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УРОК 1 
 
 
 

УДИВИТЕЛНО ПРЕДСКАЗАНИЕ 
 
 

Стих за запаметяване: „И Ной извърши всичко според 
както му заповяда Бог; така стори.”. (Битие 6:22). 

 
Текст за изучаване: Битие 6:13-22 
 
 
Главна мисъл: Всички заедно се явяваме част от 
Божия план. 

 
 

Имали ли сте случай да строите нещо с инструкция, в 
която има неточни указания? 

Какво изпитвахте тогава?  
Когато Бог призова Ной да строи ковчега, той знаеше 

точно, какво следва да прави. 
 
 

*** 
 

Ной тежко въздъхна, когато влезе в своя дом. Той 
току що бе говорил със своите съседи. Оказваше се, че 
царящото наоколо беззаконие няма да престане, няма да 
има край. Всеки ден се извършваше ново убийство или 
грабеж. Оказа се, че хората са безразлични към всичко добро 
и искат само лошото. Когато Ной се опита да им обясни, че 
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всичко това, което се случва противоречи на Божия закон, в 
околните това предизвикваше само смях.  

Какво е това Божий закон?  
Защо трябва да мисля за Бог?  
На тях и така им е добре да живеят. 
Ной коленичи и предаде този проблем на Бог. Той 

помоли Бог да намери път, благодарение, на който хората 
ще могат да се върнат към Него. И ето една нощ Бог се 
обърна към Ной: 
---„Ной! Не се бой. Аз чух твоите молитви. Аз виждам 
всичкото беззаконие, извършвано от хората и реших да 
сложа край на всичко това. Аз ще разруша този свят, за да 
изкореня злото. Ти трябва да ми построиш ковчег за всички, 
които искат да се спасят. 
---Ковчег??? Що за ковчег? – попита Ной. 
---Това е голяма лодка, която ще ти служи за дом на теб и за 
някои животни. Разреши ми да ти покажа Своя план – каза 
Бог – Аз искам да приготвиш кипарисови дървета и да 
построиш ковчега 600м дължина и 100м ширина и 60м 
височина.  

Също така нужно е да направиш отвор на покрива. 
Когато строиш ковчега трябва да го намажеш със смола от 
външната страна. Ако направиш всичко по моите 
инструкции ще бъдеш спасен. 
Също така трябва да направиш голяма врата и три пауби – 
ниска, средна и висока. Когато настане времето, вземи със 
себе си в ковчега жена си, синовете си и техните жени и от 
всяко животно, което се движи по земята, по две. Приготви 
достатъчно храна за теб и за животните. 
---А как ще разбере кога ще настане времето? – попита Ной. 
---Не се безпокой – отговори Бог – Аз ще ти разкажа и 
покажа какво трябва да направиш. Когато всичко бъде 
готово, Аз ще изпратя много вода от небето. 

Ной много се изненада, чувайки последните думи. 
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---Знам – продължи Господ – на земята не се е случвало 
подобно нещо преди, защото унищожението на света не е 
включено в Моя план. Не искам да правя това, но не мога да 
позволя беззаконието да се разпространява повече на 
земята. Нека твоите синове, а също така и всички, които 
имат желание да ти помогнат. Хората ще бъдат любопитни 
да разберат, какво строиш. 
Разказвай им за това, което ще стане и че строителството е 
свързано именно с това. Покани ги в ковчега, за да могат и 
те да се спасят. 
---Да Господи. Ще направя всичко така, както Ти повеляваш. 
Още утре ще започна строителството на ковчега. – отговори 
Ной. 

На следващия ден Ной преразказа на членовете на 
своето семейство всичко, което му заповядал Бог. В 
началото поради удивлението никой не можеше да каже и 
дума, а след това започнаха да говорят всички заедно: Какво 
трябва да направим? Какво е това дъжд? Къде ще сложим 
толкова животни? С какво ще се хранят тези животни? 

Ной вдихна ръка и се усмихна: 
---Не знам отговорите на всичките ви въпроси, но знам че 
Бог ще бъде до нас. Когато настане времето, Той ще ни 
покаже, как трябва да съберем животните и с какво те ще се 
хранят. Но в началото ние трябва да намерим помощници, 
да купим работните инструменти и да потърсим подходящ 
дървен материал. На първо време ще направим това. Хайде 
да помолим Бог да благослови днешният ни ден и да ни 
ръководи. 

Ной и неговите синове във всичко следвали Божия 
план. Работейки заедно, те построили огромна лодка. По 
време на строителството Ной проповядвал, разказвайки на 
хората за Божията любов. Той позволявал на всеки желаещ 
да вземе участие в осъществяването на Неговия план. 
 

* * * 
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Събота 
Споделете с родителите или приятелите си своите 

впечатления от урока. 
 

 
Неделя 
Донесете или нарисувайте някакъв работен 

инструмент, който се използва в строителството. 
Прикрепете към него лист с написан на него стихът за 

запаметяване и поставете този инструмент на такова място, 
където можете често да го виждате в течение на тази 
седмица. 

Започнете за учите стихът за запаметяване. Помолете 
се, вие да сте част от Божия план за спасението на хората. 
 

 
Понеделник 
Прочетете Битие 6:13,14 

Изчислете височината на ковчега. Намерете сграда, 
приличаща по размери на ковчега. 

Изчислете колко вода примерно се е изляла на земята 
към края на първата седмица от началото на потопа. 

Запишете в своята тетрадка какво ви плаши в живота, 
също така и беззаконията, от които хората не могат да се 
чувстват спокойни и в безопасност. 

Разкажете за своите страхове на Бог. Помолете Го Той 
да защите вас и вашето семейство. 
 

 
Вторник 
Прочетете Битие 6:15,16 

Намерете информация, колко средно дъжд вали в 
нашата местност. 
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Съставете списък с вещите, които бихте взели в 
ковчега. Как мислите, какво от земните неща ще ви е 
необходимо на небето? 

В какво е разликата между тези два списъка? 
В молитва помолете Бог да ви даде възможност да 

разказвате на другите за Неговото скорошно пришествие. 
 
 

 
Сряда 
Прочетете Битие 6:17 

Представете си, че сте едно от децата на Ной.  
Напишете в своята тетрадка какви чувства вие бихте 

изпитвали ако чуете разказа на Ной за потопа и 
строителството на ковчега.  

Как може да сравним тези чувства, когато чуете също, 
че Исус е умрял, за да ни спаси от греха? 

В молитва благодарете на Бог, че е спасил Ной доста 
години преди нас и продължва да спасява хората и сега. 
 
 

Четвъртък 
Прочетете Битие 6:18-22 

Изчислете какво е била дължината и ширината на 
ковчега? 

Помислете, с помощта на какви запаса Бог поддържа 
нашия живот, докато Той дойде? 

Какво се явява за нас ковчегът, който пази живота ни? 
Как може да се сравни църквата с ковчега? 
В молитва благодарете на Бог, че вие сте част от 

Негото семейство. 
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Петък 
Прочетете Битие 6:13-22 

Разкажете на своите домашни за размерите на 
ковчега. 

Размишлявайте заедно с тях как може да сравним 
ковчега на вашето семейство с вашата Църква. 

В молитва помолете Бог всеки член от семейството ви 
да се докосне до Божията спасителна сила. 
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УРОК 2 
 
 
 

НЕ СИ ПРЕПИСВАЙ ЧУЖДА СЛАВА 
 
 

Стих за запаметяване: „О, мъже, защо правите това? 
И ние сме човеци със същото естество като вас, и 

благовестяваме ви да се обърнете от тия суети към живия 
Бог, Който е направил небето, земята, морето и всичко що 
има в тях” (Деян.14:15). 
 

Текст за изучаване: Деян.14:8-18 
 
 
Главна мисъл: Когато ние отдаваме слава на Бог, 
хората около нас също се учат да Му се покланят. 

 
Представете си, че току що сте победили в 

съревнование на вашата страна. Как ще се чувствате? 
Всички ви поздравяват, репортери искат да вземат от вас 
интервю. 

Как мислите, лесно или трудно е в този момент да си 
спомните тези, които са ви помагали да тренирате и тези 
които са ви подкрепяли? В нашата днешна история Павел и 
Варнава не забравиха да отдадат подходящата слава и 
хвала на Бог за дадения им успех. 
 
 

*** 
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Отново Павел и Варнава са на път. Те носеха на хората 
Благата вест за Бог – Създателя и Спасилеля. Но в 
последните два града, които те посетиха, по време на 
техните проповеди се случило нещо странно. Някои жители 
на тези градове с радост ги слушаха и повярваха, че Исус е 
дългоочаквания Месия, но други отхвърляха тази вест, а на 
апостолите причиниха много неприятности. 

В повечето случаи преследвачите на проповедниците 
на Евангелието бяха юдеи. Този път Павел и Варнава решиха 
да отидат да проповаядват там, където нямаше юдеи, които 
да спират работата им. Те избраха град Листра, където за 
място на поклонение за повече хора имаше храм, посветен 
на бог Юпитер. 

Както обикновенно, около новите хора се събраше 
тълпа, желаеща да чуе техните речи. Работата бе в това, че в 
такива малки градчета като Листра, много рядко се 
случваше нещо интересно. Затова всички жители бързаха 
към площада, зад  видят кой ще проповядва или за какво ще 
говорят тези пътешественици. 

Павел премина с поглед през цялата тълпа и започна 
да проповядва, че Бог е Творец и е сътворил слънцето, 
луната, звездите и цялата природа. Павел използва 
възможността в началото да разкаже за Бог, като Творец. 
След това той започна да разказва, че Бог също и изцелява. 
Когато Павел гледаше всеки един, който го слушаше, 
погледът му се спря на един човек, който седеше отпред, 
направо на земята. Един поглед върху неговия парализиран 
крак, беше достатъчен, за да се убеди човек, че той не може 
да ходи. Възможно е даже той да не е правил и една крачка в 
живота си. Всеки път, когато Павел срещаше погледа му, у 
него възникваше чувството, че този човек вярва искренно 
във всяка една негова дума. Изпитвайки състрадание към 
него, Павел прекрати проповедта си и каза: 
---Казвам ти в името на Господа Исуса Христос: стани сега на 
краката си. 
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Без колебание човекът, който от рождение нито един 
път не бе стоял на краката си, скочи и започна да ходи. 
Наоколо се възцари мълчание. А след това един глас от 
тълпата започна да пее на техния роден език. 
---Богове в образа на хора са дошли при нас. Богове в образа 
на хора са дошли при нас. 

Един след друг гласовете започнаха тази песен и 
скоро всички пляскаха в кръг около човека, който само 
няколко минути преди това бе куц. Павел и Варнава, 
радвайки се, че сега хората насочиха вниманието си към 
изцеления, бързо се отправиха към хотела, където бяха 
отседнали.  

Няколко часа минаха спокойно, но след това 
вестителите на Исус чуха вълнение на улицата. Беше 
подобно, като че ли се събира цяла демонстрация. По 
улицата, където бяха отседнал, се бе отправила огромна 
тълпа от хора. Процесията водеше свещенник, дърпайки 
след себе си бик, след тях идваха неговите помощници и 
носеха венци от цветя. Оказа се, че те се готвеха да направят 
жертвоприношение, но защо ли се спряха точно пред дома 
на апостолите? 

Павел и Варнава се спогледаха и едва сега  започнаха 
да разбират, какво означавали думите на песента, която 
пееха хората, когато бе изцелен паралитика: „Богове в 
образа на човек са дошли при нас”. 
---О не! – възкликна Павел и изхвърча през вратата, 
раздирайки дрехата си. Варнава направи същото, бягайки 
след него. – Не! Спрете! Ние не сме богове! 
---Защо правите това? – продължи да вика Павел.  

Тълпата започна да притихва. Апостолът забеляза в 
един момент, че е привлякъв вниманието и бързо започна 
да обяснява на хората: 
---Ние сме хора както вас. Ние проповядваме на вас, за да 
разберете, Кой е истинския Бог, Който сътвори всички нас, 
изцели ни и ни спаси, за да Му се покланяме. Именно Той ви 
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изпраща всичките блага. Погледнете полята, погледнете 
слънцето, дърветата, плодовете, зеленчуците – всичко това 
са дарове, дадени ни от Него. А ние – не сме богове. 

Хората не бяха убедени в думите на Павел и 
продължиха подготовката на жертвоприношението. Павел и 
Варнава продължиха да им ховорят, опитвайки се да ги 
убедят в това, че има само един Единствен Изцелител, Който 
е Небесния Бог, а те – са неговите посланници. 

Колко странно! В двата предишни града те бяха 
обвинени в това, че смущават народа, а в този град ги приеха 
за богове. Но те не си присвоиха чужда слава. Преминавайки 
през сложни времена или благоприятни обстоятелства, 
апостолите се доверяваха на Бог и прославяха Неговото име. 
Да бъдеш посланник и вестител на Исус никога не е скучно! 
 
