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Първи урок
Четири момчета на изпит

Библейски текст за учителите:
Данаил 1
Основна истина:
Бог обещава да прослави онези, които Го прославят.
Приложение:
Неспасени:  Прославяш Бога, когато приемеш Исус за свой Спасител.
Спасени: Винаги поставяй Бога на първо място в живота си.
Стих за запаметяване:
„...Защото онези, които славят Мен, тях ще прославя и Аз, а онези, които Ме презират, ще бъдат презрени...“ 1 Царе 2:30
Нагледни пособия
w Картини: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6
или
w Фигури: 1DN-1, 1DN-2, 1DN-3, 1DN-4, 1DN-5, 1DN-6, 1DN-7, 1DN-8, 1DN-9, 1DN-10, 1DN-11, 2DN-12, 2DN-13, 

2DN-14 и 2DN-15
w Фон (по желание): силует на град
w Картон с текста: „Винаги поставяй Бога на първо място в живота си“

План на урока
Въведение

„Иска ми се този мъж да престане да проповядва.“
Развитие на събитията

1 Еремия предупреждава евреите. ОИ
2 Навуходоносор завладява.
3 Навуходоносор заповядва да бъдат пленени умни млади мъже.
4 Данаил и тримата му приятели са сред отведените във Вавилон.
5 Получават нови имена. ОИН, ОИС
6 Предлагат им от храната на царя. ОИС
7 Те отказват да приемат храна, която е жертвана пред идоли.
8 Молят да им бъде позволено да направят експеримент за десет дена.
9 Експериментът е успешен и те са в по-добро състояние от останалите.
10 Те учат в продължение на три години.  ОИС

Кулминация
Представят се най-добре на изпита.

Заключение
Царят дава на Данаил и на неговите приятели важни длъжности.  ОИС, ОИН

Преподаване на стиха
Стих за запаметяване

„...Защото онези, които славят Мен, тях ще прославя и Аз...“ 1 Царе 2:30.
Въведение

Състезанието беше вълнуващо. Първите трима бегачи направиха последно усилие и прекосиха финиша. Кой пристиг-
на пръв? Името на победителя бе съобщено и неговите фенове започнаха да викат и да размахват знамена.

Спортният репортер каза: „Какво състезание само! Какво вълнение! Той прослави своята страна!“
Представяне

В Библията четем за прослава. Чуйте стиха ни за запомняне днес.
Покажете Библията си и обяснете, че тя е Божието Слово. Прочетете стиха от своята Библия и обяснете, как сте 

го намерили. Прочетете го заедно с децата от нагледното помагало.
Обяснение

Вие и аз можем да прославяме Бога. Можем да се държим и да говорим така, че хората да осъзнаят, че принадлежим 
на Него. Библията казва, че Бог ще те прослави, ако ти Го прославяш. Това означава, че Бог ще подреди нещата така, че 
да бъдеш уважаван и почитан.
Приложение
Неспасени: Трябва да разбереш, че когато живееш за себе си, не прославяш Бога. Когато съгрешаваш, не прославяш 

Бога, а угаждаш на себе си. Трябва да загърбиш греха и да приемеш Господ Исус Христос за свой Спасител. 
Само тогава ще Го прославяш.

Спасени:     Бог заслужава цялата прослава и хвала, която можем да Му отдадем и много повече. Прославяш Бога, когато 
Той е на първо място в живота ти, когато да си угоден на Него е по-важно от това да си угоден на който и да 
било друг.
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Повторение
„Прославяй Бога“
На всяко едно от осемте листчета, напишете начини, по които децата могат да прославят Бога. Например:
w Баща ти те помоли да му помогнеш да почисти гаража.
w Приятелите ти искат заедно да се подигравате на ново момче в училище.
w Какво да правя в неделя: да гледам телевизия или да отида на църква?
w Приятел те разочарова.
w Служителят не гледа и можеш да влезеш в басейна без да си платил такса.
w Учителят ти казва: „Никой днес не вярва в Библията”.
w Някои от твоите  приятели пият алкохолни напитки.
w Брат ти те удари.

Поставете листчетата в чанта.
Помолете едно дете да изтегли листче и да прочете написаното на глас. Всички заедно повтарят библейския стих и об-
съждат, как могат да прославят Бога в тази ситуация.
После друго дете изтегля листче и прочита написаното на глас. Следва повторение на стиха и обсъждане.
Продължете докато бъдат изтеглени от чантата всички листчета.

Урок
Първа сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете Еремия (1DN-4.)

„Иска ми се този мъж да престане да проповядва.“ Това мислеха много хора по отношение на Еремия. „Той говори 
непрекъснато за идващо наказание“ се оплакваха недоволно те.

Бог бе изпратил Еремия да предупреди Своя народ, юдеите, за това, което предстои. Те знаеха, че Бог е единственият 
истински Бог, познаваха Неговите заповеди, но въпреки това се бяха отдалечили от Него. Вместо да Му се покланят, бяха 
започнали да се покланят на идоли. Бог бе заповядал да Го поставят на първо място в живота си: „Да нямаш други богове 
освен Мен“ (Изход 20:3), но юдеите не се покоряваха на тази заповед и изобщо не мислеха за Бога.

Важно е да помним, че Бог ни създаде, за да Го прославяме. Това означава действията ни да показват, че Бог е на 
първо място в нашия живот. Трябва да говорим за Бога, да разказваме, колко прекрасен е Той. За съжаление, често сме 
много различни. Бог не е на първо място в живота ни и не сме заинтересовани да говорим за Него. Въпреки това, Той 
е единственият истински Бог. Той е могъщ, силен и свят. Той има всяко право да иска ти и аз да Го прославяме, да иска 
евреите, на които проповядваше Еремия, да Го прославят. Той ги предупреждаваше, че ако не се обърнат от идолите си, 
ще ги сполети нещастие. „... Царят на Вавилон ще завладее Юда. Той ще унищожи градовете ви и ще отведе пленници 
в своята страна“ (от Еремия 20:4).
Махнете Еремия (1DN-4). Поставете царя (1DN-5).

Много години по-късно Божието предупреждение се изпълни. Цар Навуходоносор от Вавилон изпрати своите войници 
и те превзеха град Ерусалим. Войниците взеха със себе си предмети от храма в Ерусалим, еврейското място на поклоне-
ние, които бяха използвани при поклонението пред живия Бог.

Царят заповяда още на своите войници да заловят хубави, силни, здрави и умни млади мъже от царски произход и да 
ги доведат във Вавилон. Там те трябваше да ядат от царската храна и да пият от неговото вино, да бъдат обучени в езика 
и литературата на империята. След три години най-добрите измежду тях щяха да бъдат подбрани да служат на царя.
Махнете царя (1DN-5).
Втора сцена
Фон по желание: Силует на град. Поставете пленниците (1DN-1 и 1DN-2) и пазачи (1DN-3) или Покажете Картина 1-1

Измежду пленените бяха четирима млади мъже, на възраст между петнадесет и шестнадесет години, на име Данаил, 
Анания, Мисаил и Азария. Техните семейства сигурно са познавали и са обичали истинния и жив Бог, защото имената 
им имаха специално значение, което бе свързано с Бога. Името на Данаил означава: „Бог е мой съдия“, на Анания – „Бог 
е милостив“; на Мисаил – „Кой е като Бог?“ и на Азария – „Господ помогна“.

Пазачите въведоха пленниците във Вавилон през една масивна порта с арки в града, който бе обграден с двойни стени. 
Зад стените се издигаха високи сгради и храма на вавилонските богове, който бе украсен с цветни картини на лъвове, 
бикове и дракони. В този непознат град младежите сигурно се почувстваха сами, далеч от семейство и приятели, които 
познаваха и обичаха истинния и жив Бог.
Махнете всички фигури.
Трета сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете длъжностното лице (1DN-6) и младите мъже (1DN-7 и 1DN-8) или По-
кажете Картина 1-2

Те се срещнаха с главното длъжностно лице на царя. Първото нещо, което той направи, бе да им даде нови имена. Той 
промени името на Данаил на Валтасасар; на Анания на Седрах, на Мисаил – Мисах и на Азария – Авденаго. Техните 
нови имена бяха свързани с боговете на Вавилон. Защо, според вас, длъжностното лице им даде такива имена? 
Нека децата да отговорят.

Той искаше те да забравят за своя Бог! Ще забравят ли? Не! Промяната на имената не ги промени като личности. Бог 
продължи да бъде техен Бог. Те Го обичаха, вярваха в Него и бяха решени да Му се покоряват.
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Приличаш ли на тях? Не можеш истински да прославяш Бога, докато не бъдеш спасен от греха. Трябва да бъдеш 
променен вътрешно, а това е нещо, което единствено Бог може да направи. Единствено Бог може да те направи човек, 
който иска да Го прославя. Ако си сигурен, че това вече е станало в теб, нека помислим, как можеш да прославяш Бога 
в училище, например в училищните занимания.
Отделете време да обсъдите този въпрос с децата.

Действително живейте за Бога, както бяха решени да живеят тези четири момчета.
Махнете младите мъже (1DN-7 и 1DN-8). Поставете Данаил (1DN-10) и неговите приятели (1DN-9) на масата или 
Покажете Картина 1-3.

За вечеря Данаил и тримата му приятели седнаха заедно с останалите, а слугите започнаха да носят подноси с храна и 
кани с вино от царската маса. Ммммм! От храната сигурно се е разнасял чудесен аромат, който изгладнелите пленници са 
усетили! Сигурно четиримата млади мъже са се погледнали загрижено. Бог бе дал на евреите специални закони за храни, 
които да избягват. Вероятно на подносите е имало именно такава храна. Също така те знаеха, че обичаите във Вавилон 
изискват месото и виното да бъдат посветени на идоли, преди да бъдат сервирани. Ако ядяха от тази храна, нямаше да 
прославят истинния и жив Бог. Библията казва, че Данаил реши да не се омърсява като яде от царската храна. „Омър-
сявам“ означава „правя мръсен или нечист“. Данаил и неговите приятели искаха да запазят живота си чист пред Бога.

Ако си приел Господ Исус за свой Спасител, Бог иска да Го прославяш като пазиш живота си чист. Вероятно никой не 
те принуждава да приемаш храна, която е била жертвана на идоли, но има други начини, по които животът ти може да 
бъде омърсен. Възможно е приятели да ти предложат да пиеш бира, когато родителите им не са у тях. Възможно е други 
твои приятели да пушат цигари или да вземат наркотици и да те поканят, и ти да опиташ. Също е възможно приятел да 
ти предложи да гледаш „мръсно“ видео или списание. Тези неща могат да ти навредят като те разболеят или започнат да 
контролират ума и тялото ти по начини, които не са угодни пред Бога.

Трудно е да откажеш на приятелите си. Може да ти се присмеят и да ти измислят прякори. Бог казва, че тялото ти е 
много специално. Когато прие Господ Исус за свой Спасител, прие вечен живот и Бог Святият Дух заживя в теб. Бог 
казва: „Или не знаете, че вашето тяло е храм (или обиталище) на Святия Дух, Който е във вас… И вие не сте свои си... 
затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии“ (1 Коринтяни 6:19-20). Бог иска да Го прославяш като 
пазиш живота си чист от неща, които могат да ти навредят или да омърсят тялото ти.

Данаил реши, че няма да се оскверни като яде от царската храна. Той и приятелите му искаха да запазят живота си чист 
пред Бога. Не беше лесно да изпълнят решението си. Като пленници във Вавилон от тях се очакваше да ядат това, което 
им се дадеше.
Сменете Данаил (1DN-10) с (фигура 1DN-7).

Вероятно Данаил тихо стана от масата и учтиво помоли длъжностното лице той и приятелите му да не ядат от храната 
на царя. Библията ни казва, че Бог беше дал на този човек специално благоразположение към четиримата младежи, но 
въпреки това той отказа да им помогне.

– Страхувам се от моя господар, царя! – отговори длъжностното лице на Данаил. – Той ми е дал отговорност да ви да-
вам подходяща храна и питиета. Ако изглеждате по-слаби или изморени от останалите, мога да загубя главата си!
Махнете длъжностното лице (1DN-6). Поставете пазача (1DN-11) или Покажете Картина 1-4.

Данаил не се отказа. Той говори с пазача.
– Моля те, позволи ни да опитаме десет дена – каза Данаил. – Давай не само зеленчуци и вода. След това ни провери 

и ни сравни с останалите.
Пазачът сигурно е обмислил внимателно молбата. Него също го е застрашавало наказание, ако пленниците не са в от-

лично здраве. Накрая той се съгласи на десет дневния експеримент, който Данаил му предложи.
Заменете Данаил (1DN-7) с фигура (1DN-10).

Сигурно не им беше лесно да ядат само зеленчуци и да пият вода десет дена. Богатата храна на царя беше изкусителна. 
Вероятно останалите им се присмиваха. Те трябваше да уповават Бог да им дава сили да издържат. Сигурно са знаели, 
че Бог им бе дал тази възможност да докажат, че е правилно да прославят Бога като пазят живота си чист.
Махнете всички фигури.
Четвърта сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете Данаил (1DN-7), неговите приятели (1DN-8) и пазача (1DN-11) или По-
кажете Картина 1-5.

Когато десетте дена изминаха, пазачът внимателно огледа младежите. С изумление откри, че те бяха по-здрави и по-
силни от останалите, които бяха яли от царските ястия! Това бе много вълнуващ момент за Данаил и за неговите прияте-
ли! Бог ги бе прославил, бе се погрижил да бъдат в отлично здраве. Бог обещава в Библията: „онези, които славят Мен, 
тях ще прославя и Аз...“ (1 Царе 2:30). Когато поставиш Бога на първо място, Той ще се погрижи за всичко останало. За 
останалата част от обучението пазачът позволи на Данаил и приятелите му да ядат само онова, което прославя техния Бог.

Този изпит продължи три години! През тези три години Седрах, Мисах и Авденаго бяха обучени в културата на Вави-
лон – езика, обичаите, религията. Сигурно им е бил оказван натиск да променят вярата си. Младите мъже учиха усилено, 
но не вярваха в нещата, които бяха противни на вярата им.

Ако си християнин, Бог иска да Го прославяш като вярваш в Неговото Слово, Библията. Околните могат да настояват да 
вярваш в „Големия взрив“, че земята е на милиони години или че хората произлизат от маймуните. Тези идеи противо-
речат на това, което учи Библията. Възможно е в този момент да си изправен пред такива трудности и да се нуждаеш от 
съвета на Божието Слово, как да ги преодолееш. С радост ще разговарям с теб, ако останеш на мястото си след края на 
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събирането. Важно е да вярваме в Божието Слово и да прославяме Бога като Му се доверяваме, също като тези четирима 
младежи.
Махнете всички фигури.
Пета сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете царя (2DN-12) върху трона (2DN-13) и младежите (2DN-14 и 2DN-15) или 
Покажете Картина 1-6.

