е нарисувало.  

След това можете да "изпратите" общия поздрав по "куриер" (същият човек, който е доставил 
поздрава до децата).  

 
Открий писмото 
Вземете един плик за писмо (или плика от началната дейност), в който има листче с надпис 

„Библия”. Едно дете излиза от стаята. Останалите скриват плика. Другото дете влиза и започва да 
търси, както в играта „топло - студено”. Когато детето открие плика, всички заедно казват стиха за 
запаметяване: „Цялата Библия е полезна” . След това излиза друго дете отвън и играта 
продължава. 

 
Преговор с въпрос 
Децата са наредени в кръг, учителят е в средата и държи лека топка в ръце. Учителят хвърля 

топката към някое от децата и задава въпроси по библейската история, с които децата да 
преговорят историята.  

 Какво е правил апостол Павел през живота си? 
 Какво е писал апостол Павел на приятелите си? 
 Защо апостол Павел е писал писма? 
 Какво правел апостол Павел, когато бил далече от хората, на които писал? 
 Важни ли са били писмата на апостол Павел? 
 По какъв начин са се пишели писмата по времето на Павел? 
 Как са били пренасяни от едно място на друго? 

 
 
 
 
Вземете един голям плик и сложете вътре една Библия. От горе го надпишете – “За децата от 

неделното училище”. Дългунчо и Бъбривко влизат и го внасят. 
Д:  Ей, приятели, вижте, вижте, това пристигна за вас днес. 
Б:  От къде дойде то, не знаем? Намерихме го тук отвън. Сигурно не се е събрало в пощата, 

вижте колко е голямо. 
Д:  Я, да го отворим и да видим какво пише там....Искате ли? Доста е дебело, ще го четем цяла 

седмица май, а деца? 
Б: Отваряй, отваряй, че нямам търпение! (Отварят го.)  
Д (много учуден): Я, че това е Божието Слово, Библията!  
Учителят се намесва. 
У: Да, мили деца, защо се учудвате, нали Бог е написал това дъъълго писмо за нас вярващите. 

В Библията е записано всичко, което ние, християните, трябва да научим и да изпълняваме. Тя е 
послание на Бог за нас, което ни открива Божията любов, грижа, утеха, помощ и закрила. 

Б: Ей, и аз да не знам, че имам писмо от Бог. 
У: Да, и то не едно. Погледни колко много хора Бог е вдъхновил за да напишат тази Свята 

книга. Това е писмо за нас, както писмата на Павел към неговите приятели. И знаете ли, деца, 
писмата на апостол Павел също са записани в Библията. От там Бог ни говори и днес, когато 
разгръщаме и четем думите на Библията, ние получаваме послания от Самия Него. Ние сме 
приятели на Бог, щом сме повярвали в Него и с това писмо, Той ни разкрива Себе Си. Не е ли 
чудесно това? 

 
 
 

 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 



Х дял В СЛУЖЕНЕ НА ГОСПОД ИСУС 
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Каквото чух, това направих 
Напомнете на децата, че апостол Павел е насърчавал вярващите да следват думите и 

заповедите на Господ Исус. Кажете им, че тези хора е трябвало да правят това, което са чували от 
Господ Исус и от апостол Павел.  

Децата са наредени в редица. Учителят казва на всяко дете да прави нещо (да клекне, да 
пляска, да подскочи, да хване за ръка друго дете и т.н.); детето трябва да го направи, а после всички 
заедно казват: "Каквото чух, това направих." 

Така апостол Павел е учил вярващите хора да изпълняват това, което чуват, за да зарадват 
Господ Исус.  

 
Божието Слово е извор 
Раздайте на всяко дете по една Библия или Нов Завет. Вие също дръжте Библия пред тях, 

отворете я. Нека да ги подържат малко, да ги разгърнат, говорете им колко много вие обичате 
Библията си и че Тя е святото Божие Слово за нас. Там Бог ни говори, от там знаем за Господ Исус, 
за спасението и за вечния живот. Библията е извор на знания. Прочете им златния стих на 
Библията.  

Съберете Библиите и раздайте сламки и малки чашки със сапунена вода за балончета. Нека 
всички деца заедно да правят сапунени мехури. Обяснете им, че както сапунените балончета 
извират от сламките, така и Божието Слово е извор на живот за всеки, който Го чете и изпълнява 
написаното там. Това носи радост на Нашия Господ, защото Той иска да растем в знанията си за 
Него, така ще ставаме и по силни във вярата си. 

 
Огледала 
Пригответе за всяко дете по едно огледалце, раздайте им ги и им кажете всеки да се огледа в 

своето огледалце. Докато се оглеждат, им кажете: „Вижте колко сте красиви! Всеки от вас е 
различен, Бог ви е създал точно така, както е искал да сте в момента. Вие сте Божии неповторими 
творения. Кажете им да погледнат децата до тях – дали има ли друго дете като тях. Но макар да сме 
различни, всички ние имаме една Библия, от която да се учим. Тя е като огледало за нас - когато 
погледнем написаното в нея и видим нещо, в което сме сгрешили, тогава нашето отражение в 
огледалото е лошо. Но когато изпълняваме писаните думи на Бог, ще сме  добро отражение и ще 
носим радост на Създателя си. Ако слушаме Божиите думи и ги изпълняваме, Господ Исус ще се 
отразява в нас, тогава хората наоколо също ще забележат, че сме различни и ще пожелаят да 
познават Христос. 