 
 
 

 
Събота 
Споделете с родителите си или с приятелите си 

своите впечатления от преминалия урок. 
 
 
 

 
Неделя 
Представете си как бихте се чувствали, ако някой 

ви обвини в нещо лошо, именно в това време, когато сте се 
опитвали да следвате Божиите напътствия. 

Научете стихът за запаметяване. 
В молитва помолете Бог, да подейства чрез вас така, 

както подейства чрез Павел и Варнава 
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Понеделник 
Прочетете Деян.14:8-10 

В своята тетрадка опишете с думи или нарисувайте, 
как си представяте и на какво прилича „изцеляващата вяра”.  

Спомнете си случай, когато някой е показал силня 
вяра. Разкажете на някой друг за това. 

В молитва помолете Бог, да бъдете честни в 
моментите, когато ви хвалят и винаги да Му отдавате 
нужната почит и хвала. 
 
 

 
Вторник 
Прочетете Деян.14:11,12 

В Библейската енциклопедия или в друга литуратура 
намерете кой се явява Зевс и какво са очаквали от него 
хората. 

Помислете за какво или за кого бихте искали да се 
помолите на Бог. 

Помолете Бог, да ви помогне да виждате единствено 
само в Него идеал за подражание. 
 
 

 
Сряда 
Прочетете Деян.14:13-18 

Помислете защо Павел и Варнава разкъсаха своите 
дрехи. Как още реагират хората при тревожни новини? 

Направете малък плакат, така че да можете да го 
поставите на стената и напишете на него: „Нека всяка хвала 
принадлежи на Бог”.  

Повторете стихът за запаметяване. 
Благодарете на Бог за това, че благославя всички 

хора, даже и ако те не Го приемат. 



13 
Библейски уроци за юноши Година С4 

 
Четвъртък 
Помислете, какво ви говори постъпката на човек, 

който е направил същото като Павел и Варнава. 
Попитайте родителите си, имало ли е в техния живот 

случай, когато те са отдали слава на Бог, именно в момент, 
когато някой е искал да я припише на тях. 

Запомнете: когато ние въздаваме слава на Бог, ние се 
явяваме пример за другите. 
 
 

 
Петък 
На семейното богослужение нека всеки намери в 

Библията и прочете текст, който възвеличава и прославя 
Бог. 

Цялото семейство изпейте песен, в която има думата 
хвала или слава или чест. 

Помолете се винаги в своя живот да отдавате слава на 
Бог. 
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УРОК 3 
 
 
 

ВЕРИГАТА НА БЛАГОДАТТА 
 
 

Стих за запаметяване: „Според дарбата, която всеки 
е приел, служете с нея един на друг като добри 

настойници на многоразличната Божия благодат.” 
(1Петр.4:10). 
 

Текст за изучаване: Деян.21:1-16 
 
 
Главна мисъл: Ние сме съработници на Бог, когато 
използваме нашите духовни дарби, за да служим на 

другите. 
 

Представете си, че вие сте се отправили на 
пътешествие, за да посетите свои стари приятели. Вие с 
нетърпение очаквате срещата. По пътя вие разбирате, че на 
това място ви очаква опастност.  

Какво си мислите? Ще продължите ли своето 
пътешествие или ще го отложите за по-подходящо време? 

Прочетете следния разказ, за да разберете как са 
постъпил апостол Павел в подобна ситуация. /Погледни 
Деян.21:1-16/ 
 
 

*** 
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Павел стоеше на борда на голям търговски кораб, 
готвещ се да отплава от Тирското пристанище. Той и 
неговите приятели бяха в този град седем дни. За това време 
те малко си бяха починали.  

Сега Павел видя сълзи в очите на вярващите, които 
бяха дошли да го изпратят. Да, и как да не плачат, като 
Святия Дух каза на тези братя да съобщят на Павел, че в 
Ерусалим го очаква опасност.  

Павел завършваше последното си мисионско 
пътуване. Още една спирка и той щеше да види своите стари 
приятели – евангелиста Филип и неговите дъщери в 
Кесария. След това той щеше да продължи своя път към 
Ерусалим, там където го изпращаше Господ. Не обръщайки 
внимание на това, което го очакваше там и за което 
приятелите го предупреждаваха, Павел не искаше да 
промение своето решение.  

В резулат на третото мисионско пътешествие, което 
предприе Павел, много повярваха в Исус като Месия. Един 
път Павел по погрешка бе разпознат като Меркурий, 
главния оратор на езическите богове. Павел наистина беше 
добър проповедник, но не и на езическите богове, а на Исус 
Христос. Той не беше единственият, когото Бог използваше 
за основаването на Своята Църква. Много други хора с 
различни дарби бяха съработници на Бог в 
разпространението на истината за Исус. 

Например, Филип, към когото сега той се бе отправил, 
беше един от седемте избрани Божии люде, за да помагат на 
дванадесетте апостоли в тяхната работа. Тъй като повече и 
повече хора в Ерусалим ставаха християни, се бе появила 
нужда от помощ. Те трябваше да следят на всички вярващи 
да им бъде оказана достатъчно внимание и на всички да им 
достига храната.  

Апостоли като Петър, Яков и Йоан бяха много заети в 
проповядване и обучаване на народа. Филип и другите 
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дякони, използвайки дарът на ръковоство, служеха на 
членовете на църквата.  

Един път Филип беше изпратен до един велможа от 
Етиопия, който пътуваше от Ерусалим към Газа и четеше 
Свещеннота Писание. Филип се приближил към него и 
обяснил това което четеше, а след това го кръстил.  

Сега вече и дъщерите на Филип проповядват и 
пророкуват, помагайки на църквата да расте. Това беше 
посветено на Бог семейство. Павел с нетъпрение очакваше 
тази среща, когато ще може няколко дни да се наслади на 
общуването с тях. 

В дома на Филип, Павел и неговите спътници си 
починаха, чувствайки се свободно в присъствието на 
приятели. Един ден при тях дойде гост. Това беше Агав. Той 
също беше Божий човек. Много пъти той предпазваше 
вярващите от опасности. Той беше и който предсказа 
големия глад по цялата Римска империя. Благодарение на 
предупреждението на Агав, вярващите в тези места, където 
ходеше Павел, събираха пожертвования за братята в 
Ерусалим, които сега изпитваха нужда.  

Агав влезе в дома на Филип и веднага отиде при 
Павел. Взе пояса му, седна и завърза своите ръце и крака с 
него. След това каза: „Това е вест от Святия Дух. 
Собственикът на този пояс ще бъде вързан от юдеите в 
Ерусалим и ще бъде предаден на съд” 

Спътниците на Павел разбраха, че това е второто 
предупреждение за това, което ще се случи с Павел в 
Ерусалим. Те не искаха, той да ходи там и по всякакъв начин 
се мъчеха да го отклонят. 
---Разбивате ми сърцето – отвърнал Павел – Аз вярвам, че 
Господ ме изпраща в Ерусалим и аз съм му благодарен, че ме 
е предупредил отрано за това, което ще се случи с мен. Няма 
да променя решението си. 
---Да бъде Божията воля – отвърнали на това приятелите на 
Павел.  
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В останалите няколко дни те се наслаждаваха на 
краткия отдих в дома на Филип. Накрая дойде деня, когато 
Павел и неговите приятели трябваше да се отправят от 
Кесария за Ерусалим.  

В края на първия ден по пътя, те отседнаха да 
пренощуват в дома на християнина Мнасон. Това беше 
езичник, който бе един от първите повярвали в Исус. Той 
специално се пресели в Кипра, за да е по-близо до Ерусалим. 
Неговият голям уютен дом често служеше за място, където 
вярващите от езичниците отсядаха да пренощуват на път за 
Ерусалим. Мнасон беше един от многото вярващи, които 
заедно образуваха тялото на новата Църква. 

Павел не знаеше точно това, което го очаква, но 
знаеше, че Бог е благословил вярващите с различни дарове. 
Всеки дар трябваше да бъде използван за това, да предава 
Божията благодат на другите. Всеки член на растящата 
църква беше една от халките на веригата на благодатта, 
спусната от небето за спасение и служене на хората. 
 

*** 
 

 
Събота 
Споделете впечатленията от урока с родителите 

или приятелите си. 
 

 
Неделя 
В своята тетрадка съставете списък с тези дарове, 

които по ваше мнение ви е дал Бог. Започнете да правите 
верига на благодатта от хартиени ленти, като на всяка от 
тях напишете вашите дарове и таланти. 

Започнете да учите стихът за запаметяване. 
В молитва помолете Бог да ви покаже, как може най-

добре да използвате своите дарби за Негова служба. 
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Понеделник 
Прочетете Деян.21:1-6 

Помислете какви дарове на учениците в Тир 
помогнаха на Павел. 

Ако някой, подобно на ап.Павел, дойде във вашия 
град, как бихте могли да му послужите със своите дарби? 
Нека вашият отговор да бъде още едно звено във веригата 
на благодатта, която правите. 

В молитва помолете Бог да ви помогне да бъдите 
чувствителни към влиянието на Святия Дух. 
 
 

 
Вторник 
Прочетете Деян.21:7-14 

Пребройте кои дарове са описани в този текст? 
Помислете как бихте могли да използвате дарът на 

госпоприемството, така, че да помогне на някой тази 
седмица. 

Сбъдвало ли се е някакво пророчество във вашия 
живот? 

В молитва помолете Бог да ви покаже как може да 
служите на другите хора. 
 
 

 
Сряда 
Прочетете Деян.21:15,16 

Помислете защо дарът на гостоприемството така 
често е споменаван в Библията, особено при описването 
живота на Павел?  

Как мислите, използва ли се този дар днес толкова 
често?Ако ДА, защо и ако НЕ, защо? 
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Направете първата крачка в развитието на дара на 
гостоприемството (например за начало поканете свои 
приятели да си направите домашното). 

Помолете Бог да ви даде мъжество и без притеснение 
да използвате този дар. 
 
 

Четвъртък 
Сравнете Еф.4:11,12 и 1Кор.12:28-31 

По какво си приличат и по какво се отличават 
духовните дарби описани тук? 

Помислете, какви дарби споменати тук имате вие. 
Добавете ги в своята верига. 

В своята тетрадка обсъдете с Бог всички въпроси, 
които възникват при използването на духовните ви дарби. 

Благодарете на Бог в молитва за дарбите които Ви е 
дал. 
 
 

 
Петък 
Прочетете библейската история, която бе за тази 

седмица на семейното ви богослужение. 
Обсъдете заедно с членовете на вашето семейство 

тези духовни дарби, които те притежават. 
Организирайте мозъчна атака, за да помислят над 

това, как вие можете да използвате всички дарби, които 
притежават членовете на вашето семейство. 

Възможно е да съставите план за семейно служене. 
Нека членовете на семейството ви да допълнят своите 
дарби във вашата верига. 

Изпейте някаква песен за мисионската работа. 
В молитва предейте вашите таланти и планове на Бог. 
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УРОК 4 
 
 
 

ГЛАВНИЯТ СВИДЕТЕЛ 
 
 

Стих за запаметяване: „Но не се скъпя за живота си, 
като че ми се свиди за него, в сравнение с това, да 

изкарам, пътя си и служението, което приех от Господа 
Исуса, да проповядвам благовестието на Божията благодат.” 
(Деян.20:24) 
 

Текст за изучаване: Деян.21:17-22:29 
 
 
Главна мисъл: Ние служим на другите като им 
разказваме какво означава Исус за нас. 

 
Имало ли е момент, когато е трябвало да изпълните 

нещо пред вашия клас или в църквата? Представете си, че 
стоите пред огромна разярена тълпа хора и им разказвате 
защо обичате Исус. 

Как бихте се чувствали в тази ситуация? Вярвате ли 
в това, че Бог ще ви даде необходимите думи? 
/виж.Деян.21:17-22:29/. 
 
 

*** 
 

И така завърши последното мисионско пътуване на 
Павел. Когато апостола заедно със своя спътник се връщаше 
в Ерусалим, градът се подготвяше за Пасхата. На следващото 
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утро след това събитие, Павел посети Яков и другите 
презвитери. Той им разказа как Бог благослови 
проповядватето на Евангелието в много градове, в които 
той се трудеше. Също така Павел предаде пожертвованията 
от повярвалите езичници за църквата в Ерусалим. 
Апостолът свидетелства за своите опитности навсякъде и 
веднъж докато разказваше в храма се случи следното: 

Някои от юдеите на града разбраха, че е там, влязоха 
и казаха: 
---Мъже Израилеви! – викаха те – Помогнете! Този човек 
навсякъде учи хората против закона и храма и където и да 
се появи, навсякъде разпространява това учение. Даже и 
езичници въведе в храма, за да го осквернят. 