Царят ги разпита за всичко, което бяха научили. Библията ни казва, какво се случи. В този стих са посочени истинските 
имена на приятелите на Данаил.
Прочетете на глас Данаил 1:19, 20.

„...между всички тях не се намери подобен на Данаил, Анания, Мисаил и Азария... И във всяко дело, което изискваше 
мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, ги намери десет пъти по-добри от всички влъхви и вражалци, които 
бяха в цялото му царство.“

Те преминаха отлично тригодишното изпитание!
Бог прослави Данаил и неговите приятели, защото те избраха да запазят живота си чист!
Царят даде на четиримата млади мъже важни постове в царството, а те продължиха да Му служат вярно. Бог помогна 

на Данаил и на приятелите му да бъдат силни в Господа. Макар да беше трудно, те успяха, защото Бог ги прослави!
Стана точно както Бог обещава в Библията: „... Защото онези, които славят Мене, тях ще прославя и Аз...“ (1 Царе 

2:30). Това обещание е за теб, ако си християнин. Винаги поставяй Бога на първо място където и да избереш да отидеш, 
в каквито и книги да четеш, в приятелствата си, във вярата си, в поведението си. Моли Бога за помощ, Той непременно 
ще ти помогне.

Ако не си християнин, помни, че не можеш истински да прославяш Бога, докато Той не те промени и не те направи 
Свое дете. Приеми Исус Христос за Спасител и стани Божие дете. Библията казва: „А на онези, които Го приеха, даде 
право да станат Божии чеда...“ (Йоан 1:12). Прославяш Бога, когато приемеш Исус за свой Спасител.
Махнете всички фигури.
Въпроси за преговор
1. Защо Бог позволи на цар Навуходоносор да завладее земята на Юда? (Защото народът не беше покорен на Бога.)
2. Какво заповяда цар Навуходоносор да направят със специалните младежи, които бяха пленени и отведени във Вави-

лон? (Трябваше да се хранят с царската храна и да бъдат образовани, за да могат да служат на царя.)
3. Защо, според вас, бяха променени имената на младите мъже? (Старите им имена говореха за истинския, жив Бог, а 

длъжностното лице искаше те да забравят своя Бог.)
4. Как може да се промени животът ти, така че да прославя и почита Бога? (Помоли Бог да те спаси от твоите грехо-

ве.)
5. Защо Данаил и неговите приятели не искаха да ядат от царските ястия? (Това противоречеше на специалните закони, 

които Бог бе дал на юдеите.)
6. Как можеш да прославяш Бога в училище? (Ще получите различни отговори.)
7. Какво помоли Данаил пазача да позволи на него и на приятелите му да направят? (Да ядат само зеленчуци и да пият 

вода в продължение на десет дена.)
8. Какво можеше да се случи на пазача, ако Данаил и приятелите му не бяха в добро здраве? (Щеше да бъде наказан.)
9. Какво можеш да направиш, когато си изкушен да извършиш нещо, което би навредило на тялото ти? (Помислете колко 

специално е тялото ви; помолете се Бог да ви даде смелост; кажете не и се отдалечете от хората, които искат да 
направите това лошо нещо.)

10. Какъв беше резултатът в края на десетте дена, след като Данаил и неговите приятели бяха яли само зеленчуци и бяха 
пили единствено вода? (Те бяха в по-добро здраве и по-силни от останалите младежи.)

11. Как можеш да придобиеш сила да защитаваш онова, което е правилно? (Помоли Бог да ти дава сили.)
12. Какво откри царят, когато провери Данаил и неговите приятели? (Те бяха десет пъти по-мъдри от всички мъдреци 

в неговото царство.)

Игра за преговор
Въпроси и точки

Копирайте и изрежете въпросите за преговор, сложете ги в хартиен плик, на който напишете голям въпросителен 
знак.

Напишете картончета с различни цифрови стойности, които поставете в хартиена чанта с надпис „Точки“.
Разделете класа на отбори и последователно им задавайте въпросите.
Всеки път по едно дете тегли въпрос от чантата с въпроси. Ако отговори правилно, може да изтегли точки за своя отбор 

от чантата с точки.
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Втори урок
Данаил се моли за мъдрост

Библейски текст за учителите:
Данаил 1:18-2:49
Основна истина:
Бог е всезнаещ и мъдър.
Приложение:
Спасени: Моли Бога за мъдрост.
Стих за запаметяване:
„...ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога... и ще му бъде дадена“ Яков 1:5
Нагледни пособия:
w Картини: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6
или
w Фигури: 2DN-12, 2DN-13, 2DN-14, 2DN-15, 2DN-16, 2DN-17, 2DN-18, 2DN-19, 2DN-20 и 2DN-21
w Фонове (по желание): Силует на град
w Картон с текста: „Моли Бога за мъдрост.“

План на урока
Въведение

Царят се събуди от странен сън.
Развитие на събитията

1 Навуходоносор изисква мъдреците да разтълкуват съня. ОИ
2 Отказва да изпълни молбата им да разкаже съня.
3 Те не могат да познаят нито съня, нито значението му. ОИС
4 Разгневеният цар заповядва всички мъдреци да бъдат убити.
5 Данаил моли за разговор с царя.
6 Данаил моли за време и царят се съгласява.
7 Данаил и приятелите му се молят. ОИС
8 Бог разкрива съня на Данаил.
9 Данаил прославя Бога.
10 Данаил отива при царя.

Кулминация
Данаил обяснява съня на царя.

Заключение
Царят признава Бога на Данаил.
Данаил и неговите трима приятели са възнаградени. ОИС, ОИН

Преподаване на стиха
Стих за запаметяване
„...ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога... и ще му бъде дадена“ Яков 1:5
Въведение
Какво означава някой да е умен или интелигентен?
Насърчете децата да отговорят – да има големи познания, да дава правилни отговори и др.
Знаете ли, че е възможно да сте най-умното дете в училище, но да не сте мъдри? Истинската мъдрост идва само от Бога. 
Мъдростта е да прилагате на практика в ежедневния си живот знанието и истината от Бога. Нека видим, как можем да 
получим мъдрост.
Представяне
Покажете Библията си и обяснете, че тя е Божието Слово. Прочетете стиха от своята Библия и обяснете, как го 
намерихте. Нека децата да прочетат заедно с вас стиха от онагледеното пособие.
Обяснение
Ако на някого от вас не достига мъдрост – Бог ти казва какво да направиш, ако нямаш мъдрост да вземаш правилни 
решения.
Нека иска от Бога... и ще му бъде дадена – Ако се нуждаеш от мъдрост, Бог ти кани да поискаш от Него и Той ще ти 
даде мъдрост.
Приложение
Неспасени: Когато знаеш какво е правилно, а постъпиш неправилно, съгрешаваш. Исус умря, за да понесе наказанието 

за твоя грях. Ако още не си го направил, можеш да повярваш в Господ Исус днес и греховете ти ще бъдат 
простени.

Спасени:     Понякога изправяш ли се пред трудна ситуация, в която не знаеш как да постъпиш правилно? Ако си повяр-
вал в Исус за спасение, можеш да помолиш Бога за мъдрост.
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Повторение
„Спри и давай“

Обяснете, че ще използвате два знака с ръка, за да насочвате децата, докато казват стиха. Вдигнете ръка и насочете всич-
ки пръсти към себе си, сякаш каните някой да се приближи за „давай“. Вдигнете я с длан насочена навън за „спри“.

Започнете със знака „давай“. Децата започват да казват стиха – препратка, стих, препратка, стих, докато не подадете 
знака „спри“. Отново подайте „давай“, за да могат децата да продължат с повторението на стиха.

Повторете стиха няколко пъти като редувате сигналите „давай“ и „спри“, след това попитайте за доброволци между 
децата, които да водят играта.

Урок
Цар Навуходоносор лежеше буден в мрака. Отново сънува онзи сън! Какво означава този странен сън?
„Боговете опитват ли се да ми кажат нещо?“ Се чудеше той.
Той знаеше, че вероятно няма да може да заспи, докато не разбере отговора. Кой обаче имаше мъдростта да обясни 

такъв тайнствен сън?
Първа сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете царя (2DN-12) върху престола (2DN-13) и мъдреците (2DN-16) или По-
кажете Картина 2-1.

На сутринта царят извика своите мъдреци. Данаил и неговите трима приятели също бяха считани за мъдреци. Те ра-
ботеха заедно с царя и го съветваха по важни въпроси. Въпреки това не бяха измежду съветниците, които царят повика 
в този ден.

Някои от тези мъже бяха астролози и вярваха, че планетите определят какво ще се случи в живота на хората. Те праве-
ха предсказания, нещо като хороскопите днес. Други бяха магьосници и използваха магии, с които призоваваха духове 
и така предсказваха бъдещето и омагьосваха хората. Тези мъже се покланяха на лъжливите богове на Вавилон, които, 
според тях, им даваха мъдрост.

Те не вярваха в истинния и жив Бог, Който знае всичко. Той знае всичко за миналото, за настоящето и за бъдещето. 
Той знае всичко за всеки човек, който се е раждал някога. Вие ходите на училище, за да се учите. Възрастните също 
непрекъснато се учат. Бог обаче никога не учи, защото Той винаги е знаел всичко. Той никога не забравя нищо. Никога 
не е учуден. Чуйте какво казва Библията. „Ти познаваш сядането ми и ставането ми; разбираш помислите ми отдалеч. 
Издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища“ (Псалм 139:2-3). Бог използва знанието Си, за да 
прави най-добрите планове. Той винаги постъпва мъдро и добре, за разлика от боговете, на които служеха мъдреците 
на царя.

Царят им каза: 
– Сънувах един сън, който ме безпокои. Искам да ми кажете нещо за този сън.
– Да си жив, царю! – отвърнаха мъдреците. – Разкажи ни съня и ще ти кажем какво означава.
– Не! – Каза царят. – Вие трябва да ми разкажете съня и да ми кажете какво означава!
Възможно е царят да е помнил съня си или да го е забравил, но той искаше да изпита мъдреците и да разбере дали те 

наистина могат да познаят и да тълкуват сънища.
Царят продължи и каза:
– Ако можете да ми кажете съня и неговото значение, ще бъдете щедро възнаградени. Ако не можете, ще бъдете убити.
Объркани от заповедта на царя, мъдреците казаха отново:
– Молим те, разкажи ни съня си и ще ти кажем, какво означава.
Царят се разгневи. 
– Не губете повече време! – Заповяда им той. – Ако не можете да ми кажете съня, вероятно ще ме излъжете за значени-

ето му. Ще разбера, че казвате истината, ако ми кажете какво сънувах.
Мъдреците отчаяно се опитаха да убедят царя. 
– Никой не може да направи това, което искаш! Твърде трудно е! – Възкликнаха те. – Никой не е искал такова нещо. 

Само боговете могат да открият нещо подобно!
Те знаеха, че е нужна свръхестествена мъдрост, за да разберат какъв е сънят и какво е значението му. Те не знаеха дали 

техните богове биха могли или дали биха им дали такава мъдрост.
Какво представлява мъдростта и откъде намирате мъдрост, когато се нуждаете от нея? Мъдростта е да прилагате в 

своя ежедневен живот знанието и истината от Бога. Нуждаеш се от мъдрост, за да решиш кои да бъдат най-близките ти 
приятели, какво да правиш или да не правиш, как да се справяш с проблеми и с други ситуации.

Може би твоите приятели се опитват да открият помощ като четат своя хороскоп (таблица, която показва какво евен-
туално ще се случи, според местоположението на планетите). Други може би използват кристали или играят на игри, в 
които призовават духове – все лоши неща. Четвърти може би говорят с гадатели, които твърдят, че притежават специална 
сила да предсказват бъдещето.

Това не са истински източници на мъдрост. Това са греховни практики, които Библията нарича „мерзости“ пред Гос-
пода (Второзаконие 18:12). Те са част от окулта. Изпълват ума ти със съмнение и лоши мисли. Понякога привидно 
действат, но силата им идва от Божия враг, Сатана. Хората, които се занимават с такива неща, са мамени от Сатана. Има 
само един истински Бог, Който е всесилен и е източникът на всяка мъдрост. Ако си приел Господ Исус за свой Спасител, 
помоли Бога за мъдрост. Той ще ти даде мъдростта, от която се нуждаеш, за да вземаш правилни решения.

Мъдреците на цар Навуходоносор не знаеха дали техните богове могат или биха им дали мъдростта, от която се нужда-
еха, за да кажат на царя какво е сънувал и да разтълкуват значението. Отчаяни, те се опитаха да спорят с царя.
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Разгневен на извиненията им, царят заповяда на пазачите да убият всички мъдреци.
Махнете всички фигури.
Втора сцена
Фон по желание: Силует на град. Поставете Данаил (2DN-14), неговите приятели (2DN-15) и Ариох (2DN-17) или 
Покажете Картина 2-2.

Пазачите събраха царските мъдреци, за да изпълнят заповедта. Също така потърсиха Данаил и неговите трима прияте-
ли. Ариох, началникът на пазачите, отиде при Данаил, който вероятно все още не бе чул за смъртната присъда. Данаил 
спокойно попита каква е причината, поради която царят е издал тази сурова заповед. Когато Ариох обясни за съня, Да-
наил помоли да разговаря с царя.
Махнете всички фигури.
Трета сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете Данаил (2DN-14) и царят (2DN-12) на престол (2DN-13) или Покажете 
Картина 2-3.
Данаил помоли царя да отложи убиването на мъдреците. Нуждаеше се от време да научи съня и какво е значението му. 

Царят се съгласи.
Махнете всички фигури.
Четвърта сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете Данаил (2DN-14) и неговите приятели (2DN-15).

Какво би направил, ако беше на мястото на Данаил?
Дайте възможност на децата да отговорят.

Данаил се върна в дома си и събра своите приятели. Разказа им за сериозната ситуация. (Истинските им имена са из-
ползвани отново в Библията: Анания, Мисаил и Азария.) След това те направиха най-доброто нещо, което можеха да 
направят.
Заменете Данаил (2DN-14) и неговите приятели (2DN-15) с фигури 2DN-18 и 2DN-19 или Покажете Картина 2-4.

Те се помолиха на единствения истински и жив Бог, и поискаха мъдрост. След това зачакаха в очакване Бог да им от-
говори.

Ако си приел Господ Исус за свой Спасител, помоли Бога за мъдрост и очаквай да ти отговори. Когато трябва да вземеш 
решение или да разбереш, как да се справиш с трудна ситуация, не търси отговор в грешни и окултни действия. Библията 
казва:... Цитирайте заедно Яков 1:5. 