 
Символи в писмото 
Направете две копия от образеца с картинките, които разрежете на 8 части. Разделете децата 

на два отбора и на всеки отбор дайте по един комплект картинки. Децата трябва да „напишат” 
писмо, в което да разкажат за Бог и Неговата любов, като използват картинките, с които разполагат. 

Ето и някои идеи какво може да се разкаже с помощта на картинките - сърце - Бог ни обича; 
бебе - Божията любов изпрати Господ Исус да се роди; кръст - Господ Исус умря на кръста; гроб - 
Господ Исус възкръсна; гълъб - Бог изпрати Святия Си Дух за нас; ноти - Бог иска винаги да Го 
хвалим; подарък - Бог ни дава всяко добро като подарък за нас; кълбо - Бог държи целия свят в 
ръката Си. Докато децата работят, разговаряйте за всяка картинка, както и за това какъв извор на 
знание е Божието Слово за нас. Колкото повече слушаме от Него, толкова повече ще растем в 
Господа. 
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Дял 11  
БОЖИЕТО СЕМЕЙСТВО 

 
Ето, че вече дойде време за последния дял. Последен по ред – да, но не и по значение. 

Предстоят ни  два урока, в които ще научим какво ни очаква един ден. Ще си припомним 
всичко за Божието семейство от Святото Слово, Библията. От Адам и Ева (първото семейство) 
до това, което очаква всички нас – Божието семейство. Ние, хората по лицето на земята, 
образуваме заедно Божието семейство. И един ден Господ Исус ще дойде в слава и ще ни 
събере от краищата на земята. Но сега Той е в небето, за да приготви място на всеки един, 
който е предал живота си на Него. Когато всичко е готово и времето се изпълни, Господ ще 
дойде да ни вземе и никога вече няма да напуснем Божието царство. Цяла вечност ние ще 
бъдем с Бог и в Неговото присъствие, ще Го хвалим и величаем. Но докато дойде това време, 
ние трябва да се подготвяме, да бъдем будни и да Го чакаме, защото никой освен 
Всемогъщият Бог не знае кога е денят и часът на Исусовото завръщане. 

Основни истини в този дял са: 
 Господ Исус ни приготвя дом в небето.  
 Всеки от нас е част от Божието семейство. 
 Господ Исус ще дойде отново, за да ни вземе. 
Стих за запаметяване за целия дял: „Всички сме Божи деца чрез вяра в Исус Христос.” 

Галатяни 3.26 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подходящ стих за запаметяване за урок 49 - "Господ Исус е на небето, за да ни приготви място." (Йоан 

14:2в) 
Подходящ стих за запаметяване за урок 50 - "Всички сме Божи деца чрез вяра в Исус Христос." (Галатяни 

3.26)) 
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Още при пристигането на децата може да им раздадете кубчета, конструктори, строители или 

други материали, с които да „строят”. Разговаряйте с тях как се строи един дом; какво представлява 
домът – дали това е просто сградата, която жителите обитават, или нещо повече от жилище – 
атмосфера, семейство, грижа. Ако разполагате с картинки на замъци, покажете им ги и разговаряйте 
дали всеки бива допуснат да влезе на такова място или е нужно да отговаря на специални условия – 
това ще ги подготви да говорите за факта, че Небето е за всички, но има неща, които Бог не допуска 
там. 

 
 
 
 
Предварително е необходимо учителят да си подготви всички материали, които ще използва, 

докато разказва историята (могат да са картинки, играчки или реални предмети). По възможност ги 
разпределете предварително в два плика - кафяв за земните неща и в златист (блестящ) за 
небесните. 

Деца, в последния урок за живота на Господ Исус разказахме как Той се връща при Своя Баща 
на Небето. Нека си поговорим за това как според вас изглежда Небето и дали е различно от земята. 

(На голям син картон поставяйте това, което споменавате в момента.) 
Деца, можете ли да ми кажете какво имаме тук на земята (сложете камъчета, пръст, листа, 

цветя в долната част на листа). Точно така, имаме най-различни растения, природни 
забележителности, множество животни (поставете малки пластмасови или хартиени животни – 
старайте се да съобразите симетрията, така че пеперудата да не е по–голяма от жирафа; 
бъдете обективни). Господ е създал изключително красиви неща. А къде живеем? Бог ни е дал 
умения да строим красиви къщи, големи сгради, погрижил се е за нас да имаме всички удобства за 
живот (поставете рисунка на къща или изрязана от хартия къща). Бог е предвидил за нас храна и 
дори парички, с които да си я купуваме. Тук имаме книги, училища, църкви. Слънце, което да ни 
топли денем, и луна, която да свети заедно със звездите нощем (поставете слънце, луна, звезди в 
средата на листа). Обаче тук имаме не само добри неща (поставете анкерпласт). Понякога 
падаме от колелото и се налага мама да ни превърже коляното. Имаме болести и дори смърт. Има 
страх от тъмното или от зли кучета. Има побой от по-големи деца, които ни взимат играчките. Имаме 
сълзи.  