Тълпата се събра много бързо. Тези думи се предаваха 
от уста в уста, украсявани по всякакъв начин.  

Разярени юдеи хванаха Павел и го изведоха от храма. 
Когато го извеждаха извън града, за да го убият с камъни, 
целият град се раздвижи. Това привлече вниманието на 
римляните. Войници дойдоха в тълпата, за да разберат 
какво става. Когато войниците приближили, юдеите 
оставиха Павел. Хилядникът заповяда Павел да бъде 
отведен в крепостта и да бъде задържан там докато на 
разбере какво става. Войниците си помислиха, че вероятно 
това е бунтовник, който се опитва да организира възстание. 
---Мога ли да поговоря с вас? – вежливо попита Павел 
хилядника на безупречен гръцки език, когато влизаха в 
крепоста. 
---Ти явно си онзи египетски бунтовник, който събра  
четири хиляди човека в пустинята, за да съборите 
правителството? 
---Не – усмихна се Павел – Аз съм юдеин от известен род в 
Тарс Каликийски. Мога ли да се обръна към народа? 

Изненаден, хилядникът разреши на Павел да се 
изкаже. Той се обърна към народа и вдигна ръка. 
Шумотевицата всред народа започна да намалява. 



22 
Библейски уроци за юноши Година С4 

Павел започна да говори на арамейски, обръщайки се 
към тълпата ,която се опита да го убие. Когато юдеите чуха, 
че той говори на техния език, веднага затихнаха. 
---Аз съм юдеин, както вас – започа той – Образоването си 
получих в Ерусалим. Затова станах член на синедриона и 
преследвах последователите на Исус.  

В тъпата имаше хора, които знаеха, че Павел говори 
истината. Те продължиха да го слушат, докато той 
разказваше за своето обръщане. Разказа им как неговото 
твърдо сърце бе смекчено от разпятието на Месия. Имаше 
някаква необикновенна сила в тази история. Хората затаиха 
дъх и слушаха неговото свидетелство за Исус-Месия. 

Павел продължи своята история и когато най-накрая 
той достигна до мястото в своята история, където Бог му 
заръча да занесе вестта за Месия на езичниците, слушащите 
юдеи изведнъж се смутиха. 
---Убийте го! Такъв човек не трябва да живее! – викаха те. 

Удивен хилядникът заповяда на войниците да 
отведат Павел в крепоста и да го бичуват, докато не признае 
какво престъпление е извършил. Войниците веднага 
започнаха да изпълняват заповедтта. Поведоха го по 
каменните спълби и коридори, след което му разкъсаха 
дрехите и бяха готови да го бичуват. 

Павел се обърна към войника и го попита: 
---Не е ли противозаконно да биете римски граданин, ако не 
сте го обвинили в никакво престъпление? 
---Спрете веднага! – заповяда стотникът и побърза да 
докладва на хилядника, който бе негов началник. 
---Този човек говори, че е римски граданин – запъвайки се 
каза стотника на своя началник – Ние трябва да бъдем 
внимателни с него. 

Хилядникът заедно със стотника се върнаха при 
Павел. 
---Ти наистина ли си римски гражданин? – попита той. 
---Да, - отговори Павел. 
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---Аз за много пари си купих това гражданство – призна 
хилядника, връщайки на Павел връхната му дреха. 
---А аз се родих римски гражданин – каза Павел. 

Началникът повика стражата и каза: 
---Развържете го и го съпроводете до една от стаите. Трябва 
да изясня, всичко, което се случи. 

Останал сам в стаята, Павел размишляваше за 
събитията, които се случиха след връщането им в Ерусалим. 
Той не знаеше какво му предстоеше, но той беше радостен, 
че Бог му даде възможност още веднъж да разкаже 
историята на своето обръщане пред толкова хора. 

Той разбра, че това, което Бог прави с него показва, че 
е един от главните свитетели на Исус Христос. И той няма да 
престане да свидетества за Божията благодат, но ще 
проповядва на арамейски, гръцки език, даже ако се наложи 
и в окови. 
 

*** 
 

 
Събота 
Споделете с родителите или приятелите си своите 

впечатления за изминалия урок. 
 
 

 
Неделя 
Представете си, че сте журналист. Напишете статия 

за събитията случили се на Павел. 
Научете стихът за запаметяване наизуст. 
Молете се Бог да ви даде желание и мъжество да 

свидетелстваме за Него в трудни обстоятелства.  
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Понеделник 
Прочетете Деян.21:37-40 

Помислете, защо Павел искаше да се обърне към 
народа? 

Защо в началото той поиска разрешение? 
Защо с войниците той говори на гръцки, а с народа на 

арамейски? 
Потърсете как звучи фразата „Хвалете Бога” не само 

на български, но и на други езици! 
Молете се Бог да ви даде възможност да 

свидетелствата за Него. 
 

 
Вторник 
Прочетете Деян.22:1-5  

Помислете, защо Павел каза за своето гражданство? 
Доколко е важен факта, че той спомена за Гамалиил? 
Прочетете Филп.3:20. 
Направете паспорт, в който да е показано вашето 

небесно гражданство. 
Намерете карта на Новия Завет и посочете град Тарс в 

Киликия. 
В коя страна се намира този град сега? 
Помолете се за своята страна и за нейното 

правителство. 
 

 
Сряда 
Прочетете Деян.22:6-12 

Помислете, защо Павел спомена, че Аналия е бил 
„благочестив мъж, спазващ закона”, който юдеите 
одобряваха? 

По примера на Павел, напишете вашето собствено 
свидетелство в дневника си. 
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Започнете с това къде сте се родили, израстнали, къде 
започнахне да ходите на училище, кога започнахте да ходите 
на църква, кои бяха вашите учители. 

Благодарете на Бог, че в Него има план за вашия 
живот. 
 
 

Четвъртък 
Прочетете Деян.22:13-22 

Помислете какво особенно е казал Павел, че така 
силно разяри тълпата? Как Павел служи на Бог в тази 
ситуация? 

Завършете своето свидетелство.  
Пригответе се да го прочетете на семейното 

богослужение утре. 
Помолете се Бог да ви даде мъжество да свидетесвате 

за Него, не обръщайки внимание на отношението, което 
имат заобикалящите ви хора.  
 
 

 
Петък 
Прочетете Деян.9:1-18, 22:1-10 и 26:4-18 заедно със 

семейството си. 
Сравнете и обсъдете заедно в какво се състои 

разликата в отделните истории. 
Помислете какво винаги е правил Павел, когато 

разказвал своята история. 
Нека някой от вас да прочете 1Кор.9:19-23 
Прочетете своето свидетелство пред семейството си.  
Помолете всеки от тях да разкаже историята си. 
В общата молитва благодарете на Бог, че можете да 

му служите, разказвайки на другите за Исус. 
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ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 
 

НЯМА ВРЕМЕ 
Прочетете следните стихове от Библията -Исая 55:6 и Римл.10:14 
Какво трябва да правим? 

За да разберете това, разшифровайте следонто събощение. 
Необходимо е да изберете само една буква от посочения час. 
Например за 9:00ч може да изберете или Г, или М. Всяка нова дума 
започва на нов ред. 

Г М 

Ч И  

В Ю 

С Ц 

Р П 

Б Е  

О Я 

У Т 

Ж Д  
Ш К  

А  

З Л 

9:00  3:00  11:00  3:00  1:00  2:00  4:00  2:00 
1:00  8:00   
12:00  7:00  4:00  7:00  
5:00  3:00  6:00  8:00  4:00  3:00  
12:00  9:00  8:00  
11:00  1:00  2:00  9:00  2:00  
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УРОК 5 
 
 
 

ВОЙНАТА, ЗАПОЧНАТА ОТ ЛУЦИФЕР 
 
 

Стих за запаметяване: „Господ замина пред него и 
прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърд, 

дълготърпелив, Който изобилва с милост и с вярност, Който 
пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, 
престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния...” 
(Изход 34:6,7) 
 

Текст за изучаване: Ис. 14:12–16; Eзeк. 28:11–19; 
Откр. 12:7–9 

 
 
Главна мисъл: Божията благодат разобличава 
сатанинската лъжа. 

 
Случвало ли ви се е да извършите лоша постъпка, а 

след това да се страхувате да си признаете? Как се 
чувствахте, когато въпреки всичко се наложи да разкажете 
за това?  

Лесно ли е да простиш на човека, който ти е причинил 
нещо лошо или те е излъгал? 

Представете си как на небето Луцифер каза лъжа 
против Бог /Виж.Ис.14:12-16, Езек.28:11-19, Откр.12:7-9/ 
 
 

*** 
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---Какво ще се обсъща на това събрание? – попита един от 
ангелите, присъединявайки се към група от ангели, 
отправили се към огромната зала. 
---Мисля, че този път Луцифер отиде доста далеч – каза едни 
от тях – Той претендира, че е равен на Бог. 
---Как е възможно въобще да мисли такова нещо? – възмути 
се друг ангел. 
---Мисля, че именно поради това Бог ни събира – отговори 
първият. 
---Тихо – намеси се още един – Сега ще говори Господ. 

Бог се обърна към всички събрани:  
---Приятели, един от небесните жители повдигна обвинение 
против Мен. Считам това заявление за лъжа, но вие сами 
трябва да решите това. Отначало думата ще вземе Луцифер, 
а след това от Мое име ще се изкаже Моят Син.  

Луцифер започна своята реч:  
--- Аз мисля, че трябва да обсъдим няколко неща. 
ПЪРВО, несправедливото ръководство на Бог.  

Струва ми се, че Бог позволява да правим само това, 
което служи за Негова полза – продължи Луцифер – Той 
постъпва така както иска, без да се съобразява с нас. 
Например, Той е обявил, че Неговият Син се явява равен с 
Него и за това Той не е попитал нито един от нас, какво 
мислим по този повод.  

Когато аз поисках да ме признаят за равен на Бог, то 
моята молба беше много бързо отхвърлена. Мисля, че 
повече съм достоен за това място. В качеството на какъв Бог 
решва, кой ще Му бъде равен и кой не? Той винаги се отнася 
много благосклонно към Своя Син и много рядко се вслушва 
в това, което говорят другите.  

Бог заедно с Михаил /небесното име на Исус/ 
съставиха план за сътворение на нова планена. На кой съвет 
сме обсъждали този план? Аз като най-старшия от всички 
ангели имам право да посещавам подобни събрания, но на 
мен ми бе отказан достъп.  
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По време на речта на Луцифер всред ангелите се 
надигна вълнение. Някои се съгласиха с неговите 
обвинения, но повечето не.  
---Бог настоява, ние да се подчиняваме на Неговия закон, но 
ние не сме приели участие в неговото създаване. Подобно 
нещо ще ни направи роби. На нас ни е необходима пълна 
свобода, да правим това, което ни се иска. Аз съм сигурен в 
това, че ще мога да ръководя много по-добре, отколкото Бог. 
Аз искам бързо да бъда признат за равен на Бог – крещеше 
Луцифер.  

Когато Луцифер приключи и отстъпи назад, скръстил 
ръце на гърдите си, одобрителни викове се чуха от средите 
на ангелите, които бяха на негова страна. Всички затихнаха, 
когато започна да говори Михаил. 

Всички внимателно слушаха. Верните ангели много се 
интересуваха, ще може ли Михаил да убеди възстаналите да 
се покаят.  
---Мен много ме огорчава това, което се случва. Всичко, 
което говори Луцифер е лъжа. Помислете, не ви ли дава Бог 
всичко, от което имате нужда! Той е дал на Луцифер най-
високото звание всред ангелите. Луцифер беше най-близко 
до Бог, в сравнение с всеки от вас. Той сам вижда, че от Бог 
не идва нито едно несправедливо нареждане. Всичко, което 
иска Бог – това е послушание на Неговия закон на любовта. 
Ако вие не искате да живете по този закон, задължително 
ще възникнат проблеми. Ние вече виждаме, колко проблеми 
ни създава гордостта и завистта. Нещастие, разногласие, 
неудволетвореност, - всичко това е резултат от възстания 
против Бог. 

Луцифер говори, че вие искате да бъдете свободни, за 
да вземате сами собствени решения. Но вие винаги сте били 
свободни. Вие сами решавате , как да постъпите. Вие можете 
да направите своя избор и да последвате Луцифер, но 
помнете, че той не може да ви даде живот. Неговия собствен 
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живот е даден от Бог. Не е късно, вие можете да се покаяте – 
молеше Божият Син – Бог ще ви прости. 

Луцифер се хилеше:  
---Разбира се, Бог ще прости и ще ни върне, за да ни 
управлява. Но ако ние не постъпваме, така както Той ни 
казва, то скоро Той ще престане да бъде такъв прощателен. 