Като Божие дете, можеш винаги да помолиш за мъдрост от Бога.
Бог иска да се молим за мъдрост!

Моли се на Бога за мъдрост! Например, ако трябва да решиш, кои да ти бъдат близките приятели, помоли Бог да ти 
даде мъдрост да прецениш.
Търси отговори в Божието Слово и от другите християни. Чети Библията си, търси стихове за приятелството и мисли 
за това, как тези стихове са приложими в твоята ситуация. Говори с други християни, които обичат Бога – с твоя пастор, 
с неделния учител, с приятели християни или членове на семейството, които могат да ти дадат съвет. Попитай ги, какво 
биха направили, какви качества биха търсили в близък приятел.
Вярвай, че Бог ще ти отговори и ще ти покаже правилните хора, които да ти станат близки приятели.

Можеш да следваш тези стъпки във всяка ситуация, за която се нуждаеш от мъдрост. Ако се опитваш да решиш дали 
нещо е правилно или не правилно, се помоли. Не оставяй да бъдеш заблуден от греховни, окултни идеи или от предло-
жения в разни списания. Когато се нуждаеш от мъдрост, се помоли на Бога и очаквай Той да ти отговори.

Данаил и приятелите му помолиха Бога за мъдрост и след това започнаха да чакат Бог да отговори като им открие съня 
на царя и значението му.

По-късно, вероятно още същата нощ, Бог отговори! Данаил сънува съня на царя и разбра значението му! Данаил 
сигурно се развълнува, но преди да отиде бързо да каже на царя, спря да благодари на Бога, че отговори на неговата 
молитва.

„Да бъде благословено името Божие от века и до века“ каза Данаил, „защото мъдростта и силата са Негови… На Теб, 
Боже на бащите ми, благодаря и Тебе славословя, Който си ми дал мъдрост… и си ми открил онова, което измолих от 
Теб…“ (Данаил 2:20-23).

Данаил остана силен в Господа като се моли и чака мъдрост от Бога. Бог отговори на неговата молитва.
Махнете всички фигури.
Пета сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете Данаил (2DN-14) и Ариох (2DN-17) или Покажете Картина 2-3.

След това Данаил намери Ариох.
– Не убивайте мъдреците на царя! – Каза Данаил. – Заведи ме при царя и ще му разкажа какво е сънувал.
Ариох бързо отиде при царя и му съобщи, че Данаил може да обясни неговия сън.

Поставете царя (2DN-12) върху престола (2DN-13).
Навуходоносор попита Данаил:
– Вярно ли е? Можеш ли да ми кажеш какво сънувах и значението на съня?
Данаил отговори: 
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– Тази тайна не може да бъде разгадана от вашите мъдреци. На небето обаче има Бог, който разкрива тайните. Той откри 
вашия сън. През нощта сте се чудили за бъдещето на царството. Сънят, който Бог ви е дал, е отговор на вашите въпроси.

Сигурно царят се е навел напред, в очакване на чуе думите на Данаил.
Данаил продължи:
– Бог не ми откри съня, защото съм по-мъдър от останалите хора.
Данаил напомни на царя, че мъдростта идва от Бога.

Поставете статуята (2DN- 20) отстрани или на отделна фланелна дъска или Покажете Картина 2-5.
После Данаил разказа съня. Той описа огромна статуя, направена от злато, сребро, бронз, желязо и кал. Също така 

разказа за голям камък, който ще удари статуята и ще я унищожи. Камъкът ще прерасне в планина и ще запълни цялата 
земя. Вероятно очите на царя са се отворили широко от учудване, докато Данаил съвсем точно описваше съня!
Покажете Картина 2-6.

Данаил продължи със значението на съня. 
– Златната глава е преобраз на вас, царя. Небесният Бог ви е дал голяма власт. Въпреки това, няма да управлявате вечно. 

Останалите части на статуята символизират други царства, които ще последват вашето. Камъкът символизира Божието 
царство, което ще победи всички останали царства. 

След това Данаил завърши като каза: 
– Значението на този сън е истина, защото Бог ми го разкри. Той знае какво ще се случи в бъдещето.
Вероятно царят се вторачи изумено в Данаил.
Бог даде на Данаил мъдрост да изпълни неразумното желание на царя!

Махнете статуята (2DN-20). Заменете царя (2DN-12) с фигура (2DN-21).
Цар Навуходоносор бе толкова изненадан, че се поклони пред Данаил и призна: „Наистина твоят Бог е Бог на боговете, 

Господар на царете. Наистина разкрива тайни, тъй като ти не би могъл да разгадаеш тази тайна сам.“
Царят отмени смъртното наказание и възнагради Данаил с много подаръци. Той също така повиши Данаил на още 

по-важен пост. Данаил помоли тримата му приятели също да бъдат повишени и царят се съгласи. Данаил сигурно е бил 
доволен, че поиска мъдрост от Бога!

Ако си приел Господ Исус за свой Спасител, ще бъдеш ли силен в Господа като се молиш Бог да ти дава мъдрост? Той 
е готов и иска да ти дава мъдростта, от която се нуждаеш за вземането на всяко решение и за всяка ситуация, в която 
попаднеш. Никога не се страхувай да поискаш мъдрост. Помни какво гласи нашият стих днес.
Цитирайте заедно Яков 1:5.

Бог с радост дава мъдрост на децата Си, когато те Го помолят! Когато четеш и се покоряваш на Библията, ще ставаш 
все по-мъдър.
Можете да използвате текста, който следва, за да представите благовестието на неспасените деца.

Преди да спрем с историята за Данаил и Навуходоносор днес, нека да си припомним нещо от съня.
Вдигнете статуята (2DN-20).
Спомняте ли си, какво направи камъкът?

Оставете децата да преразкажат тази част от съня.
Камъкът символизира Исус Христос и Неговото царство. Бог има изумителен план, мъдър план. Той изпрати Своя Син 

на света по време на Римската империя. Исус живя един съвършен живот и позволи да бъде прикован на кръст. Когато 
умря, понесе наказанието за нашия грях. Той показа, че е Цар над всичко (над смъртта, над греха и над дявола) като 
оживя отново.

От тогава хора идват при Него за прощение. „...всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение 
на греховете си“ (Деяния 10:43). Всеки, който вярва в Исус Христос, става част от Неговото царство. Колко време ще 
продължи Неговото царство? Да, вечно. Всички, които са в Неговото царство, ще живеят завинаги заедно с Него.

Ти в Неговото царство ли си? Няма ли да повярваш в Него? Помоли Го да ти прости и да стане твой Цар. Тогава ще 
станеш част от това велико царство, което Навуходоносор видя в своя сън.
Махнете всички фигури.

Въпроси за преговор
1. Защо цар Навуходоносор извика своите астролози и магьосници? (Той искаше да му кажат какво е сънувал.)
2. Колко знае Бог? (Всичко.)
3. Защо, според вас, царят не искаше да разкаже съня на мъдреците? (Мислеше си, че ако им каже, могат да го излъжат, 

че знаят какво означава сънят.)
4. Дай примери за решения, за които ти е нужна мъдрост. (добри приятели, какво да правиш и какво не, как да се справяш 

с проблеми и др.)
5. Какво направи Данаил след като разбра, че царят иска да убие всички мъдреци? (Той отиде при царя и го помоли за 

време. След това се събра с приятелите си и се помоли, като поиска Бог да му покаже съня и значението му.)
6. Какво е отношението на Бога към хороскопите, магьосничеството, астрологията, кристалите и други подобни неща? 

(Той ги мрази. Те са от Сатана.)
7. Откъде можеш да намериш мъдрост, за да вземаш правилни решения? (Помоли се – помоли Бога, търси отговори в 

Библията и от Неговите деца, вярвай, че Бог ще ти отговори.)
8. Какъв беше сънят на царя? (Огромна статуя от злато, сребро, бронз, желязо и кал, която бе строшена на парчета 
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от огромен камък.)
9. Как Данаил откри значението на съня? (Бог му го показа.)
10. На какво е преобраз камъкът, който строши статуята? (На Божието царство, което ще победи всички други цар-

ства.)
11. Какво се казва, че ще се случи в Яков 1:5, когато поискаш мъдрост от Бога? (Той ще ти даде.)
12. Какво стана, когато Данаил разказа на царя неговия сън? (Царят призна, че Богът на Данаил е велик. Той му даде 

дарове и го повиши на по-важен пост в царството.)

Игра за преговор
Тайни думи
На бяла дъска или на голям лист хартия направете хоризонтална черта за всяка буква от фразата „Божията мъдрост“.
Разделете класа на два отбора.
Когато някой от отбора отговори правилно, има право да познае буква от тайните думи.
Ако отгатне буква, я напишете на подходящото празно място (места). Ако не е правилна, я напишете отстрани.
Продължете играта докато всички получите отговор на въпроси или докато децата познаят тайните думи.
Печели отборът, който добави последната буква.
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Урок 3
Живи в огнената пещ

Библейски текст за учителите:
Данаил 3
Основна истина:
„Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците“ Деяния 5:29
Приложение:
Спасени: Винаги бъди готов да се покоряваш на Бога, дори да се наложи да изпъкнеш между останалите.
Стих за запаметяване:
„Господ, Той е, Който върви пред теб, Той ще бъде с теб; няма да отстъпи от теб и няма да те остави. Не се бой и не се 
страхувай!“ Второзаконие 31:8
Нагледни пособия:
w Картини: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 и 3-6
или
w Фигури: 3DN-23, 3DN-24, 3DN-25, 3DN-26, 3DN-27, 3DN-28, 3DN-29a-b и 3DN-30
w Фонове (по желание): Силует на град
w Направете онагледена пещ (вижте инструкциите и диаграмата на страници 33-34)
w 20 cm кафява вълна
w Картон с текста: „Винаги бъди готов да се покоряваш на Бога, дори да се наложи да изпъкнеш между останалите“
w Парче плат, което мирише на дим

План на урока
Въведение

Братът на Диана иска тя да излъже за него
Развитие на събитията

1 Цар Навуходоносор заповядва да се построи златна статуя
2 Заповядва всички водачи да присъстват на нейното посвещаване
3 Заповядва им да се поклонят пред статуята ОИ
4 Всички се покланят без Седрах, Мисах и Авденаго ОИС
5 Разгневеният цар им предлага още една възможност да се покорят ОИС
6 Тримата младежи отказват
7 Царят заповядва да бъдат вързани и пещта да бъде нагорещена седем пъти повече
8 Царят вижда четирима мъже в пещта  ОИС
9 Царят им казва да излязат
10 Те са напълно незасегнати от огъня

Кулминация
Царят прославя Божието величие ОИС

Заключение
Царят заповядва на всички да се покланят на Бога
Седрах, Мисах и Адвенаго са повишени  ОИС

Представяне на Благовестието
Два отбора

От кой футболен отбор си?
Поговорете общо за футбола.

Деан Петров е нещастен футболист. Той играе за отбор, който е на последно място в групата, винаги е бил и винаги ще 
остане там.

– В какъв отбор искаш да си? – може да го попитаме.
– В който и да било. Всеки друг отбор е по-добър от настоящия – би отвърнал той.
Знаете ли, че всички ние се раждаме в един отбор? Не във футболен отбор, но в отбор от хора. Ние сме от отбора на 

Адам (по Римляни 5:12-19). Той бе първият човек. Той не се покори на Бога и след него всички хора в отбора му се 
раждат грешни. Това е отборът на губещите, тъй като в отбора на Адам няма прошка, няма мир, няма радост, няма вечен 
живот, няма рай. Това е отборът на губещите... наподобява отбора на Деан Петров.

Вероятно би го посъветвал: 
– Защо не се преместиш в добър отбор?
– Трябва да ме поиска друг мениджър и да плати трансферната сума.
– Ти не можеш ли да я платиш сам?
– Не, отборът, който те иска, трябва да плати сумата.

Обсъдете с децата колко се плаща за трансфер на играч.
Ако искаш да излезеш от отбора на Адам, има още само един отбор, в който можеш да отидеш. Това е отборът на Исус 

Христос. Той е единственият човек, който не се е родил в отбора на Адам. Той не се роди грешен, бе съвършен. Въпреки 
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това Той плати огромната трансферна сума, за да прехвърли хора от отбора на Адам в Своя отбор. Той не плати с пари, 
защото никаква сума пари не би била достатъчна. Той позволи да бъде убит на кръст и кръвта Му да се пролее. Това бе 
цената, за да можем да бъдем прехвърлени от отбора на Адам в отбора на Христос (1 Петър 1:18-19).

Исус не остана мъртъв и затова и днес може да те прехвърли в Своя отбор. В неговия отбор са истинските победители. 
Те имат прошка, мир, радост, вечен живот. Исус завинаги е техният капитан и техен приятел.

Има само два отбора – този на Адам и този на Исус Христос. Ти от кой отбор си? Истински ли съжаляваш, че си грешен 
и си от отбора на Адам? Ако наистина искаш да принадлежиш на Исус, Му кажи. Разчитай да те изведе от отбора на 
Адам и да те вземе в Своя отбор. Тогава ще живееш за Него и завинаги ще си Негов.

Грехът дойде чрез Адам. Прощението дойде чрез Исус Христос. „...всеки който повярва в Него, ще получи чрез Него-
вото име прощение на греховете си.“ (Деяния 10:43).
Изпейте подходяща песен с групата си и след това се предоставете на разположение на децата, които имат интерес. 
Можете да кажете например:

Вероятно сега разбираш, че си от отбора на Адам и че определено не искаш да бъдеш там. Искаш да принадлежиш на 
Господ Исус Христос, но имаш някои въпроси. С радост ще отговоря на тези въпроси от Библията. Ела и говори с мен 
след часа. Аз ще бъда (определете място).

Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„Господ, Той е, Който върви пред теб, Той ще бъде с теб; няма да отстъпи от теб и няма да те остави. Не се бой и не се 
страхувай!“ Второзаконие 31:8
Въведение
Лъчезара се премести в друг град, в който сякаш имаше малко хора, които са приели Исус за свой Спасител. Някои деца 
й се подиграваха само защото бе християнка. Тя се чувстваше толкова самотна и се страхуваше да защити вярата си в 
Бога. Един ден си спомни обещанието, което бе научила от Библията. Този стих може да помогне и на теб, ако си приел 
Господ Исус за свой Спасител!
Представяне
Покажете Библията си и обяснете, че тя е Божието Слово. Прочетете стиха от своята Библия и обяснете как сте 
го намерили. Прочетете го заедно с децата от нагледното помагало.
Обяснение
Господ, Той е, Който върви пред теб, Той ще бъде с теб – Можеш да си силен и храбър, защото Бог, Който живее в теб, 
е винаги с теб.
няма да отстъпи от теб и няма да те изостави. Не бой се  и не се страхувай! – Бог обещава никога да не те остави 
и да не отстъпи от теб. Не се страхувай от тези, които са против теб. Можеш да разчиташ Бог да ти дава сила и смелост.
Приложение
Неспасени: Божието обещание за сила и помощ да живеем за Него се отнася единствено за онези, които са приели Гос-

под Исус за свой Спасител. Ако не си приел Господ Исус, можеш да го направиш днес. Ще говорим за това 
по-късно.