За щастие обаче точно преди да се върне при Бог Отец нашият любим Господ Исус провел 
подобен на нашия разговор със Своите приятели. Те били тъжни от Неговото заминаване и Го 
питали за мястото където отива. Той ги успокоил и им обяснил, че няма причина да се безпокоят. 
Небето е прекрасно място където няма болести, няма мъка. Там има прекрасен град където улиците 
са от злато (в горната част на листа поставете златист лист или фолио). Там господ Исус ще 
царува като в прекрасен замък, но много по-красив от тези на картинките. Водата е не просто чиста - 
тя ще дава изцеление и здраве. Дърветата са не просто вечно зелени, но има дърво, чиито листа 
носят изцеление. Там няма нужда от осветление, нито от слънце, луна и звезди (отстранете ги от 
макета), защото сам Господ Исус дава светлина. Не е ли прекрасно? Господ Исус сега е там и Той 
ни приготвя място, специално за всеки един от нас, за да може да отидем при Него и да живеем с 
Него завинаги.  

Но как може да стане това? Как можем да стигнем Небето? 

ГОСПОД ИСУС НИ ПРИГОТВЯ ДОМ НА 
НЕБЕТО И ЩЕ ДОЙДЕ ОТНОВО 

Йоан 14.1-3, Деяния 1.11, Откровение 21.1-5, 22-27, 22.1-5 
Бог има дом за нас в небето.  

"Всички сме Божи деца чрез вяра в Исус Христос." Галатяни 3.26 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 
 

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 



ХI дял БОЖИЕТО СЕМЕЙСТВО 
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Тук попитайте децата как може да се качим на небето (с въже, самолет, стълба). Те ще ви 
изненадат с изобретателните си отговори.  

Всичко, което ми казахте, е много интересно, но Господ е приготвил нещо като мост, по който 
хората да могат да преминат. Докато бил на земята, Той говорел за небето и подготвял приятелите 
Си за деня на Своята смърт. Когато умрял, разпънат на кръст, Той създал мост между небето и 
земята (поставете кръст от хартия или от фланелограф достатъчно дълъг, за да опре в двете 
части на картона – небе и земя). Смъртта на Господ Исус ни осигурила възможност да преминем 
безпрепятствено в небето. Кога ще стане това ли? Едната възможност е когато дойде нашето време 
да умрем, а другата е обещанието на Господ Исус, че Той лично ще дойде да ни вземе. Никой не 
знае кога ще се случи нито едното, нито другото, така че трябва да сме готови винаги. Да, разбирам, 
не сте много сигурни какво значи да сме готови - това е да вярваме, че Господ Исус се е родил, 
живял на земята и умрял на кръст за греховете ни, за да можем ние да имаме дом в Небето. А и 
също така, след като Го познаем, да израстваме в Него. Това става като се молим, като пеем песни 
на хвала, като идваме в неделното училище редовно и слушаме истории от Божието Слово. Така, 
израствайки, ние се доближаваме до Бог по пътя си към небето. 

Едно от най- красивите неща на Небето, обаче, не са златните улици и дървото на живота. 
Това е една специална книга (поставете на върха на кръста изрязана от хартия книга, в която са 
написани имена). В нея се записва името на всяко дете, мъж или жена, които признаят греховете  си 
и приемат Господ Исус за свой Спасител. Когато  се помолят с тази молитва, името им се записва в 
тази книга на живота. Единственият начин да бъдеш в Небето с Господ Исус е да преминеш през 
моста, който е кръстът и името ти бъде записано в  книгата. 

Когато поканите гости за рожден ден или празненство, вие очаквате да дойдат само онези, 
които са във вашия списък, нали? Ако не сте предвидили някой гост, може да нямате място за него. 
Така е и в Небето. Господ Исус приготвя място за онези, които вече са се записали в книгата и на 
които им предстои да се запишат.  

Когато настъпи правилното време, Господ Исус отново ще дойде на земята и ще вземе със 
себе си на небето онези, които вярват в Него и са все още на земята. 

 
 
 
 
Спомени 
Поканете служители или по-стари вярващи, които са имали опитности и свидетелства, за да 

споделят с децата. Можете да потърсите свидетелства на хора, преживяли кома или клинична 
смърт, които са се срещали с Господ Исус.  

 
Оцветяване 
Дайте на децата да оцветят рисунки на възнесението на Господ Исус или на други подходящи 

от целия учебник. Докато те работят, поговорете с тях дали греховете ще бъдат допуснати в небето, 
щом там по принцип няма грях, обида, болка. Не пропускайте възможността да попитате децата 
дали някое от тях иска да приеме Господ Исус за свой спасител и да се увери, че Той е приготвил 
място за него в Небето. 