Божият Син отговори:  
---Не помните ли? Той ви обича независимо от това какво 
сте казали или направили. Всичко, което е нужно е да Го 
помолите. Бог ви дава избор. Всичко хубаво във вашия 
живот идва от Бог, даже и самият живот идва от Него. Той не 
се опитва да скрие нищо хубаво. Неговите закони са дадени 
за наша защита от нечестието и злото. Но Бог не може да ви 
застави да Го следвате. 

Помнете единствено: обръщайки гръб на Божията 
любов, вие приемате принципа на егоизма и зависта, които в 
края ще ви доведат вас и вашия живот до нещастие. 
Спомнете си как бяхме щастливи и радостни до момента, в 
който не започна всичко това. Хайде да си върнем това, 
което загубихме. 

След събранието много от верните ангели се опитваха 
да убедят възставащите в това, че Божията милост е 
достатъчно велика, за да им прости и че Бог продължава да 
ги обича. Те ги убеждавах и в това, че Божият закони са 
създадени за мир и любов.  

Но Луцифер бе непреклонен. Той поиска да се 
съпротивлява на Божия закон на любовта. Красноречиво 
убеждавайки другите, той успя да привлече на своя страна 
една трета от ангелите, за да воюват против Бог. Битката бе 
ужасна. Луцифер и неговите съмишленици загубиха, в 
резултат на което бяха принудени да напуснат небето. 

Бог стоеше на вратата и с мъка гледаше след 
отдалечаващите се паднали ангели.  
---Исках за тях само добро, щастие и мир. Аз и сега ще ги 
приема, само ако се покаят.  
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След това се обърна към Своя Син и верните ангели и 
каза: 
---Те не си и представят, каква цена Аз ще трябва да заплатя, 
за да не може никога повече някой да последва техния 
пример и да бъде лишен от вечния живот, изпълнен с любов 
и щастие, които Аз желая да дам на всички. 
 

*** 
 

 
Събота 
Споделете с родителите и приятелите си своите 

впечатления от урока. 
 

 
Неделя 
Научете стихът за запаметяване наизуст. 

В молитва помолете Бог да ви помогне да останете на 
Негова страна в битката против злото. 
 

 
Понеделник 
Прочетете Езек.28:11-14 

Помислете, кого символизира тирския цар? 
Какво означават скъпоченните камъни? 
Помислете, по какъв начин изгонването на Луцифер 

от небето показва Божията любов? 
Благодарете на Бог за Неговата любов, която ни 

помага да противостоим на нападките на сатана. 
 

 
Вторник 
Прочетете Езек.28:15-17 

Помислете, какво предизвика такива изменения в 
Луцифер? 
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Сравнете описанието на Луцифер, когато той беше 
осеняващ херувим, с това, когато той възстана против Бога. 

Помислете, има ли нещо в моя живот, което може да 
ни застави да обърнем гръб на Бог. 

Помолете Бог да ви покаже как да бъдем винаги 
открити и честни в отношеният си към Него. 
 
 

 
Сряда 
Прочетете Ис.14:12-14 

Този текст и още един в книгата Езекил е наречен 
„ридание”. 

Погледнете в речника значенитео на тази дума и 
напишете свой собствено ридание. Опитайте да поставите 
музика на този текст. 

Помислете какви бяха желанията на Луцифер? 
Какви проблеми повлякога след себе си тези 

желания? Опишете ги с една дума. 
Помолете Бог да ви даде добри желания /Фил.2:13/ 

 
 

Четвъртък 
Прочетете Откр.12:7-9 

По какъв друг начин е наречен в Библията Михаил и 
змея? 

Как завърши тази война? 
Намерете в Библията и запишете имената на Луцифер 

/Мат.10:25, 1Йоан 3:8, Откр.2:9, Ис.14:12, Откр.20:2/. 
Помислете как тези имена отразяват неговия 

характер? 
Благодарете на Бог за победата, която Той е издържал 

над сатана благодарение на Своята любов. 
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Петък 
Прочетете всичките три текста за войната на 

небето по време на семейното богослужение. 
Прочетете стихът за запаметяване, а също така и 

Ис.9:6. Как тези текстове доказват, че Луцифер 
разпространява лъжа против Бог? 

Направете рисунка или колаж на тема „Божията 
милост”. 

Благодарете на Бог, че Неговата любов е изобличила 
лъжата на сатана. 
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УРОК 6 
 
 
 

ОСИЯ – ПРОРОКЪТ НА БЛАГОДАТТА 
 
 

Стих за запаметяване: „...вместо онова, което им се 
каза, че: Не сте Мои люде, ще им се рече: Вий сте чада 

на живия Бог.” (Осия 1:10) 
 

Текст за изучаване: Осия 1-3 
 
 
Главна мисъл: Не обръщайки внимание на нашите 
постъпки, Бог не отнема от нас Своята благодат. 

 
Правили ли сте някога, нещо, което не са ви 

разрешавали или сте постъпвали така, както не трябва да 
се постъпва? 

Например както Филип.  
Родителите му забраниха да се приближава към 

бъчвата със смола в мазата на техния нов дом. Но какво 
толкова ако погледне? 

Той обаче не знаеше как да  отвори капачката на 
бъчвата? В момент на неловко движение, бъчвата се 
завъртя и смолата се изля на пода. Незнаейки какво да 
прави, Филип просто избягл.  

Така постъпила и жената на Осия в нашата днешна 
история./Виж Осия 1-3/ 

 
 

*** 
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Преди да се възцари цар Езекия над Юдея, Бог 

призовал Осия да бъде пророк над Израил. Дълго време 
Израил бе управляван от нечисти царе, които направиха 
град Самария своя столица. 

В трета книга на Царете е записана историята за Ахав 
и Езавел. Те, заедно със синовете си извършиха много злини 
и Бог изпрати Илия, за да изтрие от лицето на земята тази 
династия. 

Ииуй много жестоко се разправи с царското семейство 
в Израил, а след това започна да прави същото. Той обаче 
извърши по-голямо зло от Ахав и Езавел.  

След него, цар стана внука на Ииуй – Иеровоам 2. 
Израилтяните постъпваха по неговия пример, вършейки зло 
пред Господа. Те бяха богати, но забравиха, че Господ им е 
дал това богатство. 

Грижата за собствените им блага беше най-важната за 
тях от Този, Който беше Източника на тези блага. И ако 
някой си споменеше за Бог, те просто вдигаха рамене, 
обръщаха се и изчезваха.  

Израилтяните желаеха да станат такива, каквито биха 
преуспяващите, богатите и силните народи – египтяните и 
вавилонците. И така те се отдалечиха от Бог, но Той не се 
отказа от тях. 

Напротив, Бог използва всички начини, за да покаже 
на този народ колко силно го обича. Бог искаше да отвори 
очите на израилтяните, за да видят колко са неблагодарни в 
отношението си към Него и колко са неверни! Именно за 
това Той призовал Осия.Възможно е в това време Осия да е 
бил единственият честен и богобоязлив човек, желаещ да 
служи на Бог.  

И така, представете си колко силно е било очудването, 
когато Бог му каза: 
„Иди и си вземи блудница за жена” 
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Може би Бог го разиграва нещо? Защо на пастора му е 
нужно да се жени за невярваща жена, която обича да носи 
късичка пола и смига със своите дълги мигли на всеки 
срещнат мъж? 

Но Осия послуша Бог и се ожени за Гомер. Скоро им се 
роди дете /Осия 1:3/. Щастливият млад баща нарече своя 
син Иезраил, така както каза Бог. Иезраил, както си 
спомняте – това е град в Израил, къдете дядото на 
предишния цар жестоко се разправи с бившата царска 
династия.  

В това време имената на всеки човек са имали 
особенно значение. По този начин с името на това момче се 
асоциира трагедията, случваща се в този град.  

След това Гомер родила дъщеря Ло-рухама, което 
означава непомилвана, нелюбима. Този път Осия не каза, че 
Гомер му е родила дете, защото той се съмняваше, че баща 
на детето не е той. 
---Сякаш не казах, че от Гомер нищо друго не се очаква? – 
шепнеха си съседите между себе си – И Осия знае това. 
Лорухама – нелюбимо дете. В края на краищата то не е от 
него. 

Малко след като Лорухама била отбита от майка си, 
Гомер забременя отново и роди още един син – Лоаммий, 
което означава не сте Мой народ и Аз няма да бъда ваш Бог. 

След случилото се съседите бяха много удивени, че 
техните предположения се оказаха верни.  
---Не е чудно, Осия, че не обичаш това дете – говореха те – 
все пак то не е твое. Но още по-страшното е, че Гомер отново 
изчезна и ти остави в ръцете три малки деца. 

Но в това съседите не бяха прави. Осия обичаше силно 
своите деца и жена. По-късно той доказва това, изкупвайки 
я от пазара на роби.  

Семейството на Осия е малка илюстрация на това, 
какво представлява излаелския народ. Отделяйки се от 
истинския Бог, те отишли след чужди богове. 
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Затова Осия записва историята на своето семейство и 
своето служене. Обяснявайки значението на имената на 
своите деца, дадени по заповед на Бог, Осия говори за 
Божието обещение: „И там където им говореха: „вие не се 
Мой народ”, там ще кажат: „вие сте синове на живия Бог”. 
---Как не можете да разберете това? – питаше Осия. Каквото 
и да правим ние, Бог никога не отнема от нас своята 
благодат. 
 

*** 
 

 
Събота 
Сподели с родителите и приятелите своите 

впечатления от изминалия урок. 
 
 

 
Неделя 
Помислете, кой се явява главният герой в тази 

история 
В своята тетрадка запишете, защо именно този човек 

вие смятате за главен герой в тази история? 
В молитва помолете Бог да ви помогне да сте Му 

верни. 
 
 

 
Понеделник 
Прочетете Осия 1 и научете стихът за запаметяване 

наизуст. 
Помислете на какво Бог иска да ви научи чрез тази 

история. 
Прочетете Осия 1:10.  
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Какви обещания Бог дава на децата на Осия – 
израилевия народ, а също така и на вас? 

Покажете чрез своите постъпки, че действително се 
явявате Божии деца. 

Помолете Бог да ви помогне да бъдете Негови деца. 
 
 

 
Вторник 
Прочетете Осия 2 

Помислете как отношенията между Бог и вас 
приличат на отношенията между Осия към Гомер? 

Напишете песен или стихотворение за Божията любов 
към вас. 

Напишете молитва прославяща Бог за това, че Той не 
обръщайки внимание на нищо и не се отказва от нас. 
 
 

 
Сряда 
Прочетете Осия 3 

Спомнете си, сърдили ли сте се някога на свой много 
добър приятел?  

Какво може да направите, за да възстановите 
разрушените отношения? 

Запишете вашия отговор в тетрадката си. 
Помислете, защо Осия реши да върне своята жена! 
В молитва помолете за Божиите благословения над 

вашето семейство. 
 
 

Четвъртък 
Погледнете думите във втората глава на книгата 

Осия. 
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Попитайте някой от възрастните да ви разкаже за 
своя опитност, когато Господ по Своята благодат отново ги е 
приел в Своето семейство. 

Помислете, има ли в живота ви нещо, което да е по-
важно за вас от Бог?  

Помолете Бог да ви помогне винаги да Го поставяте 
на първо място. 
 
 

 
Петък 
Прочетете Осия 3:2 и Йоан 3:16 

Помислете, какво струваше на Осия да върне Гомер? 
Каква цена трябваше да заплати Бог, за да спаси 

човечеството от греха? 
На семейното богослужение разкажете какво се явява 

за вас Божията благодат? 
Попитайте някой от членовете на семейството си да 

разкаже как те са изпитали в действителност Божията 
благодат тази седмица. 
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ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 
 
 
 
 
 

Благодарете на Бог 
  

Разшифровайте библейския стих с помоща на 
таблицата. Когато приключите ще разберете една от 
причините, поради която трябва да благодарим на Бог. 
 
 А Б В Г 

1 та ми Не ае 
2 ст ва до ло 
3 ве тр ка го 

 
 
 
В1+Г3+Б2+А1         Б1+Г2+А2         Б3+Г1         В2         А3+В3 
 
.................................................................................................................................. 
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УРОК 7 
 
 
 

НАСТОЯЩИЯ ПРИЯТЕЛ 
 
 

Стих за запаметяване: „благодатта на нашия Господ 
се преумножи към мене с вяра и любов в Христа Исуса” 

(1Тим.1:14) 
 

Текст за изучаване: 1Тим.1:12-17 
 
 
Главна мисъл: Бог иска да ни бъде най-близкия 
приятел. 