Спасени: Ако вече си приел Господ Исус за свой Спасител, можеш да живееш за Бога. Той ще ти дава смелостта и 
силата, от които се нуждаеш, за да постъпваш правилно.

Повторение
„Стих на въже“
Разделете стиха на пет фрази. Напишете всяка фраза на лист хартия. С помощта на щипки за пране закачете отделните 
части на стиха на въже.
Повторете стиха няколко пъти. След това разбъркайте частите и изберете доброволец да излезе и да ги подреди. Повто-
рете стиха, разбъркайте частите и изберете друг доброволец. Направете го отново.

Урок
Братът на Диана тъкмо излизаше с приятелите си.
– Какво правиш? – Попита го тя.
– Отиваме на новия филм на ужасите – отвърна й той, – но ако майка попита, й кажи, че съм отишъл да уча в библио-

теката.
– Това е лъжа. Не е хубаво да лъжем – отвърна Диана.
Брат й се намръщи. 
– Кажи какво ти казвам или колелото ти „случайно“ ще се счупи!
Как ще постъпи Диана?

Обсъдете възможностите и чувствата на Диана.
Някога оказвали ли са ти натиск да направиш нещо лошо? В Библията има трима млади мъже, от които един могъщ цар 

изиска да направят нещо, което противоречеше на Божиите думи или щяха да бъдат убити! Какво ще изберат да направят?
Първа сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете царя (3DN-23).

Цар Навуходоносор, могъщият владетел на Вавилонската империя, бе завладял много страни, включително Юдея. 
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Той искаше да обедини тези завладени народи, да им покаже колко велик е и да ги принуди да се покланят на него и на 
неговите богове. Вероятно вдъхновен от съня, който Данаил разтълкува, той реши да построи огромна статуя, на която 
хората да се покланят.
Поставете статуята (3DN-24).

Работниците построиха статуята 27,5 метра висока и 2,75 метра широка, покриха я със злато. Поставиха я по средата 
на една голяма долина.

Когато хората погледнеха статуята, сигурно се зачудиха: 
– За какво е тя? Защо царят има такава голяма статуя?
Царят изпрати глашатаи с тромпети, за да съберат всички хора.
– Всички държавни служители от всяка част на империята трябва да присъстват на церемонията по посвещаването на 

статуята, – обявиха те.
Втора сцена

Заповедта бе изпратена до всички управници на провинциите. И така, хората се събраха около лъскавата, златна статуя.
Добавете множество (3DN-25 и 3DN-26), младите мъже (3DN-27) и глашатай (3DN-28) или Покажете Картина 3-1.

В множеството бяха тримата приятели на Данаил – Седрах, Мисах и Авденаго. Те бяха пленници във Вавилон и заема-
ха важни длъжности в царството, но не вярваха във вавилонските богове. Те познаваха единствения истински Бог, Който 
създаде небето и земята. Те се събраха заедно с останалата част от множеството около златната статуя и тихо очакваха 
да видят какво предстои.

Музикантите на царя заеха местата си и засвириха с тромпети.
Царският глашатай започна да чете със силен глас: 
– Заповядвам ви, хора от всички народи и езици! Когато чуете звука на инструментите, трябва да се поклоните на 

златната статуя на цар Навуходоносор.
В заповедта на царя има една важна дума – „покланям се“. Бог е заповядал: „Не си прави кумир... да не им се кланяш, 

нито да им служиш...“ (Изход 20:4-5).
Чия заповед е по-важна – Божията или на Навуходоносор?

Позволете на децата да отговорят.
Да, Божията. Само Той е Бог и Той е над всеки владетел. Трябва да Му се покоряваме. В Библията Той ни казва какво е 

правилно и какво не е. Ако Бог каже, че нещо е правилно, то е правилно. Ако Бог каже, че нещо е неправилно, то винаги 
е неправилно. Това никога не се променя. Сега знаем, че заповедта на Навуходоносор противоречеше на Божия закон и 
бе погрешна.

Седрах, Мисах и Авденаго сигурно се спогледаха загрижено. 
– Не можем да се поклоним на статуята! – Сигурно си прошепнаха те. – Бог ни е заповядал да се покланяме единствено 

на Него.
Те замълчаха, когато глашатаят продължи да чете царската заповед.
– Който не се поклони на статуята, ще бъде хвърлен незабавно в горящата огнена пещ!

Трета сцена
Поставете пещта и пламъците (3DN-29a) или Покажете Картина 3-2.

Младите мъже сигурно погледнаха пещ, която се е използвала за печене на тухли. Огъня е искрял отвътре, а отгоре е 
излизал пушека.

Ако знаеш, че животът ти е застрашен, все още ли е погрешно да се покланяш пред образи?
Позволете на децата да обсъдят този въпрос.

Непокорството към Бога винаги е лошо. Библията казва: „Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците“ (Дея-
ния 5:29). Седрах, Мисах и Авденаго ще го направят ли?

Цар Навуходоносор заповяда на музикантите да засвирят. Когато звукът на инструментите се разнесе през долината, 
всички в огромното множество събрано около статуята паднаха на земята и й се поклониха. Почти всички.
Махнете царя (3DN-23), тълпата (3DN-25 и 3DN-26) и глашатая (3DN-28).

Седрах, Мисах и Авденаго смело останаха прави и отказаха да се поклонят на статуята. Те избраха да се покорят на 
Бога и да постъпят правилно. Те знаеха, че животът им е застрашен, но за тях бе по-важно да се покорят на Бога. Бог им 
даде смелост да останат прави, когато всички се поклониха.

Ако си християнин, със сигурност ще преживееш моменти, в които ще бъдеш различен от множеството, защото си се 
покорил на Бога. Представи си, че приятелите ти те притискат да отидеш с тях на филм, в който има само насилие и 
мръсни думи. Филм на ужасите. Приятелите ти казват: „Хайде, всички отиваме“. Бог ти казва: „...всичко, което е истин-
но, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и 
ако има нещо похвално – това зачитайте“ (Филипяни 4:8). Какво ще направиш, ако избереш да се покориш на Бога?
Позволете на децата да отговорят. 

Трудно е да се различаваш от останалите, но християните често трябва да вземат това решение, също като Седрах, 
Мисах и Авденаго.

Хората от множеството сигурно са се изумили, че някой не се е покорил на заповедта на Навуходоносор.
Поставете съветниците (3DN-25) и царя (3DN-23) или Покажете Картина 3-3.

Около царя настана раздвижване. Неговите астролози дойдоха да му кажат нещо.
– Царю, да си жив до века! Ти издаде тази заповед, когато засвирят музикантите всеки човек да падне и да се поклони 
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пред златния образ. Който не го направи, ще бъде хвърлен в огнената пещ. Има едни юдеи, на които си дал важни пос-
тове в царството, но те не ти се подчиниха. Царю, това са Седрах, Мисах и Авденаго. Те пренебрегнаха заповедта ти. Те 
не служат на боговете ти и не се поклониха на златния образ, който си издигнал.

Навуходоносор се разгневи и извика: 
– Доведете ми ги!

Четвърта сцена
Поставете младите въже (3DN-27) близо до царя (3DN-23).

Когато мъжете застанаха до царя, той ги разпита.
– Вярно ли е, Седрах, Мисах и Авденаго, че не служите на моите богове и не сте се поклонили на златния образ, който 

издигнах?
Възможно е царят да си бе помислил, че те не са разбрали заповедта му. Той им даде още една възможност.
– Ако сега сте готови да паднете и да се поклоните, когато музикантите засвирят отново, всичко ще бъде наред. Ако 

обаче не го направите, ще заповядам да ви хвърлят в огнената пещ. И кой бог може да ви избави от там?
Ти какво би направил? Помни, че неправилното винаги е неправилно и правилното винаги е правилно. Седрах, Мисах 

и Авденаго може би си помислиха: „Да се поклоним външно, но в сърцата си да не се поклоним на този образ“. Божието 
Слово обаче казва ясно: „...да не им се кланяш“ (Изход 20:5). Тримата младежи бяха решени да се покорят на Бога, Ко-
гото обичаха и в когото вярваха. Чуйте отговорът им.
Прочетете на глас Данаил 3:16-18.

С други думи: „Няма да следваме примера на онези, които постъпват неправилно. Трябва да се покоряваме на Бога“. 
Възможно е да са знаели обещанието, което Бог бе дал чрез пророк Исая: „Не бой се, защото Аз те изкупих. Призовах те 
по име; Мой си ти... когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали. Защото Аз съм Йехова, 
твоят Бог, Святият Израилев, твоят Спасител...“ (Исая 43:1-3).

Когато трябва да се различаваш от тълпата, можеш да си припомняш Божиите обещания. Отбелязвай си ги в Библията, 
учи ги наизуст. Ти си толкова скъпоценен за Бога, както бяха Седрах, Мисах и Авденаго.
Покажете Картина 3-4.

Навуходоносор много се разгневи. Той погледна към Седрах, Мисах и Авденаго с омраза.
– Нагорещете пещта! – Извика той. – Нагорещете я седем пъти повече.

Добавете малки пламъци (3DN-29b) над пещта.
Когато пещта се нажежи, царят извика войниците.
– Завържете тези трима мъже и ги хвърлете в пещта – заповяда им той.

Поставете 20 cm кафява вълна около младежите (3DN-27).
Войниците завързаха тримата млади мъже и започнаха да ги бутат към пещта, но пламъкът бе толкова силен, че уби 

войниците!
Пета сцена
Поставете младите мъже (3DN-27) в пещта.

Седрах, Мисах и Авденаго влязоха в горящата пещ и бяха заобиколени отвсякъде с искрящите пламъци. Царят пог-
ледна през вратата на пещта и очакваше да види телата им погълнати от пламъците. За негово учудване мъжете бяха 
свободни и се разхождаха между пламъците! Заедно с тях имаше още един човек!
Махнете вълната от младите мъже (3DN-27). Сложете четвърти мъж (3DN-30) в пещта или Покажете Картина 
3-5.

– Вижте! – Извика царят. – Виждам четирима мъже и никой от тях не е наранен. Четвъртият е като Божия Син!
Кой беше четвъртият мъж в пещта заедно с младите мъже?

Позволете на децата да отговорят.
Четвъртият мъж бе сам Господ Исус или Божий ангел, който бе изпратен да защити младите мъже. Бог ги защити от 

огъня и им даде смелост да Му се покорят.
Ако си Божие дете, Бог може да ти дава смелост да живееш за Него, без значение от обстоятелствата. Възможно е да 

бъдеш гонен. Бог ще бъде до теб, за да ти помага да устоиш. Когато се страхуваш да живееш за Бога, си спомни обеща-
нието Му в днешния стих за запомняне.
Цитирайте заедно Второзаконие 31:6.

Бъди силен в Господа! Бог никога няма да те остави. Той е твоят Помощник. Помоли Го да ти даде смелост да защи-
таваш това, което си уверен, че е правилно и да отказваш да вършиш зло. Когато приятелите ти искат да гледаш филми 
или да слушаш музика, която не е угодна на Бога, помни Божието обещание и Го помоли да ти помогне да откажеш. 
Когато другите обсъждат еволюцията, помни Божието обещание и Го помоли да ти помогне да говориш за Него, Който 
създаде всичко. Когато околните са зли и нечестни, помоли Бог да ти помогне да бъдеш различен. Той ще ти помогне да 
разбереш, как да постъпиш в такива ситуации. Може да предложиш други филми и музика на приятелите си. Можеш да 
говориш с твоя учител за вярата си в сътворението.

Бог беше с тримата млади мъже в пещта, за да ги защити и да им даде смелост да живеят за Него. Царят беше много 
изумен, когато видя мъжете читави и с тях още един, четвърти мъж!

Царят се приближи по-близо до пещта и усети горещината, която лъхаше отвътре. Той извика:
– Седрах, Мисах и Авденаго, слуги на най-могъщия Бог, излезте и елате при мен!

Махнете четвъртия мъж (3DN-30) от пещта.
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Шеста сцена
Поставете множеството (3DN-26). Преместете младите мъже (3DN-27) при множеството или Покажете Карти-
на 3-6.

Съветниците на царя се струпаха, за да видят младите мъже, които бяха в пламъците, но останаха невредими. Техните 
дрехи и коса не бяха повредени от огъня. Те дори не миришеха на дим!

Царят провъзгласи колко велик е единственият истинен Бог, Който спаси младите мъже. Тяхното смело действие го на-
кара да се замисли за Бога. Така ще бъде и с теб. Когато се покоряваш на Бога и си различен от другите, те ще си мислят 
за Бога. Възможно е дори да ти зададат въпроси.

Седрах, Мисах и Авденаго нямаха никаква представа, че царят ще издаде нова заповед, според която всеки, който гово-
ри против истинния и жив Бог, ще бъде убит. Седрах, Мисах и Авденаго получиха още по-важни длъжности в царството. 
Колко бяха благодарни, че Бог им даде смелост да бъдат силни и да живеят за Него!

Бог може и на теб да дава смелост да бъдеш силен и да живееш за Него. Ако си Божие дете, ще живееш ли за Бога, без 
значение от това какво ще се случи? Ако ти се присмиват, ако някой се противопостави на твоята вяра в Бога или поиска 
да направиш нещо, което не Му е угодно, си спомни Божието обещание във Второзаконие 31:6.
Цитирайте заедно стиха.

Помни, че Бог е с теб и Го моли да ти дава смелост да се покоряваш „...на Бога, а не на човеците“ (Деяния 5:29).
Махнете всички фигури.