 
Корони 
Предварително подгответе корони за децата с името на Господ Исус, изписано на тях. 

Поставете ги на всяко едно от тях, благославяйки ги. Обяснете им, че Библията говори как ние ще 
царуваме с Него в небето и името Му ще бъде написано на челата ни. 

 
Стих за запаметяване 
Направете за всяко дете "въртолетче" от хартия. От картон или твърда хартия изрежете 

правоъгълник с размери 28 см х 8 см. Следвайте схемата и сгънете по пунктирите, а изрежете по 
плътните линии. Срежете по линията между части А и Б и след това по пунктира сгънете едната 
назад, другата напред. Части В и Г (след като изрежете по късата част) сгънете една към друга, а 
накрая захлупете с част Д. Разтворете добре части А и Б. Сгъвката Д служи като тежест и когато 
въртолетчето пада, части А и Б са като крила, които се въртят (трябва да се пусне от по-високо). 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
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Напишете стиха за запаметяване на "въртолетчето". Раздайте ги на децата и ги оставете да 
поиграят малко с тях, но ги насърчавайте, докато си играят, да повтарят стиха за запаметяване 
всеки път, когато пуснат въртолетчето да пада.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бог премахва греха 
Пригответе чиния с малко вода и я поставете така, че всички деца да я виждат. Питайте децата 

какви неща Бог не може да допусне в небето – лъжа, кражба, болест, сълзи и т.н. Докато децата и 
вие изброявате, пускайте по малко млян черен пипер във водата като белег за чернилката в живота 
ни. След няколко изказвания спрете и зарадвайте децата с обещанието, че Господ ще изтрие всяка 
сълза и ще отдалечи греховете ни така, че да не ги помни вече. Капнете концентриран течен сапун 
или веро (от предварително подготвен съд без етикет, за да не разберат децата какво е това) и 
наблюдавайте как той автоматично изтласква пипера към периферията на съда. Отделете няколко 
минути в молитва за неща, които децата са споделили - Господ да ги отдалечи от сърцата и живота 
им. Ако имате време, молете се и за техните неспасени приятели и близки по име – да бъдат 
записани в книгата на живота. 

 
 
 
 
Включете куклите Бъбривко и Дългунчо да разкажат тази истинска история. 
Б: Дългунчо, искаш ли да ти разкажа една истинска история свързана с библейския ни урок 

днес. 
Д: Искам разбира се, още повече щом е истинска. 
Б: Абсолютно истинска. Аз познавам тези хора, за които ще ти разкажа – и родителите, и 

децата. Преди една година моят приятел Йоан стана голямо момче. Навърши цели четири години. 
Можеше да показва четири с пръсти, да казва с думи, даже да се надига на пръсти, за да достигне 
шкафа в кухнята. Толкова голям бе станал. 

Д : Брей, браво на него! 
Б: Но скоро след рождения си ден Йоан се почувства зле. Един ден бил много сънлив и 

раздразнен, въпреки че имали гости у тях. Не пожелал да вечеря и когато майка му проверила 
температурата, установила, че минава 40 градуса. Веднага извикала баба му и останалите 
възрастни и започнали да се молят за него. Нещата не изглеждали добре. Вечерта късно майка му 
се обадила в болницата, но лекарите отказали да дойдат.  

Д : Лоша работа! Какво станало после? 
Б: Родителите продължили да се моли за състоянието на Йоан. Но още два дни температурата 

не спадала, а и той ставал още по-зле. На третата нощ майка му повикала такси и го завела в 
болницата. Там му поставили много страшна диагноза и ги изпратили отново в къщи. Нищо не 
можело да се направи – татко му отсъствал, затова майка му продължила да се моли заедно с по-
малката сестричка и баткото на Йоан. Всички близки и приятели от църквата се молели за Йоан, но 
като че ли нямало резултат. Главоболието ставало все по-жестоко, светлината и шума го дразнели, 
започнал да отслабва и едва дишал.  

Д: Горко дете! Сигурно много ти е било мъчно за него? 
Б: Така е! Мъчно ми беше. Но чуй най-важното! Една нощ в тъмната стая, където майката на 

Йоан се молела с още две жени, специално пристигнали от друг град, Йоан попитал: “Мамо, нали 
Господ Исус ми е приготвил къща в Небето? Защо не ме вземе, за да не ме боли вече?”  

Д: Олелеее, колко тъжно... 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 
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Б: Да, много. Не мога да си представя как се е чувствала майка му в този момент, но тя със 
сигурност е разбра, че Йоан е вече много голямо момче. Не само, че можел да докосне кухненския 
шкаф! Той се бил научил как да се докосва до Небето. Той знаел и все още знае, че Господ Исус е 
приготвил място за него.  

Д: И какво стана? 
Б: Ами какво, повече от месец и половина Йоан беше много болен. Но благодарение на 

многото молитви и грижа Господ докосна тялото и душата му и премахна болестта и последствията 
от нея. Ала спомена и вярата в сърцето му останаха завинаги.  