 
Радвали ли сте се, когато в пощенската кутия 

намерите писмо от най-скъпия ви човек?  
Историята, която ще прочетете, ще ви помогдне да 

си представите, колко силно се зарадва Тимотей, който 
получи писмо от своя най-добър приятел Павел. Той много 
обичаше да получава писма от него. Те го поддържаха и го 
вдъхновявапа.  

Тимотей винаги с непървение очакваше известие за 
това, как Бог действа в живота на Павел.  

Но нека да си представим как Тимотей разказва за 
получените писма от Павел, на своя братовчед Димитрий 
/Виж.1Тим.1:12-17/ 

 
 

 
*** 
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Тимотей с радост четеше писмото от своя най-скъп 
приятел Павел. От последната им среща измина около месец. 
---Колко е хубаво, че Павел ни писа! – каза Тимотей на своя 
братовчед брат Димитрий. 
---А къде е той сега? – попита Димитрий. 
---Когато Павел е писал това послание, той е бил в 
Македония – отговори Тимотей – Той иска аз да остана тук в 
Ефес. 
---Това е разбираемо – каза Димитрий – Ти толкова добре 
преподаваш истината за новорождението! А какво още пише 
Павел? 
---Чуй – каза Тимотей – Павел пише: „Благодаря за дадената 
сила, на Исус Христос, нашия Господ, че Той ме призна като 
верен, определи ми работа, независимо, че преди това бях 
хулител и гонител, но помилван, тъй като постъпих по 
невидение, в неверие”. 
---Удивително! – каза Димитрий – Павел признава, че той е 
бил гонител на християните и е проклинал Исус Христос. Не 
обръщайки внимание на всичко това, той стана Негов 
служител. 
---Да, Исус избра него – отговори Тимотей – Помниш ли, 
когато Павел беше се отправил към Дамаск? Именно тогава 
той отиваше там, за да преследва християните. И 
независимо от това Исус говори с него. 
---Павел наистина извърши ужасни неща. Но тогава той си 
мислеше, че постъпва правилно, но по този начин той 
разбиваше собствения си живот – отбеляза Димитрий – Той 
пише ли за това? 
---Не – продължи Тимотей – Той казва: „Благодатта на 
Нашия Господ ми се откри изобилно с вяра и любов в Исус 
Христос”. 
---Защо той пише така? – удиви се Димитрий. 
---Мисля, че Павел иска да ни каже, че независимо от 
ужасното минало, Исус му е простил и е проявил към нещо 
любовта Си. Затова Исус, обръщайки се към Павел, чрез 
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други вярващи, например Ананий и Варнава, отново прояви 
към него Своята любов. Ананий за първи път говори с 
Павел, след срещата му с Христос. А Варнава защити Павел, 
когато другите вярващи се страхувахе да му се доверят. 
---Действително, това е много впечатляващо, че Исус не 
отхвърли този, който Го бе наскърбил и бе гонил Неговите 
последователи! – възкликна Димитрий – И аз съм радостен, 
че Бог не ни оставя, даже и тогава, когато ние не Го слушаме. 
---Именно това прави Бог за нас – каза Тимотей – Той 
търпеливо се опитва да ни направи Свои приятели. Чуй 
какво пише още Павел: ”Вярно е това слово и заслужава 
пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси 
грешните, от които главният съм аз. Но придобих милост 
по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния 
грешник, цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които 
щяха да повярват в Него за вечен живот”. Ти може би 
забеляза, какво пише Павел? – попита Тимотей – Над това си 
струва да се замислиш! Исус даде обещание на свеки от нас и 
сега ние знаем, че ще бъдем спасени чрез Неговата смърт и 
ще бъдем променени чрез Святия Дух. 
---Каква радостна вест! – възкликна Димитрий – Явно това 
означава, че ако Исус е простил на Павел и го е направил 
един от най-близките си приятели, то Той може направи 
това и за мен! 
---Точно така – съгласи се Тимотей – Бог много търпеливо 
чака, кога ние ще откликнем на Неговата любов и ще Го 
приемем в своето сърце. Той иска ние да сме с Него във 
вечността. 
---Да! Точно така. Именно много близките приятели не искат 
никога да се разделят – усмихвайки се каза Димитрий. 
 

*** 
 
Събота 
Сподели с родителите и приятелите си своите 

впечатления от урока. 
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Неделя 
Запомнете, Павел и Тимотей са били много близки 

приятели, въпреки че между тях е имало голяма разлика във 
възрастта. Тимотей можеше да му бъде син. 

Помислете за хора, които са ви много близки. 
Научете стихът за запаметяване наизуст. 
В своята тетрадка напишете молитва, в която да 

помолите Бог, чрез Своята благодат да ви направи свои 
близки приятели.  
 

 
Понеделник 
Прочетете 1Тим.1:12 

Назовете три причини, които подбуждали Повел да 
благодари на Бог. 

Как мислите, от каква сила се нуждаеше Павел? 
Какво означава да бъдеш верен? 
Сприятелете се днес с някакъв нов за вас човек. 
Помолете Бог да ви помогне да имате с Него днес най-

близките отношения. 
 

 
Вторник 
Прочети 1Тим.1:13 

Назови три качества на характера, които обладали 
Павел в миналото. 

Помолете някой от възрастините да ви разкаже, как 
Божията благодат е изменила неговия живот. 

Помислете какво е направила за вас Божията 
благодат. 

Благодарете на Бог за благодатта, която ви е 
предоставил. 
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Сряда 
Прочетете 1Тим.1:14,15 

Прочетете такива качества на характера на Божията 
благодат, които силно притеснявали Павел. 

Припомнете си кога някакво качество от тях сте 
проявили и вие. 

Благодарете на Бог за всичко, което Той е направил 
лично за вас. 
 
 

Четвъртък 
Прочетете 1Тим.1:16 

Павел говори, че към него е била проявена огромна 
милост, въпреки че е бил голям грешник. Помислете, какво 
иска Исус да ни покаже чрез всичко това?  

Отговорете, разбирате ли вие, че Исус е излял Своята 
благодат и на вас. 

Опитайте се да си представите, как Бог гледа на вас в 
моментите, когато вие вършите нещо нередно. 

Даже и най-ужасните постъпки, извършени от нас, не 
могат да накарат Бог да не ни обича. Той винаги гледа на нас 
с любов. 

А как вие гледате на Него?  
Помолете Бог да ви помогне да проявявате Неговата 

любов към другите хора. 
 

 
Петък 
Разкажете на свой приятел, колко силно ни обича 

Бог, независимо от това, че ние сме извършили грехове. 
Напишете в тетрадката си как отговаряте на тази 

удивителна Божия любов и благодат. 
Помолете се за един човек, който вие желаете, той да 

преживеее в действителност Божията благодат. 
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УРОК 8 
 
 
 

ПЕСЕНТА НА АВАКУМ 
 
 

Стих за запаметяване: „Защото, ако и да не цъфти 
смоковницата, Нито да има плод по лозите, Трудът 

на маслината да се осуети, И нивите да не дадат храна, 
Стадото да се отсече от оградата, И да няма говеда в 
оборите, Пак аз ще се веселя в Господа, Ще се радвам в Бога 
на спасението си. Иеова Господ е силата ми; Той прави 
нозете ми като нозете на елените, И ще ме направи да ходя 
по височините си.” (Авакум 3:17-19) 
 

Текст за изучаване: Авакум 3 
 
 
Главна мисъл: Всемогъщият Бог е нашият Приятел и 
Помощник в жизнените обстоятелства. 

 
Може би си задавате често въпроса: „Защо”?  
А вашите родители казват, че им е омръзнало да 

слушат от вас тези думи. Авакум задава същия въпрос на Бог 
и един път той разбра, че трябва да уповава на Господ 
 
 

*** 
 

Пророк Авакум бе силно обезспокоен.  
Защо Господ позволява на вавалонците да завладеят 

Юдея? Вавилонците били много жестоки, в сравнение с 
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юдеите, а също така били и езичници. За Авакум това бе 
неразбираемо и затова той се обърна към Бог с молба да 
обясни, защо Той е допуснал това. 

Бог разкри на Авакум, че в близко бъдеще ще се 
случат още по-страшни неща. Той ще позволи на 
вавилонците да покорят не само Юдея, но и Египет и 
Асирия. Но Бог обещал на Авакум, че ще дойде време, когато 
справедливостта ще възтържествува. 

След това Господ показа на Авакум във видение 
величествена картина и Авакум по нов начин гледаше на 
Бог. Той разбра, че Господ е дълготърпелив и че Той е негов 
Приятел и Помощник в житейските обстоятелства. Потресен 
от тези нови впечатления Авакум написа: 
„Бог дойде от Теман, и Светият от хълма Фаран. Славата му 
покри небето и земята бе пълна с хвалениекъм Него”. 

Авакум си спомни, как Мойсей описа славата и 
величието на Бога, които му били показани на планината 
Синай, когато току що бе основана нацията Израел, 
тръгнала към обещаната земя. На него му бе показан също и 
Христос, връщащ се в края на времето, за да освободи Своя 
народ от всички земни скърби и страдания. 

В прекрасното видение Авакум видял небе, осветено 
то Божията слава. Чудесна хвалебна музика изпълваше 
въздуха навсякъде. В центъра на ослепиталната Божия 
слава беше Христос, връщащ се на земята. Светлина, много 
по-силна от слънцето, светеше пред Него. Светкавици и 
мълнии излизали от неговите ръце, тези места на дланите, 
където бяха забити гвоздеите. Авакум продължи да пише: 
„Той застана и разклати земята, погледна и напави 
народите да треперят и вечните планини се разпаднаха”. 

Авакум разбра, че нито един народ, колкото силен и 
могъщ да е , не може да се изправи пред Господа, когато Той 
ще се яви, за да освободи Своите деца, тези които Го очакват 
и Му се доверяват. 

Авакум написа отново: 
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„Лъкът Ти беше изваде от покривката си както Ти с клетва 
извести на племената. Ти проряза земята с реки. Видях Те 
планините и се уплашиха, водният потоп нападна, бездната 
издаде гласа си, вдигна ръцете си нависоко”.  

Сега Авакум разбра, че все още тежките времена не са 
отминали, Бог управлява всички и всичко се намира под 
Неговия контрол. Ще дойде време и Той ще отхвърли 
Вавилон, ще дойде време и Той ще реши проблема с греха. 

Авакум завърши своята песен с думи на доверие към 
Бог и сега той не се съмняваше в това, че на Бог може във 
всичко да му се доверим.  
„Пак аз ще се веселя в Господа, ще се адвам в Бога на 
спасението си. Господ е силаа ми, Той прави краката ми като 
краката на елените и ще ме направи да ходя по височините 
си”. 
 
 
 
 

 
Събота 
Споделете с родителите и приятелите си 

впечатленията от изучавания урок. 
 
 

 
Неделя 
Научете стихът за запаметяване наизуст.  

В молитва изразете своето желание към Бог, Той да 
ви бъде най-добрия Приятел.  

Помолете Бог да ви помогне да му се доверите във 
всички ситуации, независимо от това какво ще се случи в 
живота ви. 
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Понеделник 
Прочетете Авакум 3:1-6 

Оценете по скалата от 1до10 вашата радост 
Скала: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

В молитва благодарете на Бог за Неговото търпение 
да ръководи твоя живот, даже вие да не можете да 
разберете, защо Той ви води именно в този път. 
 
 

 
Вторник 
Повторете наизуст стихът за запаметяване. 

Можете ли да си спомните други два героя от 
Библията, които трудно са преживяли своя живот, но в края 
на краищата Господ ги издигнал на „тяхната височина” 

Напишете в своята тетрадка имената на тези герои. 
Какво ви е за пример от живота на тези хора? 
Помолете Бог да ви помогне да преодолетете това, 

което ви смущава и вълнува! 
 
 
 

 
Сряда 
Прочетете Авакум 3:11-13 

Отбележете три трудности, с които вие се сблъсквате 
във вашия живот. 

Напишете кратка молитва на благодарение към Бог, 
затова че Той ви подкрепя и ви е превел през трудните 
периоди на вашия живот. 

Разкажете наизуст стихът за запаметяване. 
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Четвъртък 
Прочетете Пс.121 

Помолете някой от възръстните да ви разкаже за 
случай когато той напълно са се доверил на Бог в труден 
период от своя живот. 

Поканете приятелите си и им разкажете за своите 
опитности, когато в много тежък момент Бог ви е помогнал. 

Благодарете на Бог за всичките моменти, когато Той 
ви е помагал. 
 
 

 
Петък 
Във времето на семейното богослужение прочетете 

от Библиятата свое любимо описание на Бог. 
Заедно със семейството си съставете описание на 

Божието могъщество с помоща на думи или някакви други 
творчески пособия.  