Въпроси за преговор
1. Защо цар Навуходоносор заповяда да бъде изработена огромната статуя? (Той искаше хората да й се покланят.)
2. В кого вярваха Седрах, Мисах и Авденаго? (Истинния Бог, Който направи небето и земята.)
3. Кой е владетел на всички владетели? (Бог.)
4. Какво щеше да стане с всеки, който не падне и не се поклони на статуята? (Незабавно щеше да бъде хвърлен в огне-

ната пещ.)
5. Защо Седрах, Мисах и Авденаго не се поклониха пред статуята? (Бог им бе заповядал да се покланят само на Него.)
6. Кога е възможно да се нуждаеш от смелост да живееш за Бога? (Ще получите различни отговори – напр. когато някой 

иска да направите или да вярвате в нещо, което знаете, че е погрешно.)
7. Какво казаха на царя младите мъже, когато той им заповяда да се поклонят пред статуята или ще бъдат хвърлени в 

огнената пещ? (Бог може да ги избави, но дори ако не ги избави, те няма да се поклонят пред статуята.)
8. Какво се случи с войниците, които завързаха Седрах, Мисах и Авденаго и ги хвърлиха в пещта? (Бяха изгорени.)
9. Какво учуди цар Навуходоносор, след като мъжете бяха хвърлени в огъня? (Той видя четирима мъже в пещта вместо 

трима. Те не бяха наранени и бяха развързани.)
10. Ако си Божие дете, на какво обещание от днешния стих за запомняне можеш винаги да разчиташ? (Бог винаги ще 

бъде с теб.)
11. Какво направи огънят на дрехите и косата на тримата младежи? (Нищо – дори не миришеха на дим!)
12. Каква нова заповед издаде царят? (Всеки, който говори против истинния и живия Бог, ще бъде убит.)

Игра за преговор
Зонк
Подгответе 20 A6 листа, на всеки от които отпред напишете с големи букви „Зонк“.
На гърбовете на 16 листа напишете различни точки. На гърбовете на останалите четири напишете „Зонк“.
Разделете групата на отбори. Поставете картите на пода с точките надолу или ги дръжте в ръка, с точките към вас.
Когато дете отговори правилно на въпрос, може да си избере една карта.
Ако на картата има точки, отборът на детето ги печели.
Ако то изтегли карта с надпис „Зонк“, отборът печели 0 точки за този отговор.
Печели отборът събрал най-много точки.
Вариант:
 Вместо да се разделяте на отбори, цялата група може да работи заедно за спечелването на определен брой точки.
 Ако имате по-големи деца, можете да им дадете възможност да теглят колкото карти желаят. Ако изтеглят карта 
„Зонк“, губят всички събрани за този отговор точки. След всеки въпрос връщайте картите обратно в камарата.
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Четвърти урок
Гордият Навуходоносор

Библейски текст за учителите:
Данаил 4
Основна истина:
Бог се съпротивлява на горделивите, а на смирените дава благодат.
Приложение:
Неспасени:    Загърби гордостта, приеми Спасителя.
Спасени:        Отдавай на Бога дължимата слава.
Стих за запаметяване:
„...Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат“ 1 Петрово 5:5
Нагледни пособия:
w Картини: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 и 4-6
или
w Фигури: 4DN-32, 4DN-33, 4DN-34, 4DN-35, 4DN-36, 4DN-37, 4DN-38, 4DN-39, 4DN-40 и 4DN-41
w Фонове (по избор): Силует на град
w Картон с текста: „Отдавай на Бога признанието, което заслужава”

План на урока
Въведение

Състезанието по плуване. ОИ
Развитие на събитията

1 Навуходоносор се хвали с царството си.  ОИ
2 Царят сънува:
   - красиво дърво;
   - отсечено дърво;
   - ангел – „...участта му нека бъде с животните“. ОИ
3 Мъдреците не могат да обяснят съня.
4 Данаил отива при царя. ОИН
5 Данаил обяснява съня. ОИН
6 Данаил съветва царя да загърби греха си. ОИН
7 Година по-късно царят се хвали със своето постижение.
8 Глас от небето го предупреждава, че царството му е отнето.
9 Царят веднага става като животно. ОИС

Кулминация
Седем години по-късно Навуходоносор признава Бога. ОИН, ОИС

Заключение
Царят е възстановен.
Царят прославя и отдава почит на Господа. ОИС, ОИН

Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„...Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат“ 1 Петър 5:5
Въведение
Ще кажа няколко думи. Опитайте се да кажете противоположните им думи.
Кажете думи и позволете на децата да кажат антонимите – напр. бързо (бавно), високо (ниско), широк (тесен), на-
чало (край), вътре (вън). Завършете с „горд – (смирен)“, подсказвайте, при нужда.
Не говорим много за смирението, но Бог иска да ни каже нещо важно за него.
Представяне
Покажете Библията си и обяснете, че тя е Божието Слово. Прочетете стиха от своята Библия и обяснете как сте 
го намерили. Прочетете го заедно с децата от нагледното помагало.
Обяснение
Облечи се в смирение – Облечи отношението, че си такъв, какъвто Бог те е направил. Не мисли по-добре за себе си, 
отколкото трябва да мислиш. В Божиите очи никой не е по-добър от другите.
Бог се противи на горделивите – Бог се противопоставя на хората, които се мислят за нещо по-вече, отколкото са.
А на смирените дава благодат – Бог се грижи специално за хората със смирено отношение.
Приложение
Неспасени: Бог те обича дори да не си приел Исус за свой Спасител. Той те направи точно такъв, какъвто си. Той знае 

всичко за теб и иска да приемеш Неговия Син, Господ Исус. Ще говорим повече за това по време на библей-
ския урок днес.
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Спасени: Ако си приел Исус, не допускай горделиви мисли и отношения да се прокрадват в ума ти. Бог те създаде 
такъв какъвто си. Затова Му отдавай дължимото в живота си.

Повторение
„Учителят каза“
Нека децата да повтарят стиха като следват вашите заповеди – напр. „Учителят каза: Сложи ръка на главата си“.
Нека заповедите бъдат прости, за да могат децата да мислят върху стиха, който повтарят. Други примери: потупай глава-
та си, марширувай на място, пляскай с ръце, затвори очи, кимай с глава, стой на един крак.

Урок
Бе състезание по плуване.
– Хайде, Митко! – Викаше Филип, докато Митко плуваше.
Митко даде всичко от себе си, но излезе втори, след противника си. Не можа да навакса времето, което му трябваше и 

се наложи да се задоволят с второто място.
– Аз можех да плувам по-бързо – заоплаква се Филип. – С лекота щях да спечеля.
Филип беше много бърз в плувния басейн, на пистата за бягане и на футболното игрище.
– Много тренирам – каза гордо той, – но пък затова съм най-добрият.
Това бе така, но той се хвалеше всеки ден и не ядеше нездравословна храна.
Мислите ли, че Филип имаше основание да се гордее?

Обсъдете.
Бог казва в Библията: „Защото кой те прави да се отличаваш от другите? И какво имаш, което да не си получил? Но ако 

си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил?“ (1 Коринтяни 4:7). Кой даде на Филип силни крака и добро 
здраве? Бог му ги даде. Филип нямаше никакво основание да се гордее. Това е нещо, което всички трябва да научим. Цар 
Навуходоносор научи този урок по трудния начин.
Първа сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете царя (4DN-31) или Покажете Картина 4-1.

Той беше горд мъж. Живееше в красив палат в прекрасен град. Управляваше огромна империя и могъща армия.
„Аз постигнах всичко това. Наистина съм велик владетел“ си мислеше той.
Беше „пълен с гордост“. „Аз-ът“ е в центъра на гордостта. Гордостта е съсредоточена около аз-а. Горделивите хора си 

мислят: „Аз съм много умен“, „Аз съм доста добър, по-добър от повечето хора“ или „Знам, че съм прав. Винаги съм 
прав.“ При тях всичко се върти около самите тях. Навуходоносор бе много горделив, затова можеше да очаква Бог да му 
се съпротиви. Библията ни казва, че Бог мрази гордостта и се противи на горделивите хора.
Прочетете 1 Петър 5:5.

Какво ще направи Бог по отношение на Навуходоносор?
Махнете царя (4DN-31).
Втора сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете царя (4DN-32) и едно дърво (4DN-33) над царя или Покажете Картина 
4-2.

Бог даде сън на царя. Да, отново сън!
Той видя дърво, което сякаш беше по средата на земята. То бе по-голямо от всичко, което Навуходоносор бе виждал 

някога. Той обичаше дърветата и никога не бе виждал толкова красиво дърво като това. То стана силно, голямо и достиг-
на до небето. Царят си помисли, че дървото може да се види по цялата земя. То не само имаше красиви листа. По него 
имаше много хубави плодове. Дървото бе добро за хора и животни, и птици. Разбира се, това прекрасно дърво хвърляше 
чудесна сянка, на която се наслаждаваха различни видове животни, а в клоните му свиваха гнезда различни птици.

Докато Навуходоносор се радваше на това прекрасно дърво в съня си, се случи нещо странно.
Заменете дърво (4DN-33) с дънер (4DN-35). Поставете ангел (4DN-34) или Покажете Картина 4-3.

Той видя от небето да слиза ангел. Ето как го описа Навуходоносор.
– Ангелът извика: Отсечете дървото и отрежете клоните му. Обрулете листата му, разпръснете плода му. Животните да 

се забягат от него. Оставете пъна на дървото. Поставете желязо и бронз около дънера и нека около него поникне трева.
Без картина.

Сънят още не беше свършил. Следващите думи на ангела бяха още по-странни.
– Нека се мокри с небесната роса. Нека умът му се промени от човешки на животински. Нека минат седем години. Да 

стане това, за да разбере всеки, че Всевишният е владетел над всички хора. Той издига, когото пожелае да управлява на 
земята.

Какъв странен сън! Сигурно не намирате смисъл в съня, но едно нещо можем със сигурност да разберем. Бог искаше 
Навуходоносор да разбере, че Бог, Всевишният, най-великият, владее над всички. Когато видиш колко велик, колко 
могъщ и силен е Бог, започваш да осъзнаваш колко малък и слаб си самият ти. В сравнение с Бога сме толкова малки, 
че не остава място за хвалба. Навуходоносор щеше ли да разбере това? Той се събуди. Повече не се чувстваше велик. 
Почувства се изплашен.
Махнете всички фигури.
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Трета сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете царя (4DN-36) и съветниците му (4DN-37).

– Доведете мъдреците! – Заповяда той. – Искам да ми кажат значението на съня.
Мъдреците дойдоха. Магьосниците, астролозите, гледачите, гадателите и нумеролозите. Мислите ли, че ще могат да 

обяснят съня? Не!
Махнете съветниците (4DN-37). Поставете Данаил (4DN-38).

Най-накрая Данаил застана пред царя. Навуходоносор се обърна към него с вавилонското му име. 
– Валтасасаре, – каза му той, – зная, че си по-мъдър от моите мъдреци. Духът на святия Бог е в теб и за теб няма нищо 

трудно. Кажи ми какво означава моят сън.
Данаил знаеше, че Бог му бе възложил тази важна задача. Данаил разчиташе на Бога, не на своя ум, за да разбере 

значението на съня. Данаил бе противоположното на горделив – той бе смирен. Бог иска да бъдем такива. Той иска да 
се виждаме такива, каквито сме в действителност, такива, каквито Библията казва, че сме. Важно е да осъзнаеш, че си 
грешник и че не можеш да направиш нищо, за да се спасиш. Библията казва за Бога: „...а на смирените дава благодат“ (1 
Петър 5:5). Бог даде благодат на Данаил.

Царят разказа съня си на Данаил. Какво му разказа?
Оставете децата да преразкажат съня. Поставяйте нужните нагледни пособия, за да им помогнете да го преразка-
жат правилно.

Когато свърши, царят зачака обяснение. Чака. Продължи да чака. Данаил мълчеше. Той не искаше да каже на царя 
ужасната вест, която Бог му разкри.
Поставете дървото (4DN-33) над царя (4DN-36) или Покажете Картина 4-2.

Най-накрая Данаил заговори: 
– Господарю мой, ако само значението на този сън се отнасяше до враговете ти!

Пауза.
– Това прекрасно дърво, което видя, си ти, царю Навуходоносор. Ти си станал велик и управляваш най-великото цар-

ство на земята. Всички знаят за теб и за твоето величие.
Заменете дървото (4DN-33) с дънера (4DN-35). Поставете ангела (4DN-34) или Покажете Картина 4-3.

– Ти видя още ангел да слиза от небето, който да казва: Отсечете дървото и го унищожете. 
Сигурно Данаил много внимателно е подбирал всяка следваща дума. 
– Всемогъщият Бог е заповядал да напуснеш народа си и да заживееш като животните. Ще ядеш трева като крава и ще 

спиш на открито и ще се мокриш от нощната роса. Ще изтекат седем години, преди да разбереш, че Всемогъщият Бог е 
истинският владетел на земята и да признаеш, че Бог управлява земните царства.

Какво трудно послание. Бог се противеше на горделивия цар. Той мрази греха на гордостта и работи срещу нея. Гор-
дост е, когато си приписваш нещо, което Бог е направил. Горделив ли си? Може би се хвалиш колко си добър по матема-
тика или по физкултура. Бог ти е дал тази дарба. Може би си мислиш, че изглеждаш по-добре от другите момичета. Бог 
те е създал такъв какъвто си. Възможно е да отказваш да приемеш Исус Христос за свой Спасител, защото си мислиш, 
че си достатъчно добър какъвто си. Помни, Бог се противи на хората, които мислят, че са нещо повече, отколкото са. Ето 
защо Бог изпрати тази вест на цар Навуходоносор.

Данаил не беше свършил. 
Покажете Картина 4-4.

– Заповедта да се остави дънера на дървото показва, че царството ще ти бъде върнато, когато признаеш, че Бог е вла-
детел на небето и на земята.

Данаил бе работил за царя дълги години и не искаше да види тези ужасни неща да му се случват, затова му даде много 
мъдър съвет. Каза му: 

– Загърби греха и постъпи правилно.
Бог иска ти също да се обърнеш от своята греховна гордост и да се смириш. Важно е да разбереш, че всичко, което си, 

че всичко което имаш е от Бога и да бъдеш благодарен. Той иска да осъзнаеш, че не си достатъчно добър, че си грешник, 
който заслужава единствено Божието наказание. Бог дава благодат на смирените. Благодатта е любов, която не заслужа-
ваш. Бог даде единствения Си Син да умре на кръста заради твоя грях. Ние не заслужаваме това, но Бог го направи. Бог 
прощава и спасява всеки, който загърби греха и гордостта и приеме Исус за свой Спасител. Бог ще те приеме. Той ще 
прости всичкия ти грях и ще те направи Свое дете завинаги. Той ще бъде твоят небесен Баща. Ще те обича и ще се грижи 
за теб всеки ден. Защо да продължаваш да бъдеш горд, когато може да получиш Божията благодат? Навуходоносор не 
бе готов да загърби гордостта.
Махнете всички фигури.
Четвърта сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете царя (4DN-39).

Измина цяла година. Цар Навуходоносор изобщо не се промени. Един ден се разхождаше по равния покрив на палата 
и гледаше към великия град Вавилон.

Царят си каза: 
– Не построих ли един прекрасен град? Какъв чудесен палат само си направих за дом. Всичко направих сам. Колко съм 

велик!
Докато горделивият цар говореше, от небето се чу глас.
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– Царю Навуходоносор, ето вест за теб. Силата ти като цар ти е отнета. Ще бъдеш изгонен от хората и ще живееш с 
животните. Ще ядеш трева като добитък. Ще изминат седем години, преди да признаеш, че Бог контролира всичко.
Заменете царя (4DN-39) с фигура (4DN-40) или Покажете Картина 4-5.