Д: А нали Господ Исус е приготвил място не само за него, но и за теб и мен… 
Б: Разбира се. Един ден ще бъдем с Него, защото вярваме в Него и Го обичаме! 
 
 
 
 
Гимнастика 
Използвайте тези движения за да повторите основните факти на благовестието и да дадете 

възможност на децата да се раздвижат 
Господ дойде от небето – изправени, ръцете горе 
На земята – ръцете изпънати пред гърди 
Умря на кръст – ръце в страни 
За греховете ми – ръцете прибрани в прегръдка 
Беше погребан – ръцете докосват пръстите на краката 
Но възкръсна – подскок 
И сега приготвя небето за мен – ръцете отново горе 
 
Разпознай местоположението 
Пригответе две големи хавлиени кърпи или чаршафи в кафяво и жълто. Разположете ги на 

пода в двата противоположни края на стаята; децата да останат в средата. Обяснете им, че 
кафявото представлява земята, а жълтото (златно) – Небето. Назовавайте неща или предмети, 
чието местоположение или предназначение децата лесно ще разпознаят и им обяснете, че веднага 
щом чуят назованата дума, трябва да изтичат и стъпят върху подходящият цвят постелка. 
Например: пари – земя – кафява кърпа, няма болка и сълза – небе – жълта кърпа, обида – земя – 
кафява кърпа, вечна радост – небе – жълта кърпа.  

Ако групата е голяма, нека онези, които не успяват да стъпят на постелката, да отпадат от 
играта, но не пропускайте да похвалите всички. Наблегнете на факта, че Бог приготвя място за 
всеки, който Го приеме като Господ и Спасител.   

 
Тухла върху тухла 
Използвате дейността "Тухла върху тухла" от урока "Двете къщи". Отново си поговорете как 

децата виждат своите “небесни къщи”. 
 
Рисунка 
Нека децата да направят обща рисунка на небето. Докато работят, говорете с тях, че всички 

ще бъдем заедно в небето и заедно като приятели ще бъдем с Господ Исус. 
 
Небесният град 
С рула от тоалетна хартия и от хартиени кърпи (те са по-дълги и са идеални за кули и замъци) 

и други кутии си направете макет на небесния град. С жълто кухненско фолио облепете златните 
улици, използвайте мъниста и натрошени новогодишни играчки за блестящите камъни на портите. 

 
Песен 
Накрая изпейте песента "Бог е добър" (онагледен текст и мелодия може да си закупите от 

издателство СЕД), като добавите още два куплета, свързани с темата на урока. Ако не знаете 
песента, измислете своя простичка мелодията. 

Бог е добър Х3 
Той е добър към мен 
Исус е с мен х3 

 

ВРЕМЕ ЗА АКТИВНОСТ И ДВИЖЕНИЯ 
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Той всеки ден е с мен 
Бог обича мен х3 
Безкрайно обича мен 
Приготвя дом за мен х3 
В небето място за мен 
Ела и ти х3 
Господ Исус приеми 
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Покажете на децата снимки от семеен албум (картинка на семейство или семейна снимка). 
Разкажете им за членовете на вашето семейство, които са на албума (за предпочитане е на 

снимките да има малки деца). Попитайте децата дали имат семейни албуми. Дайте им възможност и 
те да разкажат за своето семейство. Може от предната седмица да помолите родителите да донесат 
по една семейна снимка в неделното училище. Нека децата да разгледат снимките на другите, да 
кажат кого познават, кого не, да кажат нещо за роднините на снимката.  

След това ги съберете заедно и ги попитайте дали знаят кое е първото семейство на земята.  
 
 
 
 
Първото семейство на земята е семейството на Адам и Ева. Бог ги създал, за да бъдат Негови 

приятели и да се обичат помежду си, да Го слушат и да се грижат за всичко, което Той е направил. 
Адам и Ева родили деца, които пък родили свои и така цялата земя се напълнила с хора.  

 Но много от тези хора не изпълнявали това, за което били създадени. Те не слушали Бога, 
вършели лоши неща, а всяко лошо нещо е грях. Грехът отдалечавал хората от техния Създател.  

 На Бог Отец Му станало мъчно за хората. И понеже много ги обичал, си казал: "Ще изпратя 
Моя Син на земята, за да освободи хората от греха." Така и направил. Неговият Син Исус Христос 
се родил като малко бебе. И макар че дошъл от небето и бил Господ, Той също имал семейство на 
земята. 