Помолете се всички и в молитвата си изразете 
благодарност на Бог за Неговата удивителна милост.  
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ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 
 

Какъв приятел имаме в лицето на Исус? 
 Напишете всички думи от таблицата под номер 1 и 

съставете от тях фраза. След това направете направете 
същото за останалите номера ( 2,3,4,5,6). Ще се получи 
библейски стих. Той говори за това че даже ако всичко около 
нас е лошо, ние въпреки всичко може да се доверим на 
нашия Бог. 

1 
си 

5 
Той 

2 
откъдето 

6 
няма 

4 
и 

6 
ти 

5 
няма 

4 
небето 

3 
Господа, 

2 
ми. 

6 
Онзи, 

5 
да 

5 
да 

1 
Издигам 

4 
Който 

3 
Помощта 

4 
е 

3 
ми 

4 
направил 

2 
помощта 

3 
от 

6 
пази, 

1 
очите 

6 
да 

2 
иде 

4 
земята. 

6 
Който 

5 
се 

5 
остави 

6 
кракът 

1 
към 

3 
е 

1 
хълмовете, 

6 
задреме 

5 
поклати 

6 
те 

1...................................................................................................
2...................................................................................................
3...................................................................................................
4...................................................................................................
5...................................................................................................
6................................................................................................... 
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УРОК 9 
 
 
 

ИЗБОРЪТ НА БОГ 
 
 

Стих за запаметяване: „А ние сме длъжни винаги да 
благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, 

загдето Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на Духа 
и вярването в истината;” (2Сол.2:13) 
 

Текст за изучаване: Лука 1:26-56 
 
 
Главна мисъл: Ние се покланяме на Бог, защото Той 
ни е избрал и ни е назовал Свои. 

 
Случвало ли се е във вашия живот да ви изберат за 

нещо особенно? Какво чувствахте в този момент?  
Нашият урок разказва, как Бог изпрати ангела си да 

разкаже на Мария, че Той я е избрал всред всички други жени, 
за да стане майка на Неговия Син. Нека да видим какво 
отговори тя на Бог. 
 
 

*** 
 

Мария работеше вкъщи, наслаждавайки се на 
прохладата, тъй като през целия ден навън беше голяма 
жега. По време на работата тя си мислеше за Йосиф. Той 
беше грижовен и добър: именно за такъв мъж винаги си 
мечтаеше. Спомни си деня, когато обявиха годажа, как 
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всички бяха много радостни! Сега обаче тряваше да се 
свършат толкова много неща, за да се подготви сватбата. 

Изведнъж тя почувства, че в стаята има още някой. 
Ярка светлина се разпространи наоколо, гърлото й пресъхна 
и тя не можеше да каже нито дума, а само гледаше онемяла 
от учудване. 

Идвайки към нея, ангелът каза: 
---Радвай се Благодатна! Господ е с теб.  

Мария падна на колене, недоумявайки, какво 
означава всичко това? Какво иска да каже ангелът на тази 
млада девойка? Какво означаваха тези думи? 

Ангелът се усмихна и каза:  
---Не бой се Мария, защото си придобила Божието 
благоволение. И ето ще заченеш в утробата си и ще родиш 
Син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще бъде 
наречен Син на Всевишния и Господ Бог ще Му даде 
престола на баща Му Давид. Ще царува над Якововия дом до 
века и царството Му няма да има край. 
---Но това е невъзможно. Аз все още не съм омъжена – каза 
Мария удивена. 

Ангелът отговори: 
---Святия Дух ще дойде на Теб и сила от Всевишния ще те 
осияе, защото и роденото ще бъде Свято и ще се наречен Син 
на Живия Бог. Да и Елисавета, твоята роднина, също е 
бременна и е заченала сина си в напреднала възраст и вече е 
в шестия месец, защото за Бога няма нищо невъзможно. 

Мария наведе главата си и въпреки че не разбра 
чутото, без колебание каза:  
---Аз съм слугиня на Бог, да ми бъде според твоето слово. 

След като ангелът си тръгна, Мария дълго се моли. 
Като свърши с молитвата тя стана и разгледа познатата й 
обстановка в стаята. Всичко си беше така както преди 
появата на ангела. Но имаше нещо различно. Тя никога 
повече не гледаше на света с предишните очи.  
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Но какво се случи? Наистина ли ангелът беше тук? 
Кой ще й повярва?  

Мария обмисляше всичко, което ангелът й каза. Той 
говореше за нейната братовчедка Елисавета. Тя също 
трябваше да роди по особен начин. Разбира се тя може би ще 
я разбере най-добре. Това е явно човекът, на който трябва 
да разкаже всичко! Момичето в същия момент започнала да 
се приготвя за път. Опакова малко вързопче и се отправи 
към Елисавета. 

Най-накрая тя достигна домът на Захария и 
Елисавета. В момента, в който тя видяла своята 
братовчедка, разбра, че е постъпила правилно. Елисавета 
вече знаеше! Тя стана и поздрави Мария., след което каза, че 
бебето, което ще роди Мария ще бъде за благословение. 
---Щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, 
младенецът заигра радостно в утробата ми. – каза 
Елисавете, усмихвайки се.  

Мария сложи своя вързоп и силно прегърна 
Елисавета. Много им се искаше да си поговорят една с друга. 
Бог ги бе избрал за важна и отговорна мисия: 
---Господ ще те благослови, тъй като си възложила 
упованието си на Него! Каза Елисавета 
---Сърцето ми е преизпълнено с хвала към Бог, иска ми се да 
пея? – радостно възкликнала Мария. 
--- Хвала и слава на Бог за всичките Му благословения! – 
прослави Бог Елисавета. 
 
 
 
 

 
Събота 
Споделете с родителите и приятелите си 

впечатленията от изучавания урок. 
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Неделя 
Научете стихът за запаметяване наизуст.  

Помолете Бог да почувствате своето призвание. 
 
 

 
Понеделник 
Прочетете Лука 1:26-34 

Намерете в Библията още места, където се използват 
такива думи като в стихове 31-33 

Помислете над стихове 34. Означават ли думите на 
Мария, че тя се съмнява в Бог?  

Може ли ние да се съмняваме и да продължаваме да 
вярваме в Бог?  

В молитва благодарете на Бог, че ви е избрал. 
 
 

 
Вторник 
Прочетете Лука 1:35-45 

Помислете, защо ангелът спомена за Елисавета, 
когато каза, че за Бог няма нищо невъзможно? 

Имало ли е случай да сте затруднени да вярвате в 
нещо, което за Бог се явява възможно? 

Намерете и запишете в своята тетрадка два примера 
от Библията, където Бог извършва нещо невероятно. 

Разкажете на родителите или приятелите си как вие 
или някой ваш познат е открил за себе си, че за Бог няма 
нищо невъзможно. 

Помолете Бог, Той да извърши това, което за хората се 
оказва невъзможно. 
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Сряда 
Прочетете Лука 1:39-45 

Помислете защо Елисавета отговорила на Мария, до 
момента на своята среща с ангела?  

С какво си приличат и с какво различават ролите на 
Елисавета и Мария? 

Как мислите, за какво Бог ви е избрал? 
Помолете Бог да ви открие плана Си за вас. 

 
 

Четвъртък 
Прочетете Лука 1:46-55 

Песента на Мария на латински често наричат 
”Magnificat” т.е. „Величествена песен”. Въз основа на нея са 
написани много хорови песни и химни. 

Заедно с учителя си се постарайте да намерите в 
интернет или в библиотеката копие на ”Magnificat”  и да я 
изслушате. 

Изпейте молитвен псалом. 
 
 

 
Петък 
Прочетете Лука 1:26-56 задено със семейството си. 

Ако сте намерили ”Magnificat”, може да изслушате 
това произведение. 

Пробвайте да сложите думите на Мария на своя 
музика и изпейте своя песен заедно със семейството си. 

Цялото семесйтво се предайте отново на Бог и Му 
благодарете, че Той е винаги заедно с вас. 
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ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 
 

Поклонете се на Исус 
 Намерете в следващата главоблъсканица думите на 

стихът, записан по-долу.  
Това няма да е лесно, защото думите могат да бъдат 

написани както от ляво на дясно, така и от дясно на ляво. 
Също така от горе на долу и от долу на горе. Те могат да 
бъдат написани по диаговал и не е задължително да са по 
права линия.  

Ще ви помогне малка подсказка: първата буква на 
новата дума се намира до последната буква на предната, 
затова ще можете да начертаете линия, преминаваща през 
всички думи, без да отделяте молива си от хартията. 

 
 
1Йоан 4:19 
„Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас.” 
 

Н Ч А М Е Н Е 
А И Б О Д Г Я 
С Л Ю Ъ Е О З 
З О В Ж И Н А 
Ъ Т К Р О Т Щ 
В Й О Ъ П Ь О 
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УРОК 10 
 
 
 

ПРОМЯНА В ПЛАНА 
 
 

Стих за запаметяване: „Дай ми да чуя рано гласа на 
милосърдието Ти, Защото на Тебе уповавам; Дай ми 

да зная пътя, по който трябва да ходя, Защото към Тебе 
издигам душата си.” (Пс.143:8) 
 

Текст за изучаване: Матей 1:18-25 
 
 
Главна мисъл: Ние се покланяме на Бог, когато Му 
доверяваме плановете на нашия живот. 

 
Били ли сте някога разочаровани от това, че вашите 

планове са пропадали?  
Ако ДА, то вие ще разберете Йосиф, когато разбра, че 

Мария не прилича съвсем на момичето от неговите мечти. 
 
 

*** 
 
 

Когато Йосиф погледна нагоре, неговото сърце заби 
силно. По пътеката идваше Мария, неговата прекрасна и нежна 
Мария. Една мисъл за нея, го кареше винаги да се усмихва. 

Още малко оставаше да чакат и скоро всички 
приготовления за сватбата щяха да бъдат приключени и тя ще 
бъде негова пълноправна жена. Той много се притесняваше по 



59 
Библейски уроци за юноши Година С4 

време на тези три месеца, когато бе при своята братовчедка 
Елисавета.  

Йосиф забеляза, че Мария вървеше бавно и внимателно, 
различно от обикновенната  й походка. 
---Мария! – повика той. 
Мария го видя и забърза. 
---Хайде да поседнем – нежно го помоли тя. 

Йосиф почувства камък в гървото си. Нещо не е както 
трябва. Той беше сигурен в това. Остави инструментите, 
направи място за сядане, но Мария не седна. 

Тя мина покрай дъската, която той обработваше и се 
облегна на нея. 
---Какво се е случило? – попита Йосиф. 

Мария го погледна.  
„Как може човек да гледа така щастливо и в същото 

време да е изплашен?” – помисли си Йосиф. 
---Йосиф, аз съм бременна – тихо каза Мария. 
---Моля?! – простена Йосиф – Как? 
---Знам – каза Мария – В това е трудно да се повярва. Но преди 
да отида при Елисавета, при мен дойде ангел и каза, че аз ще 
имам Бебе – каза тя. 

Йосиф въздъхна тежко. След това въздъхна още един 
път. Той гледеше в стената.  

Да, ангели посещаваха хората преди това, но откакто 
Йосиф и Мария  живеят в Назаред, никага ангели не са 
посещавали Назарет!  

Моята любима Мария е бременна?! 
Мария изтри сълзата, а след това на лицето й засия 

усмивка. 
---Той ми каза, че ще имам Син! – произнесе тя – Не просто Син, 
но този, Който ще се роди ще бъде Свят. Ангелът каза, че моят 
Син ще бъде наречен Син на Бога. 

Лицето на Йосиф побеля. Май той изобщо престана да 
диша.  

„Как може Мария така да го лъже? Какво е направила?” – 
мислеше той.  



60 
Библейски уроци за юноши Година С4 

Йосиф скочи на крака и започна да ходи напрвед назад. 
Мария мълчеше. Тя не можеше да измисли какво да каже, за да 
й повярва. Оказа се, че той изобщо не иска да я слуша. 

Йосиф излезе от работилницата и без да гледа побягна 
по пътеката. Всички негови планове за бъдещето бяха 
разрушени. Всички негови планове! 

Сега разбира се той не може да се ожени за Мария! На 
него ще му се наложи да се премести далеч, където никой не го 
познава. 

В тази нощ на Йосиф му се яви ангел. Сияещ във слава, 
той говореше тихо, но думите му бяха много убедителни. 
---Не се бой да вземеш Мария за жена – каза той- Детето, Което 
тя зачена е от Святия Дух. Тя ще роди Син и ти ще го наречеш 
Исус, защото той ще спаси народа Си от греховете им. 

Йосиф  никога преди това не е виждал такива 
възхитителна красота, цветове и отенък. Ангелът продължи: 
---Всичко това се случи за да се изпълни писаното от пророка, 
който казва: „И така, девица ще зачене и ще роди Син, когото 
ще нарекат Емануил, което означава Бог с нас”. 