Това незабавно се изпълни, също като в съня на царя. Навуходоносор побягна от двореца като луд и отиде на полето, 
където стана като животно. Започна да яде трева като крава. Косата му порасна като пера на орел. Ноктите на ръцете и 
на краката му не бяха изрязани и пораснаха дълги, подвиха се като нокти на птица. Какъв ужасен начин на живот!

Бог казва в Библията: „Гордостта на човека ще го смири“ (Притчи 29:23). Гордостта може да те унищожи. Ще унищожи 
живота ти, ще ти пречи да дойдеш при Бога и Той ще трябва да те накаже. Ако си християнин, загърби гордостта. Когато 
спечелиш състезание, не се хвали. Ако пееш добре, ако си умен, ако си добър в спорта, помни, че Бог те е създал такъв 
и Му благодари. Защо Бог ти е простил? Защо имаш вечен живот? Защо ще отидеш на небето? Всичко е заради Господ 
Исус Христос. Можеш да се хвали с Него, не със себе си. Отдай дължимото на Бога за това, което си. Това бе нещо, което 
Навуходоносор все още не се бе научил да прави.

Времето минаваше бавно. Една година... две години... три години...
В продължение на седем дълги години умът на Навуходоносор бе объркан и той бе принуден да мисли и да живее като 

животно. Той престана да бъде силният владетел, когото всички уважаваха и на когото всички се възхищаваха. Вместо 
това той понесе ужасните последствия на умствено заболяване. Греховната му гордост най-накрая погуби живота му.
Пета сцена
Фон по желание: силует на град. Заменете царя (4DN-40) с фигура (4DN-41) или Покажете Картина 4-4.

В края на седемте години Навуходоносор каза: 
– Погледнах към небето и умът ми бе изцелен. Тогава прославих Бога и Го почетох. Никой няма право да поставя под 

въпрос това, което прави Бог.
Царят продължи ли да се гордее? Не! Той научи, че Бог е велик, а Навуходоносор не е велик. Бог зае мястото на голя-

мото „аз“ в живота му. Бог смири царя.
Горделивият човек казва: „Мога да живея чудесно без Бога“.
Смиреният човек казва: „Много се нуждая от Бога“.
Горделивият човек казва: „Аз съм по-добър от повечето хора. Бог няма да ме накаже.“
Смиреният човек казва: „Аз съм лош и грешен. Заслужавам Божието наказание.“
Горделивият човек казва: „Искам сам да управлявам живота си“.
Смиреният човек иска Исус да го води.
Въпросът е, какъв си ти? Горд или смирен?
Поне Навуходоносор се смири. Знаем, че Бог спазва обещанията Си и дава благодат „на смирените“.
Бог изцери ума на царя. Също така му върна царството. Царят не запази това, което бе научил за Бога само за себе си. 

Искаше всички да го научат.
Заменете царя (4DN-41) с фигура (4DN-31.) или Покажете Картина 4-1.

Написа изявление.
„Цар Навуходоносор – към всички племена, народи и езици, които живеят по цял свят: Мир да ви се умножи! Видя ми 

се за добре да оповестя знаменията и чудесата, които ми направи всевишният Бог“ (Данаил 4:1-2).
Царят призна, че Божието царство, (не неговото) е вечно царство. Навуходоносор искаше Бог да получи цялата слава за 

всичко, което е направил. Той бе научил урок за гордостта. А ти научи ли го? Ако си Божие дете, не забравяй да призна-
ваш всичко, което Той прави за теб. Не допускай гордостта да се промъкне в живота ти. Моли Бог да ти помага да бъдеш 
смирен и да се справи с твоето „аз“.
Покажете Картина 4-6.

Най-лошият вид гордост е когато си мислим, че сами можем да се оправим с проблема на греха си и да оправим взаимо-
отношението си с Бога. Няма ли да загърбиш тази гордост? Няма ли да кажеш на Бога, че повече не я искаш в живота си? 
Приеми Господ Исус за свой Спасител и Цар. Бог няма да те отхвърли. Той дава благодат на смирените (1 Петър 5:5).
Махнете царя (4DN-31).
Завършете с молитва и се предоставете на разположение на децата. Можете да кажете например:

Възможно е да искаш да загърбиш греха и гордостта си и да предадеш живота си на Господ Исус, но да имаш някакви 
въпроси за това. С радост ще ти помогна и ще ти покажа Божиите отговори в Библията. Когато свърши часът, ще раз-
говарям с теб (определете място).

Въпроси за преговор
1. Какво е гордостта? (Да мисля, че съм повече, отколкото съм.)
2. Защо да не се гордеем с добрия си външен вид, с ума си, със спортните си постижения? (Бог ни е дал всичко това.)
3. Какъв беше сънят на царя? (Голямо, красиво дърво и ангел, който идва, за да го отсече.)
4. Какво показа сънят, че ще се случи на царя? (Той ще се разболее от психическа болест, ще живее навън, ще яде трева 

като животно в продължение на седем години.)
5. Какво прави Бог на горделивите? (Той им се противи.)
6. Какво прави Бог на смирените? (Той им дава благодат.)
7. Каква добра новина даде Данаил на царя? (Неговото царство ще му бъде върнато, когато признае, че Бог контро-

лира всичко.)
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8. Как гордостта може да пречи на хората да приемат Господ Исус? (Те смятат, че са добре без Него.)
9. Какво Данаил посъветва царя да направи? (Да загърби греха и да почете Бога)
10. С какво започна да се хвали Навуходоносор? (С града, двореца, колко е велик.)
11. Когато царят научи своя урок, какво изявление изпрати на своя народ? (Истинският и жив Бог е могъщ и завинаги 

ще управлява всичко.)
12. Какво можеш да направиш, когато си изкушен да се възгордееш? (Помни, че Бог ти помага. Благодари Му и Го прос-

лави.)

Игра за преговор
Дай и вземи по групи
Напишете различни цифрови стойности на листчета хартия и ги поставете в чанта с надпис „Точки“.
В друга чанта с надпис „Дай и вземи“ напишете осем листчета с думата „Дай“ и десет листчета с думата „Вземи“.
Когато едно дете отговори правилно, си тегли от чантата с точките.
След това тегли от чантата „Дай и вземи“, за да определи дали тези точки ще може да задържи точките (вземи) или ще 
трябва да ги даде на учителя (дай).
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Пети урок
Надписът на стената

Библейски текст за учителите:
Данаил 5
Основна истина:
Бог гледа сериозно на греха и ще го накаже.
Приложение:
Неспасени: Загърби греха и се обърни към Исус Христос, защото Той може да те спаси.
Стих за запаметяване
„Но ако не направите така, ще съгрешите пред Господа; и да знаете, че грехът ви ще ви намери“ Числа 32:23
Нагледни пособия:
w Картини: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 и 5-6
или
w Фигури: 5DN-42, 5DN-43, 5DN-44, 5DN-45, 5DN-46, 5DN-47, 5DN-48, 5DN-49 и 5DN-50
w Фонове (по желание): силует на град

План на урока
Въведение

Някога чувал ли си някой да се хвали с нещо лошо, което е направил?
Развитие на събитията

1 Цар Валтасар организира голямо пиршество.
2 Заповядва да донесат и да се използват съдовете от храма. ОИН
3 На стената се появява ръка, която започва да пише. ОИН
4 Изплашеният цар иска обяснение.
5 Мъдреците не могат да обяснят това.
6 Царицата казва на Валтасар да повика Данаил.
7 Данаил е доведен и той изобличава царя за неговия грях. ОИН
8 Данаил тълкува надписа.
9 Царят възнаграждава Данаил.

Кулминация
Врагът завзема Вавилон.

Заключение
Валтасар изгубва царството и живота си.
Мидянинът Дарий става цар. ОИН

Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„Но ако не направите така, ще съгрешите пред Господа; и да знаете, че грехът ви ще ви намери“ Числа 32:23 
Въведение
Каква е целта, когато играем на криеница?
Позволете на децата да обяснят.
Понякога можете да намерите много хубаво място за скриване и дълго време никой да не може да ви открие. От Бога 
обаче, не можете да се скриете. Никога не можем да скрием себе си или това, което правим от Него. Нека да прочетем 
какво казва Той за това.
Представяне
Покажете Библията си и обяснете, че тя е Божието Слово. Прочетете стиха от своята Библия и обяснете как сте 
го намерили. Прочетете го заедно с децата от нагледното помагало.
Обяснение
Но ако не направите така, ще съгрешите пред Господа – Бог казва да обърнем внимание, че сме съгрешили пред 
Него. Всичко което правиш, казваш или си помисляш, без да е угодно на Бога, Той нарича грях. Всеки грях е извършен 
против Бога, не само против някой друг човек.
и да знаете, че грехът ви ще ви намери – Не можеш да скриеш греха си от Бога. Не можеш да избегнеш последстви-
ята или резултатите от греха си. Бог допуска да изпитаме последствията на греха в живота си от любов, защото иска да 
се научим да Му се покоряваме.
Приложение
Неспасени: Ако не си приел Исус, твоят грях те отделя от Бога. Трябва да повярваш, че Исус умря на кръста и да Го 

приемеш за свой Спасител от греха.
Спасени: Дори ако вече си приел Исус за свой Спасител, ще продължаваш да се изкушаваш да съгрешаваш. Когато 

избереш да съгрешиш, е възможно да не видиш незабавно резултатите от греха, но последствия ще има. Бог 
няма да допусне грехът да ти се размине.
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Повторение
„Кой е следващият?“
На шест или осем листа напишете кой ще каже стиха – напр. всички момчета; всички момичета; всички с връзки за 
обувки; всички, които обичат сладолед; всички, които обичат да спортуват; всички, които обичат да говорят по телефона; 
всички, които днес са в часа; всеки, който обича да пише с тебешир на дъската.
Поставете листчетата в хартиена чанта и позволете на дете да изтегли един лист. Всички, които отговарят на изискването 
се изправят и заедно казват стиха.
Поканете друго дете да излезе и да изтегли лист, а онези, за които се отнася, да го повторят.

Урок
Може би си правил нещо, за което знаеш, че е лошо, но си мислил, че някак ще ти се размине.
Царят в нашия библейски урок днес съзнателно направи нещо лошо. Мислеше си, че ще му се размине, докато Бог не 

му изпрати едно страшно послание! В двореца имаше пиршество...
Първа сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете празненство (5DN-42) или Покажете Картина 5-1.

Цар Навуходоносор вече не бе сред живите. Валтасар, роднина на цар Навуходоносор, се възкачи на вавилонския прес-
тола. Валтасар организира голямо пиршество за своите приближени и за техните съпруги, на което присъстваха повече 
от хиляда души.

Интересно време за пиршество! Вражески войски бяха достигнали стените на града и се опитваха да влязат. Цар Вал-
тасар знаеше това, но сигурно си мислеше, че няма смисъл да се безпокои. Стените опасващи града бяха внушителни 
– прекалено високи, за да се покатери някой по тях и твърде широки, за да бъдат разбити. През града протичаше река, 
която предоставяше вода. Имаше достатъчно хранителни запаси. Цар Валтасар се чувстваше в безопасност и затова 
организира пиршество, за да се поклони на лъжливите си богове, докато вражеските войски го нападаха.

Царят и неговите гости ядяха най-отбрани ястия и пиеха най-хубави вина. След това решиха да направят нещо ужасно.
Царят заповяда на слугите си: 
– Донесете златните и сребърните чаши, които Навуходоносор взе от дома Господен в Йерусалим, за да пием от тях.
Тези специални чаши бяха предназначени да бъдат използвани в поклонението пред истинския Бог, но Валтасар иска-

ше да ги използва при поклонението на идоли – на статуи на лъжливи богове!
Поставете слугите (5DN-43) или Покажете Картина 5-2.

Чашите бяха донесени. Всички пиха от тях и прославяха идолите. Гостите осмиваха единствения истинен Бог на не-
бето като пиеха от чашите, които бяха определени за поклонение пред Него! Цар Валтасар знаеше, че е неправилно да 
използва тези специални чаши по този начин. Не го бе грижа, че съгрешава срещу Бога. Той съзнателно се опълчи срещу 
Бога.

Сигурно си казваш: „Аз никога няма да се опълча срещу Бога както направи Валтасар“. Така ли? Всеки път, когато не 
се покориш на Бога, Му се опълчваш. Бог ти заповядва да се покоряваш на родителите си, но въпреки това не винаги 
им се покоряваш. Не спираш телевизора, когато те ти кажат. Не се връщаш у дома, когато са те помолили. Понякога се 
караш с тях. Когато правиш това, се опълчваш срещу Бога. Правиш го и всеки път, когато излъжеш, когато говориш в 
гнева си, когато мамиш. Това е нещо много сериозно, тъй като Бог е свят и добър. Той трябва да накаже греха. Библията 
казва: „Защото заплатата на греха е смърт...“ (Римляни 6:23). Замисли се над това. Не бъди като Валтасар, който изобщо 
не помисли за Бога.

Глупавият цар Валтасар не помисли, че ще бъде наказан за греха си. Не го бе грижа, че съгрешава срещу Бога. Той си 
мислеше, че може да прави каквото си поиска, без да му се случи нищо.
Махнете слугите (5DN-43). 
Втора сцена
Поставете ръката (5DN-44) или Покажете Картина 5-3.

Внезапно, както царят и неговите гости пиеха от чашите от храма и прославяха лъжливите си богове, на стената се 
появи ръка, която не бе свързана с тяло!
Поставете думите (5DN-45).

След това ръката започна да се движи и да пише думи на стената. Цар Валтасар много се изплаши и побеля като платно. 
Библията ни казва, че не можа да остане на крака. Никога не бе толкова изплашен в живота си както в този момент! Кой, 
според теб, изпращаше послание на царя?
Оставете децата да отговорят.

Да, това бе Бог. Бог бе много разочарован от царя. Бог е 100% чист и добър. Той не може да понася греха. За Него все-
ки грях е отвратителен. Нито един грях няма да остане ненаказан. Може би си мислиш: „Бог няма да ме накаже“ или 
„Познавам момчета, които правят ужасни неща и никой не ги наказва“. Библията казва много ясно, че един ден всеки 
човек ще отговаря пред Бога. След смъртта идва осъждение. „И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а 
след това настава съд“ (Евреи 9:27). Наказанието е вечно отделяне от Бога на едно ужасно място наречено ад. Бог гледа 
сериозно на греха. Ето защо Той изпрати едно странно послание на царя.
Махнете ръката (5DN-44) или Покажете Картина 5-4.