Когато пораснал, Господ Исус започнал да разказва на всички хора за Божието Царство, от 
което дошъл. Край Него се събирали хора отвсякъде, за да го слушат. Един ден Господ Исус избрал 
12 души за Свои ученици и от тогава навсякъде ходел с тях. Те били като едно семейство. В деня на 
Петдесетница, само десет дни след като Господ  Исус се върнал на небето, на земята дошъл 
Светият Божи Дух. Той изпълнил със сила учениците Му и всичките 120 души, които били събрани 
заедно с тях, за да се молят. Тогава те започнали да разказват на другите хора за Господ Исус и 
всички, които били там, повярвали в Него. Така се създала църквата – Божието семейство на 
земята. С всяка изминала година то ставало все по-голямо и се разпростряло по цялата земя. И 
днес много хора влизат в Божието семейство, достатъчно е само да повярват, че Господ Исус е 
Божият Син и да го приемат за свой Господ и Спасител. В Божието семейство всички се нуждаят 
един от друг. Затова се събират  заедно – да се учат, да се молят, да благодарят на Бог, да си 
помагат. Небесният ни Баща много се радва, когато вижда, че децата Му се обичат помежду си. 

 
 
 
 
 
Спирала  
Предварително изрежете спирали от хартия, на които е 

написан библейският стих: “Всички сме Божи чада, чрез 
вяра в Исус Христос”. Изрежете надписа като спирала и в 
единия край завържете конец. Децата трябва да оцветят 
буквите. При хващане на спиралата за конеца, тя се върти и 
създава настроение.  

 

БОЖИЕТО СЕМЕЙСТВО  

Цялото Писание 
Ние сме част от Божието семейство. 

" Всички сме Божи деца чрез вяра в Исус Христос " (Галатяни 

3.26) 

 

НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО  

ОТКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

 

БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ 

 

БИБЛЕЙСКИ ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
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Семейства 
Пригответе предварително табелки за вратлетата на децата, като на част от тях да пише татко, 

на други - мама, на други – дете. Разделете всички деца на семейства, колкото позволява броят на 
децата. Сложете табели на всеки от семейството – татко, мама и деца. Когато сте готови с 
разпределението, нека всяко семейство да си намери импровизиран „дом”, например ъгъл в стаята. 
Може да дадете на всяко семейство одеяло да си ги постелят и да насядат. После съберете всички 
семейства в средата на стаята ви. „Татковците” се редуват да издават заповеди, които учителят му 
казва тихичко на ухото, например: Почитай родителите си; Обичай всички; Прави добро; Не лъжи; 
Помагай в къщи; Бий се; Кради; Лъжи; Бъди покорен. Ако заповедта е добра и угодна на Бог,  всяко 
семейство отива в своя „дом”; ако е лоша или неправилна, всички остават на място. Поговорете си 
за това, че бащите имат по-голяма отговорност от всички в семейството. Бог ги е поставил да бъдат 
глави - водачи на дома, както Господ Исус е Глава  (водач) на Божието семейство. Те имат по-
голяма отговорност, а ние трябва да ги слушаме, особено децата. Когато се покоряваме на татко, 
ние се покоряваме и на Бог. 

 
Части от едно цяло 
Използвайте това, че децата са разделени на семейства от предната игра и им кажете да си 

отидат в „домовете” (да насядат на одеялата си). На всяко семейство дайте картинка на семейство, 
която разрежете като пъзел (средната възраст на децата + 2). Децата трябва да сглобят своя пъзел. 
Когато са готови, им кажете, че както пъзелът е с много части, но образува едно цяло, така и сме и 
ние – отделни хора, но всеки от нас е част от Божието семейство. Като части от едно семейство ние 
трябва да се обичаме, да си помагаме в трудности, да се молим един за друг, както членовете на 
едно истинско семейство. Така ще носим радост на нашия небесен Баща и ще изпълняваме 
Словото Му. 

 
 
 
 
Деца, чрез вяра в Господ Исус Христос ние също сме част от Божието семейство. Бог не само 

е наш Създател и Небесен Баща; Бог е и наш Приятел. Затова Той е изпратил Своя Син на земята 
преди повече от 2000 години. Господ Исус е победил смъртта и е донесъл вечен живот за тези, 
които са повярвали в Него. На това ни учи Божието Слово. В него се казва: “Всички сме Божи деца 
чрез вяра в Исус Христос” (Галатяни 3.26). Всеки, който изпълнява тези думи, може да влезе в 
Божието семейство. 

 Дългунчо и Бъбривко се включват. 
Б: Хей, Дългунчо това е страхотна новина - вече си имаме две семейства. 
Д: Да, прекрасно е това, което чухме. Вече много хора ще ни обичат, а? 
Б: Разбира се! Не само мама и татко, но и всички деца тук в неделното... 
Д: Ей, деца, ами значи и вие сте от нашето семейство. Толкова е хубаво да знаеш, че имаш 

голямо щастливо семейство с толкова много приятели. Ей, супер! 
 Б: Знаеш ли, Дългунчо аз днес като идвах насам, срещнах едно 

много тъжно дете от квартала, то е все самотно и няма много приятели. 
Искаш ли да отидем сега да го намерим и да му разкажем,  че ако 
повярва в Исус, и той ще бъде Божие дете и ще стане част от нашето 
голямо семейство. 

Д: Да! Хайде, това е добра идея. Е, деца ние ще потърсим нашия 
тъжен приятел и ще му разкажем за Исус. Направете го и вие. 
Разкажете на някого за вашия прекрасен приятел Исус Христос!  