Йосиф се събуди. Той гледаше около себе си. Всичко бе 
така както и преди да заспи, но в същото време всичко бе по 
различно.  

Всичко!  
Месия трябва да дойде!  
Толкова дълго сме го очаквали!  
Синът на Бог ще дойде на земята и Той ще дойде като 

малко Момче! 
Това е невероятно, това не може да бъде разбрано! 
Йосиф скочи на крака. Мария! Той трябва да е намери и 

да й разкаже, че също е видял ангел. 
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Събота 
Споделете с родителите и приятелите си 

впечатленията от изучавания урок. 
 
 
 
 

 
Неделя 
Представете си какви чувства е изпитвал Йосиф до 

съня и след съня. 
Научете стихът за запаметяване наизуст. 
Помолете Бог да ви помогне да му се доверите. 

 
 
 
 

 
Понеделник 
Прочетете Матей 1:18,19 и Втор.22:21 

Посочете причините, поради които Йосиф е следвало да 
разруши отношенията си с Мария.  

Какво наказание очакваше Мария, ако религиозните 
власти бяха разбрали, че тя е бременна?Помислете какво щеше 
да се случи, ако Йосиф публично бе разказал за позора на 
Мария? 

Защо той не направи това? Какво ни говори този факт за 
Йосиф? 

Помолете Бог да ви помогне по същия начин да се 
отнасяте към другите хора, както Йосиф се отнесе към Мария. 
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Вторник 
Прочетете Лука 1:26-37 

Как мислите, дали при Мария и Йосиф е дошъл един и 
същ ангел? 

Какво е общото и какво е различното във вестта, която 
ангелът предаде на Мария и на Йосиф? Как това им помогна да 
се доверят на Бог? 

Помолете Бог да ви помогне да сте винаги внимателни 
към Неговото Слово. 
 
 
 

 
Сряда 
Прочетете Матей 1:24 и Лука 1:38 

Помислете какво направиха Мария и Йосиф веднага 
след срещите си с ангела?  

Какво ни говорят на нас, техните отношения с Бог? 
Помолете Бог, да ви даде желание да Му се доверите и да 

постъпвате в съотвествие с Неговите планове отнасящи се за 
вас. 
 
 
 

Четвъртък 
Прочетете Притчи 3:5,6 
Има ли във вашия живот такава ситуация, когато ви е 

необходимо да проявите доверие към Бог? 
В тетрадката си напишете това, от което се нуждаете. 
Благодарете на Бог, че Той знае всички ваши нужди и 

Той има план, който е за вас. 
Помолете Го да ви помогне да Му се доверите. Доверете 

се на това, че Бог се грижи за вас. 
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Петък 
На семейното богослужение прочетете Пс.20:6, 32:6-9 

Обсъдете заедно с членовете на вашето семейство, защо 
хората често не се доверяват на Бог и на кого още.  

Потитайте своите роднини, как те мислят, защо Бог ни 
предупреждава да не бъдем като коня и магарето? 

Помислете как Божията любов се излива над вашето 
семейство? 

Изпейте песен за доверието ви към Бог. 
Благодарете на Бог,че можете да Му доверите всичко, а 

също така, че Той има добри планове за вашето семейство. 
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УРОК 11 
 
 
 

РАДОСТ ЗА ТЕБ И ЗА МЕН 
 
 

Стих за запаметяване: И овчарите се върнаха, 
славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и 

видели, според както им беше казано.” (Лука 2:20) 
 

Текст за изучаване: Лука 2:1-20 
 
 
Главна мисъл: Рождество Христово – велика радост 
за нас. 

 
Спомнете си случай, когато сте чули наистина 

радостна новина. Може би нямахте търпение да разкажете 
на другите това?  

Историята ще ни разкаже именно за такава случка, 
как овчарите разказали радостната новина, която разбрали 
от ангелите. Когато прочетете тази история, помислете, 
как днес вие може да разказвате на хората за нея. 
 
 

*** 
 
 

Целият град жужал като пчелен кошер. Император 
Август издал указ, съгласно който във всички провинции на 
Римската империя трябваше да се преброи населението. 
Всички, които отиваха в работилницата на Йосиф, говореха 
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само за това. Старите хора ругаеха и проклинаха, но за 
мадите това беше прекрасен повод за пътешествие в места, 
където са живели техните прадеди. Това беше повод да се 
срещнат с роднини и да си намерят нови приятели. 

Тази вечер Йосиф разказа на Мария за указа на 
императора. Престоеше им пътешествие до Витлеем, тъй 
като те бяха потомци на цар Давид. За да се запишат, всеки 
беше длъжен да отиде там, където  живееха неговите 
прародители. 

След няколко дни вещите бяха събрани и готови за 
пътуване. Трябваше да вървят много бавно, често правейки 
паузи. В положението на Мария беше много трудно да се 
преодолеят 100км, даже и на осле. Йосиф направи всичко 
възможно, за да облегчи пътуването на Мария. Той сам 
водеше ослето, стараейки се да заобиколи всички дупки и 
камъни на пътя. 

Настъпи вечерта, когато те най-накрая пристигнаха 
във Витлеем. Всички гостилници бяха препълнени. Бяха 
изморени вече от хлопане от врата на врата, тъй като 
винаги им отказваха. Някои грубо тръшкаха вратата пред 
носа им, други се извиняваха, че всички места са заети. 
Мария беше готова да се разплаче в следващата минута, 
защото беше много изморена от това дълго пътешествие. 

Йосиф почука на още една врата. Както и на 
предходните, така и тук им казаха „НЕ”. Затваряйки вратата, 
собственикът на гостилницата погледна към Мария. Видя в 
какво положение е и я съжали казвайки: 
---Нямам свободна стая, но вие можете да се настаните в 
обора. 

Мария и Йосиф помислиха, че е по-добре да са в обора, 
отколкото на улицата. В крайна смета там ще е по-топло и 
сухо и с радост се съгласиха. 

Тази вечер се родил Исус. В обора нямаше люлка и 
затова Йосиф почисти добре яслата, в която слагаха храна за 
добитъка и сложи в нея прясна слама. Мария взе пелените, 
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които бе предварително приготвила от вкъщи, пови Детето 
и внимателно Го постави в яслата. 

А над градските хълмове няколко пастири се грееха 
около огъня. Те разговаряха помежду си, гледайки 
внимателно в тъмнината на ноща, наблюдавайки, не дебне 
ли някъде там гладен хищник. Те разговаряха за обещания 
Месия и се молеха Господ скоро да Го изпрати.Често през 
ноща те размишляваха върху Писанията, опитвайки се да 
разберат древните пророчества. Те чувстваха, че Месия 
трябва съвсем скоро да дойде.  

Внезапно загадъчна светлина засия на небето. 
Изплашени овчарите закриха лицата си и паднаха на земята. 
Какво е това?  

След това те чу прекрасна хвалебна песен. Никога 
преди това те не бяха чували нещо подобно. 

Внезапно ангел се обърна към тях и каза: 
---Не се бойте. Дойдох да ви съобщя на вас и на всички хора 
прекрасна новина. Днес във Витлеем се роди Спасител на 
света. Вие ще Го намерите в пелени положен в ясли.  

Небето се освети още по-ярко и овчарите видяха 
множество ангели, прославящи Бог. Те пееха: 
---Слава на Бога във висините и на земята мир, а между 
човеците благоволение. 

Овчарите мълчаливо наблюдаваха тази величествена 
картина. Никога по-рано те не бяха виждали и не бяха 
чували нещо подобно. След това ангелите изчезнаха така, 
както внезапно се бяха появили.  

Около тях стана много тъмно и тихо. Известно време 
никой от овчарите не се осмеляваше да каже нещо. Всички 
се страхуваха да нарушат тържествеността на този миг. 

В един момент обаче заговориха всички заедно. 
---Хайде да отидем във Витлеем – казаха те. Оставиха стадата си и 
отидоха в града.   

Отначало те просто вървяха, след това ускориха крачката, 
после бягаха по склона толкова бързо, колкото можеха. Те искаха 
бързо да се убедят, че това не е било сън.  
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Намериха обора, а в него Младенеца, лежащ в ясли. 
Всичко бе така, както го описаха ангелите. Йосиф и Мария 

стояха в обора, радвайки не на току що родилия се Младенец. 
Овчарите се поклониха и коленичиха до Него. Те прославиха Бога 
за Неговия велик дар на спасение.  

Когато се връщаха към пасбището, те разказваха на 
всички, които срещаха по пътя, за ангела и Младенеца, Който се 
бе родил, за да спаси цялото човечество. От този ден те не 
преставаха да славят Бога, че им е открил тази дългоочаквана 
новина, на обикновенни хора като тях. 
 
 
 

 
Събота 
Споделете с родителите и приятелите си 

впечатленията от изучавания урок. 
 
 

 
Неделя 
Научете стихът за запаметяване.  

Помолете Бог да ви открие нещо ново в тази позната 
история. 
 
 

 
Понеделник 
Прочетете Лука 2:1-7 

Как мислите, знаеше ли Мария в какви условия й се 
налагаше да роди Исус? Разбра ли това Йосиф? 

Изпейте ваша любима песен или издекламирайте любим 
стих за раждането на Исус. 

В тетрадката си напишете молитва, прославяща Исус, че се 
е родил да ни спаси. 
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Вторник 
Прочетете Лука 2:8-14 

Как мислите, защо на овчарите им предоставиха такава 
чест, че за раждането на Спасителя им съобщи ангел?  

Защо вестта, която чуха овчарите, беше голяма радост за 
всички хора? 

Направете рождествен сувенир. Помолете Бог да ви 
помогне да говорите на другите хора за Исус. 
 
 

 
Сряда 
Прочетете Лука 2:15,16 

Спомнете си, съобщавали ли са ви някога толкова добра 
новина, че не сте могли да изчакате, докато се е изпълнила?  

Какво чувствахте? 
Напишете за това във вашата тетрадка.   
Помислете за някой ваш познат, който можете да поканите 

в петък на вечеря и на семейното ви богослужение, за да му 
разкажете за Исус. ВАЖНО: ако разбира се вашите родители 
разрешат, направете го. 

Помолете Бог да ви даде такава радост от срещата с Исус, 
каквато бе у овчарите.  
 
 

Четвъртък 
Прочетете Лука 2:17 и Исая 40:9 и 52:7 
Представете си овчарите, бягащи по витлеемските места 

през ноща и крещящи от тази радостна новина, която чуха. 
Опишете какво чувате, виждате, чувствате? 

Препишете стихът за запаметяване използвайки своето 
име вместо това на овчарите и вижте съотвества ли това на 
вашите чувства, които изпитвате, когато разказвате на някой за 
Исус.  

Помолете Бог да ви даде мъжество, за да може да 
разказвате за Исус така радостно както направиха това овчарите. 
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Петък 
Започнете семейното богослужение с песен за 

рождество. 
Прочетете Лука 2:1-20 

Подарете сувенир, приговен от вас за гостите, които сте поканили 
на вечеря. 

Благодарете на Бог за вашите гости и Го прославете за 
радостта, която има в себе си вестта за Рождението на Исус. 
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УРОК 12 
 
 
 

СЪН, ПЪТЕШЕСТВИЕ И ЗВЕЗДА 
 
 

Стих за запаметяване: „Господ ще те води всякога, 
Ще насища душата ти в бездъждие, И ще дава сила на 

костите ти; И ти ще бъдеш като напоявана градина, И като 
воден извор, чиито води не пресъхват.” (Исая 58:11) 
 

Текст за изучаване: Матей. 2:1–15 
 

 
 
Главна мисъл: Ние се покланяме на Бог, когато 
следваме ръководство Му. 

 
Имало ли е във вашия живот ситуация, когато не сте 

знаели кой път да изберете? Искахте ли някой да направи 
нещо за вас?  

Сега ще прочетем историята за хората, които Бог е 
водил. 
 

*** 
 

Когато се прибраха вечерта, трима астрономи с 
нетърпение се отправиха да наблюдават звездата, която те 
първи забелязаха предната вечер. 
---Вижте! Тя се появи отново. Имам чувството, че тя силно 
ни призовава и все едно казва „ Следвайте ме” – каза 
Мелхиор. 
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---Еха, отново твоята говореща звезда! Но този път май си 
прав – отговори Али. Той отвори своите свитъци – Съгласно 
пророчеството на Ваалам, звездата трябва да се издигне от 
Яков, а съгласно писанията на Данаил, времето на 
пришествието на Месия трябва да бъде много близо.  

Астрономите-мъдреци продължиха дълго своите 
изследвания, а вечерта те видяха сън за звездата от 
пророчеството и за Младенеца Цар, който бе длъжен да 
стане Спасител на света. Бог показа на мъдреците, че трябва 
да намерят това Дете – Месия. 