Ръката изчезна, но написаното остана върху стената и всеки можеше да го види.
– Извикайте мъдреците! – Заповяда ужасеният цар. – Искам магьосниците, астролозите и гадателите. Трябва да разбера 
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какво означава написаното!
Махнете пиршеството (5DN-42).
Трета сцена
Поставете царя (5DN-46) и мъдреците (5DN-47).

Когато мъдреците пристигнаха, царят предложи награда на всеки, който може да прочете написаното на стената и да 
разтълкува значението му. Който успееше, щеше да получи царска дреха и голяма власт. На врата му щеше да бъде по-
ставена скъпа, златна огърлица и той щеше да бъде провъзгласен трети по власт в царството.

Сигурно всички мъдреци са искали тази специална награда, но никой не можа да разчете написаното на стената и да 
разгадае значението му! Това бе послание от Бога. Тези мъже не можеха да разберат посланието или значението му, 
защото не познаваха единствения истинен и жив Бог. Това още повече изплаши цар Валтасар! Неговите гости бяха изу-
мени и объркани.
Махнете мъдреците (5DN-47). Поставете царицата (5DN-48).

Царицата дойде, за да види какво става, тъй като до нея достигна голяма шумотевица.
– Не се тревожи толкова! – Каза тя на царя. – Тук, в твоето царство, има един мъж, който може да ти помогне. В него 

живее духа на святите богове. В дните на твоя предшественик, цар Навуходоносор, стана ясно, че той притежава мъд-
ростта и знанието на бога. Този мъж, Данаил, може да разтълкува значението на сънища. Извикай го. Той ще може да ти 
каже значението на надписа на стената.
Махнете всички фигури.
Четвърта сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете Данаил (5DN-49) и царя (5DN-50) или Покажете Картина 5-5.

Данаил бе доведен при царя.
Валтасар каза: 
– Ти ли си Данаил? Чух, че си много мъдър и че можеш да тълкуваш сънища. Никой не можа да ми каже значението на 

този надпис на стената. Ако можеш да го прочетеш и да ми го обясниш, ще те възнаградя щедро.
Данаил не се интересуваше от наградите на царя.
– О, царю, – каза Данаил, – ти знаеш за цар Навуходоносор. Бог му даде голяма сила и власт и всички народи се бояха 

от него. Той много се възгордя и Бог му преподаде един урок. Той се побърка и стана като животно. Трябваше да живее 
навън и да яде трева в полето, докато най-накрая не призна, че Всемогъщият Бог действително контролира хората.

– Ти знаеше всичко това, царю Валтасар, – продължи Данаил, – но въпреки това се опълчи срещу Бога на небето. Пи 
от чашите от Неговия храм в прослава на идоли, които дори не могат да те чуят или разберат! Пренебрегна живия Бог, 
Който държи в ръка живота ти! Ето защо Бог изпрати ръка, която да напише послание на стената.

Данаил изясни, че цар Валтасар нямаше извинение. Той бе избрал да забрави всичко, което знаеше за Бога. Той бе из-
брал да Му се подиграе. Беше избрал да се разбунтува.

А ти? Знаеш, какво мисли Бог за твоя грях. Безразличен ли си? Възможно е да си загрижен, да се тревожиш, защото 
знаеш, че заслужаваш Божието наказание. Има добра вест за теб. Господ Исус Христос, Божият единствен Син, обича 
грешните като теб и мен. Той остави небето и дойде на земята като бебе. Той бе съвършен, но с готовност понесе нака-
занието, което ние заслужаваме. Бог Отец, „Господ възложи на Него беззаконието на всички ни“ (Исая 53:6). Това озна-
чава, че Бог се отнесе към Своя Син така, сякаш Той бе извършил всички лоши неща. Бог наказа Своя собствен, любим 
Син за твоя грях. Страданието и болката бяха ужасни. Това ни показва, какво мисли Бог за греха. Единствено смъртта 
на Неговия Син може да избави хората от ада. Бог иска да знаеш, че Той гледа много сериозно на греха. Иска да знаеш, 
че единствено Исус Христос може да те спаси. Ако искаш да приемеш Исус Христос, но не знаеш как, с радост ще ти 
покажа от Божието Слово. Ела и говори с мен след часа. Ще бъда (определете място). Важно е да знаеш тези неща. Бог 
искаше и царят да разбере нещо.
Поставете думите (5DN-45) или Покажете Картина 5-6.

Сега Данаил бе готов да каже на царя значението на думите, които бяха написани на стената. Думите бяха: „М’не, М’не, 
Т’кел, упарсин“.

„М’не“ означава „преброен“.
„Т’кел“ означава „претеглен“.
„Упарсин“ означава „разделен“.
Данаил каза на царя: 
- Бог е преброил дните на твоето управление и сега то ще свърши. Претеглен си на везните и си намерен недостатъчен. 

Не изпълни онова, което Бог очакваше да бъдеш. Сега царството ти ще бъде разделено и дадено на враговете ти – на 
мидяните и на персите.

Това добра вест ли беше за цар Валтасар? Не! Той щеше да изгуби царството си. Въпреки, че вестта бе ужасна, царят 
даде на Данаил обещаната награда. Пурпурна роба, златна огърлица и го направи трети по важност в царството.
Махнете всички фигури.

Същата вечер врагът влезе във Вавилон, където цар Валтасар си мислеше, че е в безопасност. Историческите книги 
ни казват, че вражеските войници изкопали ново корито за реката и я пренасочили към него. Така успели да минат под 
стените на града, където преди протичала реката. Ето как те завладели града и убили цар Валтасар.

Тъй като Валтасар съзнателно съгреши спрямо Бога, той изгуби царството и живота си!
Във Вавилон бе издигнат нов цар – мидянинът Дарий, един от враговете на цар Валтасар. Бог остана верен на Данаил 
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и той продължи да служи под управлението на новия цар.
Валтасар разбра, че е грехът спрямо Бога е нещо много сериозно, което Той няма да пренебрегне. Валтасар трябваше 

да се срещне с Бога. Научихме, че след смъртта идва съд. Това е среща, на която всеки един от нас ще отиде. Някои хора 
няма да бъдат наказани. Това са хората, които са приели Исус за свой Спасител. Бог ги кани да отидат на небето, защото 
Неговият Син вече е понесъл тяхното наказание. Ще бъдеш ли измежду тези хора? Само Господ Исус Христос може да 
те спаси. Библията казва: „И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, 
чрез което трябва да се спасим“ (Деяния 4:12). Можеш още сега да Му кажеш, в сърцето си, че искаш да загърбиш греха 
и желаеш Той да стане твой Спасител и Господ.

Въпроси за преговор
1. Защо беше странно Валтасар да организира пиршество? (Врагът нападаше града.)
2. Защо царят се чувстваше в безопасност в град Вавилон? (Дебели, високи стени, достатъчно храна и вода.)
3. Какъв грях извърши царят с чашите от храма на Бога? (Той и гостите му ги използваха в поклонение пред идоли.)
4. Защо, според вас, грехът не може да бъде скрит от Бога? (Бог знае всичко.)
5. Какво се случи, докато царят и неговите гости пиеха от чашите на храма? (Появи се ръка, която започна да пише на 

стената.)
6. Избройте няколко начина, по които можете да се опълчите срещу Бога. (Непокорство, лъжа, гняв, мамене.)
7. Какво предложи царят на този, който му каже значението на надписа на стената? (Царска дреха, златна огърлица и 

трето място по важност в царството.)
8. Защо мъдреците на царя не можаха да разберат надписа на стената? (Те не познаваха истинния Бог, Който бе изпра-

тил надписа на стената.)
9. Как можеш да получиш прощение за греховете си и вечен живот с Бога, на небето, един ден? (Като повярваш, че Исус 

умря за твоите грехове и Го приемеш за свой Спасител.)
10. За кого напомни Данаил на цар Валтасар, за да му помогне да осъзнае, че живият Бог контролира всичко? (За цар 

Навуходоносор, който се побърка и трябваше да живее като животно.)
11. Защо хората, които приемат Исус за свой Спасител, избягват наказанието, което заслужават? (Исус понесе тяхното 

наказание.)
12. Какво бе значението на надписа на стената, което Данаил разкри на цар Валтасар? (Той не бе изпълнил това, което 

Бог искаше, царството му щеше да бъде дадено на неговите врагове.)

Игра за преговор
Кажи буква по буква
Напишете всяка буква от думата „наказание“ на листове хартия, на гърба на които изрезки от фланелограф; напишете 
думата „съжалявам“ на два други листа.
Разбъркайте листите и ги поставете в плик.
Играта може да се играе на отбори или цялата група може да бъде предизвикана да събере определен брой точки.
Когато дете отговори правилно, си изтегля един лист.
Ако е буква, я поставя на дъската и печели 1 000 точки.
Ако изтегли думата „съжалявам“, не печели точки, но слага думата на дъската.
Ако едно дете иска да познае цялата дума, може да я прошепне на учителя.
Първият, който познае думата, печели допълнително 2 000 точки.
Играта продължава, докато не бъдат отговорени всички въпроси или докато не бъдат изтеглени всички листи.
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Шести урок
Данаил в рова на лъвовете

Библейски текст за учителите:
Данаил 6
Основна истина:
Бог винаги има контрол.
Приложение:
Спасени: Постъпвай правилно, резултатът е в Божиите ръце.
Стих за запаметяване:
„Господ е поставил престола Си на небето; и Неговото царство владее над всичко“ Псалм 103:19.
Нагледни пособия:
w Картини: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 и 6-6
или
w Фигури: 6DN-52, 6DN-53, 6DN-54, 6DN-55, 6DN-56, 6DN-57, 6DN-58, 6DN-59, 6DN-60 и 6DN-61a-b-c
w Фонове (по желание): силует на град
w Картон с текста: „Постъпвай правилно и остави резултатите в Божиите ръце“.

План на урока
Въведение

Решението на Румен
Развитие на събитията

1 Цар Дарий дава на Данаил висок пост.   ОИ
2 Останалите управители му завиждат и го шпионират.
3 Планират как да му вземат властта.
4 Използват ласкателство, за да убедят царя да издаде нов закон. ОИ
5 Данаил решава за продължи с ежедневното си поклонение. ОИС
6 Враговете на Данаил го обвиняват пред Дарий.  ОИС
7 Дарий с нежелание заповядва Данаил да бъде хвърлен в рова с лъвове. ОИС
8 Бог изпраща Своя ангел и защитава Данаил.
9 Рано сутринта царят вика Данаил.

Кулминация
Царят осъзнава, че Бог контролира всичко.

Заключение
Данаил е изваден жив и здрав.
Царят почита Данаил и заповядва всички да се покланят на Бога. ОИС

Преподаване на стиха за запаметяване
Стих за запаметяване
„Господ е поставил престола Си на небето; и Неговото царство владее над всичко“ Псалм 103:19
Въведение
Кой първи ще познае какво рисувам?
Бавно нарисувайте корона.
Това е корона! Когато някой носи корона, това показва, че е владетел. Библейският ни стих е за един Владетел.
Представяне
Четем за Него някъде по средата на Библията, в книгата Псалми. „Псалми“ означава „песни“. Ние търсим Псалм 103.
Прочетете стиха от Библията си. След това прочетете стиха заедно с децата от нагледното пособие.
Обяснение
Ако някой е цар, тогава има престол. Това е голямо, удобно място, откъдето владетелят създава закони и изнася своите 
речи. Къде е Божият престол? На небето е. Това не означава, че Бог е владетел само на небето. Той също така управлява 
земята. Той е Цар на небето и на земята. Това означава, че на земята не се случва нищо, освен онова, което Бог допуска. 
Той изпълнява Своите прекрасни и велики планове чрез всичко, което се случва.
Приложение
Неспасени: Отдели време да помислиш на кого не се покоряваш – на Царя на небето и на земята.
Спасени: Какви трудности преживяваш?
       Оставете децата да отговорят.
       Важно е да помним, че Бог продължава да владее. Той управлява и ще използва всички неща за добро.
Повторение
„Пуканки“
Помолете децата да се изправят. Поставете стол пред тях. Като започнете от адреса, започнете да казвате част от стиха, 
след което спрете и седнете. Децата продължават „да се пукат като пуканки“ като казват останалата част от стиха, до-
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като вие не станете и не продължите стиха. Така продължете да повтаряте стиха като винаги започвате и завършвате с 
адреса.

Урок
– Майко, в нашия клас няма друг човек, който вярва, че Бог е създал света – каза Румен.
– Зная, Румене. Ти имаш задача да пишеш по темата „Моята представа за началото на времето“. Можеш ли да напишеш 

нещо друго, освен това, което се казва в Библията? – отвърна майка му.
Румен си мислеше, че ако напише това, което вярва, че е направил Бог, ще изгуби повечето си приятели.
– Постъпи правилно и остави резултатите на Бога. Той ще се погрижи. – Посъветва го баща му.
Това би могло да бъде мотото на Данаил, нали? Той се придържаше към него, дори когато в страната наставаха големи 

промeни.
Цар Валтасар бе убит и неговото царство бе ненадейно завладяно от мидяните и персите. Дарий стана новият цар.

Първа сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете царя (6DN-52) или Покажете Картина 6-1.

Поради големината на новата империя, Дарий избра 120 мъже, наречени „сатрапи“ (управници) за свои съветници.
Поставете цифрата 120 (6DN-53) и сатрапите (6DN-56).

След това царят избра трима мъже, които да ръководят тези 120 сатрапи. Данаил бе избран като един от тях.
Поставете цифрата 3 (6DN-54), Данаил (6DN-55) и другите двама главни управници (6DN-57).

Бяха изминали повече от 60 години, откакто Данаил и неговите трима приятели бяха отведени в плен във Вавилон. 
Данаил вече бе стар човек. Бе останал верен на Бога през всички тези години.

Не след дълго цар Дарий забеляза, че се различава от другите двама водачи. Той бе по-мъдър, винаги можеше да разчи-
та, че ще постъпи правилно. Царят реши да постави Данаил да управлява цялото му царство и да стане втори след него. 
Дарий взе това решение като най-силният цар в света по онова време. Този, който владееше над Дарий и над целия свят, 
изпълняваше Своя план. Бог имаше план за Данаил и Той се погрижи Данаил да получи тази длъжност. Не е ли прекрас-
но да знаем, че Бог владее над всичко, макар царете и президентите да не разбират това. Четем в Библията: „Сърцето на 
царя е в ръката на Господа...“ (Притчи 21:1). Това важи за всеки владетел на света днес, също както важеше за Дарий. 
Когато управителите и другите служители чуха за повишението на Данаил, много се разгневиха.
Махнете цифрата 3 (6DN-54), цифрата 120 (6DN-53), царя (6DN-52) и Данаил (6DN-55).