Учителят: Наистина е чудесно да знаеш, че принадлежиш на 
Божието семейство, че имаш много приятели - дори такива, които не си 
виждал никога, но те те обичат и се молят за теб някъде по света. Да! И 
един ден всички ще се съберем в небето, където  ще бъде вечно 
тържество и веселие в присъствието на Небесния ни Баща! 

(Покажете на децата рисунката с дървото.) 
Божието семейство прилича на едно дърво, което има здрави 

корени и стебло, здрави клони и свежи листа. Коренът на това дърво е 
сам Исус Христос. А тези, които с целия си живот са показали вярност и 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЖИВОТА 
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покорство пред Бог, са стеблото и клоните на дървото – това са героите на вярата от Библията – 
Авраам, Исак, Яков, Давид. (Може да ги напишете на ствола на дървото.) Листата сме всички, 
които вярваме, че Исус Христос е Божият Син. Те никога не повяхват, защото Господ всеки ден се 
грижи за нас.   

На децата се раздава нарисувано дърво (корен, стебло и корона), в короната, на което да 
нарисуват листа, и да напишат имената на спасените от своето семейство, близки и приятели (ако 
не могат да пишат, нека да нарисуват тези хора). Могат да оцветят името на Исус, което 
олицетворява корените на дървото. 

 
 
 
 
Стихотворение с движения 
Казвайте на децата стихчето, показвайте движенията и нека децата да ги повтарят след вас.  
С тези две ръчички – протягат ръце напред 
Ще прегърна всички – обхващат раменете си в прегръдка 
И мама и татко - изброяват, като посочват пръстите си 
И кака и батко 
И малкото мече 
С жълто елече 
Но искам да прегърна – обхващат раменете си в прегръдка  
Ако мога да зърна – слагат ръка пред очите и сякаш гледат надалече и нагоре 
Моя Бог Спасител – сочат небето 
И славен Изкупител 
Защото чух от батко – слагат ръка на ухото си 
Че бил Небесен Татко – вдигат и двете ръце и очертават дъга над главата си. 
 
Не можеш без мен 
Предварително очертайте трасе в класната стая (с въженце или канап), на края на което има 

препятствие, което децата да заобиколят. Разделете децата по двойки. На всяка от двойките 
завържете (с връзки от обувки, с парче плат или с шал) краката при глезените и китките (не бива да 
е много стегнато, за да могат децата да стъпват без да се спъват). Когато всички деца са вързани по 
двойки, ги наредете пред трасето - те трябва да го преминат заедно, както са за вързани, и да се 
върнат обратно. Във вързаните ръце сложете предмет, който двамата да държат и да се стремят да 
не го изпускат (плюшена играчка). При старт тръгва първата двойка, минава трасето, заобикаля 
препятствието и се връща обратно, подава предмета на следващите двама. Тогава тръгва втората 
двойка и така докато свършат.  

Когато играта приключи, питайте децата как са се чувствали свързани с другарчето си. Не 
могат да избързат, трябва да се съобразят с този до тях, да вървят в крак, за да не се спънат и т.н. 
Бог иска ние да се съобразяваме с другите до нас, защото всички сме едно и не можем един без 
друг. Ние сме свързани в едно, както в играта, и това едно е самият Бог. В къщи се съобразяваме с 
другите от семейството си, нали? Така трябва да е и при Бог - това ни прави да сме истинско 
семейство. 

 
Мултипликационно филмче “Ние хвалим Бог” 
На децата се раздават два еднакви по размер листи, свързани от ляво един върху друг с 

телбод или лепило (може и да е лист, сгънат на две), на които са нарисувани еднакви човешки 
фигури. На единия лист хората са в статично положение, а на другия са с вдигнати ръце. Горният 
лист се навива около молив, след изваждане на молива той остава навит на руло. Когато моливът 
се движи от началото към края по листа, той се изпъва и скрива картинките от долния лист. При 
връщане обратно на молива, листът се навива и се разкриват картинките от долния лист. При бързо 
движение на молива се виждат фигурките ту с вдигнати, ту със спуснати ръце, сякаш фигурките се 
движат.    

Докато децата си играят с “филмчето”, да казват библейския стих: “Всички сме Божи деца чрез 
вяра в Исус Христос”. 

 
.                                                        
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Ние сме едно семейство 
Децата и учителят сядате заедно в кръг (на земята 

или на маса). Поднесете на децата сладки и нещо за 
пиене и като истинско семейство си поговорете за всичко, 
което са научили в този урок (припомнете им, ако е 
необходимо, кои са най- важните неща от урока). Както 
сте седнали, помолете се заедно за домовете на децата и 
за Божието семейство по лицето на земята. Почерпете се.  

Предварително изработете табелка за всяко дете (по 
образеца). Хубаво би било, ако е на червен картон. Когато 
приключите с разговора и молитвата, ги сложете на 
вратлетата на децата и на всяко казвайте: „Ти си Божие 
дете”. 

 
 
 
 

 

ЗАКРИВАНЕ С МОЛИТВА 

Ти си 
Божие 
дете! 