На следващия ден в своята обсерватория те вече не 
спореха, дали действително е дошло времето да се роди 
Месия, но обсъждаха въпроса, кога е най-добре да се 
отправят на път, за да му се поклонят. Те нямаха никаква 
представа, къде трява да отидат, но бяха единодушни с това, 
че трябва да следват звездата. Те бяха потресени и от факта, 
че сънуваха едновременно един и същ сън. 
---Какво да Му донесем за подарък? – потита Дарий. 
---Знам какво – отговори Али – Трябва да приготвим три 
подаръка.  
В първия ще Му донесем злато, защото се роди Младенец-
Цар.  
Във втроия, ще му подарим ливан. Това е дар символизиращ 
неговата служба. Свещенниците запалват благоуханна 
миризма, когато принасят жертва. Той трябва да стане 
жертва за всички наши грехове, затова ще му подарим 
ливан.  
А в третия, трябва да има смирна. Тя се използва за 
помазване на тялото преди погребение. Писанието казва, че 
Той ще умре за нашите грехове. Така нашите подаръци ще 
бъдат символи за това, което ще се случи с Него. 
---Мисля, че си прав. Бог наистина ти даде тази мъдрост и 
размишления – каза Дарий. 
---Кога ще тръгнем? – с нетърпение попита Мелхиор, 
проверявайки здравината на своите мехове. 
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Това беше дълго и тежко пътешествие. Обикновенно 
те вървяха през ноща, следвайки звездата, а в жегата на 
деня, спяха под сянката на дърветата. Накрая видяха 
стените на Ерусалим. Не дочакаха вечерта, когато звездата 
отново щеше да излезе и щеше да им покаже пътя, те 
започнаха да питат жителите на Ерусалим:  
---Къде се роди Юдейският Цар? 

В отговор те виждаха само неразбиране и удивление в 
погледите. 

Новината за рожденитео на Царя се разпространи 
много бързо. Чувайки, цар Ирод покани мъдреците в 
двореца, за да разбере информацията за родилият се Цар. 
Тези сведения му бяха нужни, за да се избави от някакъв си 
съперник за трона. Ирод изпрати да повикат свещенниците, 
които знаеха древните пророчества. Казаха му, че Царят 
трябва да се роди във Витреем. Ирод разказа това на 
мътреците и ги помоли като се връщат да се отбият при 
него.  

Отново учените мъже от Изток последваха звездата. 
Тя спря над покрайнините на Витлеем и те видяха много 
скромна обстановка – обор, а в него Йосиф, Мария и 
Младенеца. Когато погледнаха на Бебето, те разбраха, че 
тяхното пътешествие не е било напразно, но обстановката 
около тях пък не приличаше на царски палат. Бог им даде на 
разберат, че Момчето, Което те видяха, действително е Този, 
Когото те търсеха. Мъдреците се поклониха и Му поднесоха 
своите дарове. 

И отново Бог им показа как трябва да продължат, но и 
ги предупреди, че не трябва да се връщат при Ирод. Затова 
те се отправиха към дома си по друг път. 

В нашата история остана да разкажем и за още  два 
съня и две пътешествия.  

Когато Ирод разбра, че мъдреците са се отправили за 
родината си, отбягвайки Ерусалим, той започна да крои 
коварни планове. Но Бог е над всички човешки помисли.  
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В сън Бог показа на Йосиф, че трябва да се отправи с 
Мария и Младенеца на дълго пътешествие до Египет. Така 
Йосиф спаси Исус от ръката на Ирод. Даровете подарени от 
мъдреците, помогнаха на семейството на Йосиф да преживее 
в чуждата страна до момента, когато опасността премина. 

След смъртта на цар Ирод, Бог им събощи на сън, че могат 
да се отравят в Назаред. 
 
 

 
Събота 
Споделете с родителите и приятелите си 

впечатленията от изучавания урок. 
 
 

 
Неделя 
Научете стихът за запаметяване.  

 
 

 
Понеделник 
Прочетете Матей 2:1-3 

Как мислите, защо Ирод се разтреважи, когато мъдреците 
му събщиха, че търсят родилият се Цар.  

От глина или пластелин направете фигура на мъдреците, 
поднасящи даровете на Исус. Поставете ги на такова място, 
където можете винаги на ги виждате. 

Помолете Бог да ви Помогне да бъдете внимателни към 
Неговото ръковоство. 

 
Вторник 
Прочетете Матей 2:4-6 

Какво можеха да си помислят свещенниците и 
книжниците, когато Ирод ги попита за раждането на Месия? 

Как ще отговорите на въпроса на Ирод? 
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Ако свещенниците знаеха, къде трябва да се роди Исус, 
защо те сами не отидоха да го търсят? 

Направете от пластелин или глина звезда и я поставете на 
тавана, вратата или стената.  

Помолете Бог да ви надари с мъжество, за да следвате 
Неговото ръковоство. 
 
 

 
Сряда 
Прочетете Матей 2:7-12 

Изследвайте, за какво в библейски времена се използваха 
златото, ливана и смирната. 

Помислете какво щяхте да принесете като подарък на 
Исус. 

Запишете своя отговор в тетрадката си. 
Помолете Бог да ви направи жертвоготовни. 

 
 

Четвъртък 
Прочетете Матей 2:13-15 
Ако на вас и родителите ви се налага да отидете в чужда 

страна за дълго време, а имате само един час за приготвяне на 
багажа, какви неща ще вземете със себе си? 

Поговорите с някой от възрастинте, как Бог ръководи 
техния живот. Попитайте, как те разбраха за Неговото 
ръководство. 

В молитва помолете Бог да ви помогне винаги да следвате 
Неговите указания, без да обръщаме внимание  на обстановката 
около нас. 

 
Петък 
На семейното богослужение изпейте песен с 

рождественски текст. 
Прочетете Матей 2:1-15. След това някой да прочете Исая 

9:6,7  Михей 5:2,  Числа 24:17 именно в този ред. 
Благодарете на Бог за възможността да можем да Му се 

покланяме, следвайки неговото ръководство. 
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УРОК 13 
 
 
 

ПРОМЯНА НА ДАРОВЕТЕ 
 
 

Стих за запаметяване: „ Защото аз зная мислите, 
които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за 

зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към 
Мене, и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще ви 
послушам. И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме 
потърсите с цялото си сърце..” (Еремия 29:11-13) 
 

Текст за изучаване: Еремия 29:11-14 
 

 
 
Главна мисъл: Ние се стремим ежедневно да 
общуваме с Бог и да Му благодарим за Неговия дар на 

спасението. 
 

*** 
 

Иван Иванов поздрави всички и попита: 
---Как мислите, за какво ще говорим днес с вас, като 
изключим рождественските подаръци? 
---Но, аз мисля, че ще завършим рождествената история – 
предложи Тимур. 
---И да, и не – усмихна се Иван и взе своя учебник – 
Историята за раждането на Исус сте я слушали вече няколко 
пъти в рамките на този месец – продължи той – Но днес 
искам да поговорим с вас за фактите, които съпровождаха 
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рождението на Исус преплитайки се с Неговата кръсна 
смърт. Например, когато Исус се роди във Витлеем имало 
много народ, който бе дошъл, защото по това време се е 
извършило преброяване на населението. След тридесет и 
три години, когато Исус щеше да умре, Ерусалим беше 
препълнен с палатки на хора, които бяха дошли там за 
празника Пасха. 

Иван отправи поглед към класа. 
---Ето друга картина: първо Мария накърмила Исус в обора, 
в дом, който не им принадлежеше. А след тридесет и три 
години, малко преди Своята смърт Исус със своите ученици 
прие последната си Вечеря в Горницата на чужд дом. 
---Исус беше положен в ясли, когато се роди. Какво е това 
ясла? – попита Иван. 
---Това е място, където слагат храна за животните – 
отговори Маша. 
---Правилно – подтърди Иван – поставили Исус в яслата за 
животните във Витлеем. А вие знаете ли какво означава 
думата „Витлеем”? В превод от еврейски това означава „дом 
на хляба”. А след тридесет и три години Исус заяви за Себе 
Си, че Той е хляба на живота. А на последната Вечеря Той взе 
хляба, разчупи го, раздаде го на учениците и каза: „Вземете, 
яжте, това е Моето тяло”. 
---Знам още едни факт? – Когато се родил Исус, Йосиф е бил 
близо да Мария и е помогнал да повият Младенеца, а когато 
Исус умря, друг Йосиф също се оказа близко, за да помогне 
да го повият в погребалния плащ. 

Иван Иванов се усмихна.  
---Прекрасно Тимур – похвали го учителя. 
---Аз също знам! – каза Алина – Когато Исус се роди, ангел се 
яви на овчарите и каза:”Донасям ви радостна вест!”, а когато 
Мария с другите жени беше на гроба, ангел им съобщи 
радостната новина, че Исус е възкръснал от мъртвите. 

Иван се усмихна. Днес учениците много го зарадваха.  
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---Знаете ли, колкото повече изучавам Библията – каза той – 
толкова повече разбирам и оценявам това, което Бог е 
направил за нас и все повече ми се иска да хваля Господ за 
велият дар, който Той е дал на всеки от нас – спасението в 
Исус Христос. 
---Така ми се иска да благодаря на Исус! – тихо каза Маша. 
---Всичко, което иска от нас Господ, това е, всеки ден ние да 
му посвещаваме своя живот – отговори Иван. 
---Това изглежда много просто – отвърна Тимур, въртейки в 
ръката си молив – Но лесно е да се каже, а трудно да се 
изпълни. 
---По принцип, до известен смисъл си прав Тимур – каза 
Иван Иванов. Отивайки към масата той взе пачка с картички 
– По този повод ще ви предложа нещо – и той раздаде на 
децата картичка с написана на нея молитва. 
---Тази молитва ще ви помогне да се посветите на Бог всеки 
ден. 

Тимур прочете на глас молитвата, написана на  
картичката: „Мили Боже, днес искам да ти се предам 
напълно. Предавам Ти всички мои планове. Използвай ме, за 
да служа на другите. Бъди с мен и ме учи как да живея в 
съотвествие с Твоята воля. Амин.” 
---Мисля, че сега мога да премина вече в началото на новата 
година – каза тихо Алина. 
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Събота 
Споделете с родителите и приятелите си 

впечатленията от изучавания урок. 
 
 

 
Неделя 
Започнете на учите наизуст стихът за 

запаметяване. 
Молете се всяка сутрин с тази молитва: „Мили Боже, 

днес искам да ти се предам напълно. Предавам Ти всички мои 
планове. Исползмай ме, за да служа на другите. Бъди с мен и 
ме учи как да живея в съотвествие с Твоята воля. Амин.” 
 
 

 
Понеделник 
Прочетете Йоан 3716,17 

Повторете този стих няколкот пъти през деня 
В своята тетрадка напишете, че тези стихове говорят за 

Божия план лично за вас. 
Молете се с молитвата от вчера. 

 
 

 
 
Вторник 
Молете се с молитвата от вчера и неделя.  

Постарайте се да я научите до събота и така да можете 
всеки ден да се посвещавате на Бог в молитва. 
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Сряда 
Прочетете Еремия 29:11-14 

Опишете, как искате от Бог с цялото си сърце.  
Благодерете на Бог за Неговия чудесен план за спасение на 

хората. 
 
 

Четвъртък 
Прочетете Еремия 29:11-14 отново 
Какво ви говорят тези стихове за Божия дар, който Той 

иска да ни подари. Какво ни говорорят те за нашия отговор към 
Бог? 

В своята тетрадка изчислете: 
1.какво Бог планира за нас 
2.какво правим ние в отговор 
3.Божиите обещания 
В молитва разкажете на Бог за всичко което вие разбрахте 

за Него. 
 
 

 
Петък 
На семейното богослужение разкажете стихът за 

запаметяване. 
Помолете някой от възрастните да прочете на глас 

Божието обещание записано в Еремия 29:11-13 
Разкажете на своите близки за твоята молитва, която си 

научил тази седмица. 
Изпейте песен на благодарение. 
Помолете се заедно с тази молитва, която сте научили през 

седмицата.  
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ГЛАВОБЛЪДКАНИЦА 13 
 
 

НОВО СЪРЦЕ 
В библейския стих по-долу, всяка буква е заменена с друга 

буква, като е спазена дадена закономерност. Открийте тази 
закономерност и ще прочетете правилно стиха, който говори, 
какво Бог ни дава при новорождението. 

 
Шд бз гюл з мнбн рьпхд, з мнб гтф шд бкнея бщспд 
бщб бяр, з, йясн нсмдля йялдммнсн рьпхд нс окщсся 
бз, шд бз гял лдйн мнбн. 
 
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................. 
 
 