– Какво иска да каже царят като поставя този Данаил над нас? – казаха те. – Той е юдеин, доведен като пленник от Юда. 
Какво право има да ни управлява?

Библията ни казва, че те се опитаха да намерят някакъв недостатък в Данаил и планираха, как да го отстранят. Когато 
наблюдаваха внимателно Данаил, не можаха да открият нищо лошо в него. Той не бе съвършен, но бе честен и винаги 
се стремеше да постъпва правилно.

Тъй като не можаха да обвинят Данаил, че е извършил нещо лошо или нечестно, те започнаха да мислят, как той служи 
на своя Бог и дали няма да могат да използват това срещу него. След много заговорничене, те измислиха план да се отър-
ват от Данаил. С нетърпение представиха плана си пред царя. Трябваше обаче да внимават с думите си, за да не разбере 
царят истинската цел на техния план.
Втора сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете царя (6DN-52) или Покажете Картина 6-2.

– Царю Дарий, да си жив завинаги! – казаха управниците, когато влязоха при царя. – Всички управници се съгласихме, 
че трябва да подпишеш нов закон. В продължение на 30 дена никой да не се моли на друг – на бог или на човек – освен 
на теб, царю. Ако някой не се подчини, да бъде хвърлен в рова с лъвовете! Напиши този закон и го подпиши, според 
закона на мидяните и персите, за да не може да бъде променен.

Горделивият цар сигурно е харесал предложението им. Ще се отнасят към него като към бог! Без да се замисли, Дарий 
заповяда новият закон да бъде написан и го подписа.
Махнете всички фигури. 
Трета сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете Данаил (6DN-55) Без картина.

Не след дълго Данаил чу за закона, който царят подписа. Сигурно се е досетил, че враговете му работят срещу него. Ще 
постигнат ли целите си? Библията учи, че дори Божиите врагове не могат да постъпват както си искат. Бог е всесилен. 
Той има власт над враговете си, Той управлява над всичко и над всеки. Онези, които са против Бога, не могат да осуетят 
Неговите планове (Псалм 33:10-11). Бог позволи на враговете на Данаил да задвижат грозния си план. С това обаче те 
не изненадаха Бога. Той продължаваше да контролира всичко. Данаил знаеше това, когато се изправи пред трудното 
решение.

Нека да помислим какво би могъл да направи Данаил. Той можеше да си помисли: „Няма да се моля на място, на което 
могат да ме видят. Бог може да чуе молитвата ми където и да съм.“ Можеше още да си помисли: „Ще се моля, докато 
отивам към работа.“ Какво ще направи?
Махнете Данаил (6DN-55).
Четвърта сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете Данаил (6DN-59) и един прозорец (6DN-58) или Покажете Картина 6-3
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Имаше шпиони, които следяха Данаил, за да видят какво ще направи. Настана обичайното за молитва време. Данаил 
ще остане ли верен на Бога?

„Вижте го! Моли се на своя Бог, както обикновено. Точно пред отворения прозорец. Изобщо не зачита закона. Само да 
чуе за това царят!“ Сигурно това си помислиха шпионите.

Библията казва: „А Данаил, щом научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си и като държеше про-
зорците на стаята си отворени..., падаше на колената си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както 
правеше и преди това“ (Данаил 6:10).
Децата могат да покажат с пръсти по колко пъти на ден се молеше Данаил.

В ума на Данаил нямаше никакво съмнение на кого трябва да се моли. Божието Слово ясно казва: „Да нямаш други 
богове освен Мен“ (Изход 20:3). Данаил не само, че разговаря с Бога в молитва, но той слушаше и се покоряваше, когато 
Бог му говореше от Своето Слово. Защо се моли Данаил? Той познаваше Бога. Знаеше, че Той е единственият Бог, Все-
могъщият Бог. Данаил обичаше Бога и бе решен да Му се покорява. През годините Данаил бе преживял Божията помощ. 
Той знаеше, че Бог контролира всичко.

Ако принадлежиш на Господ Исус и ти можеш да бъдеш уверен в това. Каквото и да се случи, Бог контролира всичко. 
Когато си изправен пред трудни решения, върши това, което Бог иска и вярвай, че Той ще направлява обстоятелствата.

Нека помислим за един пример. Чуйте една история, която измислих. Андрей бе добър футболист и играеше за местен 
отбор. Отборът започна да прави тренировките си неделя сутрин. Андрей обичаше Господа и знаеше, че Бог иска да ходи 
на църква. Също така знаеше, че ако не ходи на тренировки, ще бъде изключен от отбора. Как да постъпи?
Дайте възможност на децата да отговорят.

Ако Андрей се покори на Бога, Господ ще се намеси по най-добрия начин. Възможно е да бъде изключен от отбора, но 
дори и това да стане, Бог продължава да контролира всичко и Неговите планове са добри и мъдри. Данаил познаваше и 
се довери на Бога, когато реши да продължи да се моли.

Стана точно както се надяваха управители и сатрапите. Те установиха, че Данаил нарушава закона като се моли на своя 
Бог! Веднага отидоха при цар Дарий!
Махнете всички фигури.
Пета сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете царя (6DN-52) и управниците (6DN-56 и 6DN-57) или Покажете Карти-
на 6-2.

– Не подписа ли закон, царю, според който всеки, който се моли на който и да било бог или човек в продължение на 30 
дена, ще бъде хвърлен в рова с лъвовете? – попитаха те.

– Така е! – Отговори царят. – Законът е подписан и не може да се промени.
Сигурно на мъжете им е било трудно да прикрият радостта си.
– Данаил, който е пленник от Юда, не зачита теб и твоя закон, царю. Той отказва да се моли на теб и продължава да се 

моли на своя Бог три пъти дневно!
Тези думи натъжиха цар Дарий, защото той уважаваше Данаил.
„Защо не обмислих закона по-добре?“ Сигурно си помисли той. „Защо изобщо подписах такъв закон? Дори аз не мога 

да го променя сега. Какво мога да направя, за да спася Данаил?“
Махнете всички фигури. 
Шеста сцена
Поставете цар Дарий – изправен (6DN-60).

През целия ден царят се мъчи да намери изход, за да спаси Данаил, но вече беше прекалени късно. Законът трябваше 
да се приложи до залез слънце. Нямаше спасение за неговия приятел.
Поставете управниците. (6DN-56).

Те се събраха около царя.
– Спомни си, царю – казаха те, – това е закон според мидяните и персите и не може да се променя.
Царят толкова искаше законът да можеше да се промени, но не можеше да освободи Данаил.
Този проблем бе невъзможен за разрешаване от царя, но не беше прекалено труден за Бога. Той има власт над всичко 

и над всеки. Чуйте тези прекрасни думи в Библията: „...за Бога всичко е възможно“ (Марко 10:27). Ако си християнин, 
помни тези думи. Бог е толкова велик, че може да използва всичко, за да изпълни съвсем точно Своето намерение по 
най-добрият възможен начин. 

Възможно е родителите ти да се карат често и това да те притеснява – моли се за това. Кажи на Бога как се чувстваш и 
Го помоли да помогне на родителите ти да се обичат и да намерят начин да оправят взаимоотношенията си. Помоли Бог 
да ти помогне да вярваш в Него и да чакаш Неговия добър отговор.

Възможно е брат ти да е в беда. Как да се молиш за него ли? Нуждае ли се да разбере колко много го обича Бог? Нужда 
е ли се да приеме Исус за свой Спасител?

Понякога Бог избира да не променя обстоятелствата, а да промени теб или някой друг. Дори когато не виждаш никаква 
промяна, можеш да бъдеш сигурен, че Бог контролира всичко. Той винаги контролира всичко, дори докато Данаил вър-
веше към рова с лъвовете. Нямаше друг начин. Царят трябваше да спази закона. Сигурно много се е натъжил, когато е 
издал заповед Данаил да бъде хвърлен в рова с лъвовете. Заповедта бе изпълнена.
Махнете всички фигури.
Седма сцена
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Фон по желание: силует на град. Поставете Данаил (6DN-59) и лъвовете (6DN-61a-b-c) или Покажете Картина 6-
6-4.

Сигурно в рова, (пещерата) където живееха лъвовете, бе тъмно и влажно. Данаил сигурно чу тихото им ръмжене, до-
като бавно се приближаваха към него от всички страни на пещерата. Можеше ли Данаил да види искрящите им очи и 
острите им зъби?

Докато Данаил внимателно наблюдаваше лъвовете, царят му извика нещо, което сигурно го насърчи.
– Твоят Бог, на Когото служиш непрестанно, Той ще те избави (спаси)!
Богът на Данаил действително ли ще го избави? Преди години Бог бе избавил тримата приятели на Данаил от огнената 

пещ. Може би Данаил си е спомнил за този случай и се е доверил на Бога.
Над отвора на рова бе поставен голям камък, който спря светлината. Върху камъка бе поставен печата на царя. Нямаше 

връщане назад!
Натъжен, царят се прибра в двореца. Отказа да се храни. Музикантите, които често му свиреха, бяха отпратени.
През цялата нощ цар Дарий се чуди дали Данаил е жив или е умрял, дали неговият Бог ще го защити?
Докато Данаил бе сред гладните лъвове, цар Дарий не можа да спи. Той знаеше, че не може да помогне на Данаил.
Мислите ли, че Бог бе забравил Данаил? Не! Бог изпрати ангел, който да защити Данаил от гладните лъвове. Те не го 

разкъсаха на парчета, изобщо не го нараниха. Защо?
Позволете децата да отговорят.

Бог контролираше тези диви животни. Той ги създаде и можеше да ги контролира. Той можа да защити Данаил, дори 
в рова с лъвове. Той е същият и днес. Той може да направи всичко и всеки да извърши това, което Той желае. Момичета 
и момчета християни, не е ли прекрасно да знаем, че нашият Бог, нашият Небесен Баща е такъв? Той използва великата 
Си сила, за да се грижи за нас. Това не означава, че християните никога няма да се сблъскват с трудности. В някои стра-
ни християните са хвърляни в затворите заради вярата си в Господ Исус и поради това, че живеят за Него. Понякога на 
християните им е трудно да си намерят работа, понякога са бити и дори убивани. Бог обаче е до Своите деца и им помага. 
Той без съмнение беше с Данаил.
Махнете всички фигури.
Осма сцена
Фон по желание: силует на град. Поставете царя (6DN-60) или Покажете Картина 6-5.

При изгрев слънце царят се забърза към рова с лъвовете. Сигурно се огледа притеснен, вслуша се е в рева на лъвовете, 
чуди се е дали Данаил все още е жив.

Той извика с обезпокоен глас: 
– Данаиле, служителю на живия Бог, твоят Бог, на Когото непрестанно служиш, можа ли да те избави от лъвовете?
Цар Дарий почака... Ослуша се.
Тогава из рова се чу глас!
– O, царю, да си жив завинаги! Моят Бог изпрати ангелите си и затвори устата на лъвовете, за да не могат да ме нара-

нят... Бог знаеше, че не съм направил нищо срещу Него или срещу теб. Той ме спаси от лъвовете – каза Данаил.
Бог бе почел верността на Данаил като го защити от лъвовете!
Царят сигурно изпита голямо облекчение! Радостен, той заповяда Данаил да бъде изваден от рова! По него нямаше 

дори драскотина! Той бе останал верен, вярваше в своя Бог и Бог го бе избавил.
Поставете Данаил (6DN-55) или Покажете Картина 6-6.

Царят заповяда онези, които бяха обвинили Данаил да бъдат убити заради злия им план.
Цар Дарий каза: 
– Сега издавам декрет (закон) във всяко кътче на моето царство хората да почитат (уважават) Бога на Данаил. Той е 

живият Бог. Неговото царство никога няма да премине. Той върши чудеса. Той избави Данаил от силата на лъвовете.
Поради верността на Данаил, цар Дарий го възнагради и го постави над царството. Дарий взе решението, но той из-

пълняваше Божията воля.
Ако Господ Исус е твой Спасител, помни, че Бог винаги контролира всичко. Бъди като Данаил, остани верен на Бога, 

дори когато това е трудно. Вярвай, че Той ще подреди всичко. Той избавя християните от трудности и опасности. Когато 
преминават през тях, Той е с тях. Бог винаги контролира всичко и върши най-доброто. Момичета и момчета християни, 
винаги можете да разчитате на Бога.
Махнете всички фигури.

Въпроси за преговор
1. Защо цар Дарий реши да постави Данаил над всички останали управници? (Той знаеше, че Данаил е верен, мъдър и 

че може да разчита на него.)
2. Как се почувстваха останалите управници в царството, когато Данаил бе поставен над тях? (Те се разгневиха.)
3. Какъв нов закон накараха управници да подпише царят? (Никой не може да се моля ни някой друг, освен на царя в 

продължение на 30 дена; в противен случай, ще бъде хвърлен в рова с лъвовете.)
4. Какво продължи да прави Данаил всеки ден, въпреки новия закон? (Той продължи да се моли на истинския Бог три 

пъти всеки ден.)
5. Кажи един начин, по който можеш да бъдеш верен на Бога в училище. (Ще получите различни отговори – напр. да се 

моля преди хранене, да разказвам на другите за Бога и др.)
6. Кажи един начин, по който можеш да бъдеш верен на Бога в дома си? (Ще получите различни отговори.)
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7. Защо царят се натъжи, когато разбра, че Данаил бе нарушил новия закон? (Данаил бе негов приятел и царят не искаше 
да бъде хвърлен в рова с лъвовете.)

8. Какво извика царят на Данаил, когато той бе хвърлен в рова с лъвовете? („Твоят Бог, на Когото служиш, ще те спа-
си.“)

9. Кой може да ти помогне да бъдеш верен на Бога? (Бог ще ти помогне.)
10. Защо царят се затича към рова с лъвовете при изгрев слънце? (Искаше да види дали Богът на Данаил го е спасил.)
11. Какво каза Данаил, че се бе случило в рова с лъвове, на царя? (Бог бе изпратил Свой ангел, който е затворил устата 

на лъвовете.)
12. Какъв закон издаде цар Дарий, след като Данаил бе изваден от рова с лъвовете? (Всеки в царството трябва да ува-

жава Бога на Данаил.)

Игра за преговор
Грива на лъв
Залепете картина на глава на лъв върху картон.
Като използвате машинка за пробиване на дупки, направете 15 дупки в края на главата.
Изрежете 15 парченца вълна (или конец) с различна дължина.
Промушете единия край на вълната или конеца през всяка от дупките на главата на лъва и скрийте останалата част зад 
лъва.
Сложете лъва на масата или на пода.
Когато дете отговори правилно, може да издърпа парчето вълна през дупката.
Сложете парчетата едно до друго, за да установите кой отбор има повече. Печели отборът с най-дълго парче вълна.
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