ПРОГРАМА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

Нов Завет 

 

Исус като дете 
1. Ангелът казва една тайна – Лука 1.26-38, Матей 1.18-25 

2. Бебето Исус се роди – Лука 2.1-20, Мъдреците носят подаръци – Матей 2.1-12 

3. Симеон и Анна благодарят на Бог за бебето Исус – Лука 2.21-38 

4. Момчето Исус – Лука 2.40-52 

Исус започва Своето служение 
5. Исус е кръстен от братовчед си Йоан Кръстител – Матей 3.1-17, Лука 3.1-23, Йоан 

1.19-34 

6. Господ Исус избира първите си ученици – Йоан 1.35-50, Матей 4.18-22, Марко 3.13-

19, Лука 5.27-28, 6.13-16 

7. Сватбата в Кана – Йоан 2.1-11 

8. Господ Исус помага на рибарите – Лука 5.1-11 

Исус изцелява 
9. Господ Исус изцелява сина на царския чиновник – Йоан 4.46-54 

10. Господ Исус възкресява дъщерята на Яир – Марко 5.21-43, Лука 8.41-56 

11. Господ Исус ни учи да бъдем благодарни – Лука 17.11-19 

12. Слепият Вартимей – Марко 10.46-52, Лука 18.35-43 

Чудесата на Исус 
13. Господ Исус спира бурята – Матей 8.23-27, Марко 4.35-41, Лука 8.22-25 

14. Господ Исус нахрани гладните – Матей 14.13-21, Марко 6.32-44, Лука 9.12-17, Йоан 

6.1-13 

15. Господ Исус ходи по водата – Матей 14.22-36 

Исус, моят учител 
16. Господ Исус прощава на една жена – Лука 7.36-50 

17. Господ Исус ни учи за Божията грижа и любов – Матей 6.25-34, Лука 12.22-31 

18. Господ Исус ни учи да се молим – Матей 6.5-13, Лука 11.1-4 

19.  Господ Исус ни учи да даваме – Марко 12.41-44, Лука 21.1-4 

Исус поучава с истории 
20. Двете къщи – Матей 7.24-29, Лука 6.46-49 

21. Добрият самарянин – Лука 10.25-37 

22. Блудният син – Лука 15.11-32 

23. Господ Исус разказва за добрия пастир – Матей 18.11-14, Лука 15.15.1-7,  Йоан 10.1-

11, 14-15, Пс. 23.1-3 

24. Господ Исус ни учи да прощаваме – Матей 18.21-35, Марко 11.25-26 

Исус има приятели 
25. Мария и Марта – двете сестри – Лука 10.38-42 

26. Исус Христос е Божият син – Матей 17.1-9, Марко 9.2-9, Лука 9.28-36 

27. Господ Исус обича децата – Матей 18.1-4, 10, 19.13-15, Марко 10.13-16, Лука 18.15-17 

28. Закхей – Лука 19.1-10 

Исус се подготвя да се върне при баща Си 
29. Господ Исус влиза в Ерусалим -  Матей 21.1-11, Марко 11.1-10, Лука 19.29-38  

30. Господ Исус измива краката на своите ученици – Йоан 13.1-17 

31. Господ Исус умря, защото ни обича – Матей 27.1-2, 27-50, Марко 15.1-5, 16-47, Лука 

23.32-55 

32. Господ Исус е жив – Матей 28.1-10,  Марко 16.1-8, Лука 24.1-12, Йоан 20.1-10 



33. Господ Исус се явява на своите ученици – Лука 24.36-43, Йоан 20.19-29 

34. Господ Исус отиде на небето – Лука 24.50-53, Марко 16.19, Деяния 1.4-11 

Първата църква 
35. Петдесетница – Деяния 2.1-12, 22-24, 36-41 

36. Вярващите споделят всичко в любов – Деяния 4.32-37 

37. Един куц просяк е изцелен – Деяния 3.1-11 

38. Филип каза добрите новини за Господ Исус на етиопеца – Деяния 8.4-5, 26-40 

39. Тавита помага на другите – Деяния 9.36-43 

40. Петър е изведен от затвора – Деяния 12.1-17 

41. Лидия показва гостоприемство – Деяния 16.11-15 

В служене на Исус  
42. Павел научава, че Исус е Божият Син – Деяния 9.1-22 

43. Павел става мисионер – Деяния 11.25-26, 13.1-3, 13-16, 32-33 

44. Павел и Сила в затвора – Деяния 16.16-34 

45. Тимотей учи за Господ Исус – Деяния 16.1-5, ІІ Тимотей 1.2-6, 3.14-15 

46. Евтих пада от прозореца – деяния 20.6-20 

47. На път към Рим – Деяния 27.1 – 28.10 

48. Павел пише писма – Галатяни 1.1-4, 5.22-26 

Божието семейство 
49. Господ Исус ни приготвя дом на небето и ще дойде отново – Йоан 14.1-3, Деяния 1.11, 

Откровение 21.1-5, 22-27, 22.1-5 

50. Божието семейство – Цялото Писание 
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