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Раждането на Мойсей
Предложения за учителите:
1. Преподавайте този урок, когато започвате Клуб на добрата вест.
2. Към края на събирането разгледайте случката. Ако децата са
повече и има кой да ви помага, можете да сформирате няколко
групи за дискутиране на въпросите.
Библейски текст: Изход 1:11-20
Основна истина: Грехът е жесток господар.
Приложение:
За неспасените: Довери се на Господ Исус днес. Само Той може
да те освободи от греха.
План на урока
Въведение: Раждането на едно бебе.
Развитие на събитията
1. Амрам и Йохавед очакват бебе.
2. Египтяните се страхуват от израилтяните.
3. Израилтяните стават роби.
4. Убийте всички момчета!
5. Бебето на Амрам и Йохавед се ражда.
6. Крият го три месеца.
7. Йохавед прави кошница за детето.
8. Мариам гледа реката.
9. Принцесата открива бебето.
10. Мариам предлага да намери бавачка.
11. Кулминация: Принцесата дава бебето на Йохавед.
12. Заключение: Амрам и Йохавед отнасят сина си в двореца.
Нагледни материали: Снимки на малки момичета. Изписана думата „ГРЯХ“. Речна обстановка и вътрешен декор. Фигури МС113, МС16 и МС17.
Стих за запаметяване:
„Защото всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от
Бога.“ (Римляни 3:23).
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Въведение
„Момиче! За какво ни е – да се отървем от нея!“
(Покажете снимка на малко бебе – момиче.)
Имате ли си по-малка сестричка? Сигурно много плаче. И непрекъснато чупи играчките ви, нали? И въпреки това, вие я обичате. Представете си някой да каже: „Нека се отървем от нея!“
За съжаление, това все още се случва в някои страни. Момчетата
са щастливи, но момичетата – те носят само проблеми на семейството. Настаняват ги в сиропиталища, убиват ги или просто ги
оставят да умрат.
Първа сцена
(Поставете фигури МС1-4.)
Библията ни разказва за двама израилтяни, които живееха в Египет преди хиляди години. Техните имена бяха Амрам и Йохавед.
Те очакваха третото си бебе. И, въпреки, че вече си имаха един
син и една дъщеря, те се вълнуваха, защото семейството им щеше
да се увеличи с още един член. Но ако се окажеше, че е момче?!
По онова време в Египет животът на еврейските момчетата, а не
на момичетата беше в опасност. Един закон постановяваше, че те
трябваше да бъдат хвърляни в реката Нил.
Но защо беше издаден такъв жесток закон? Защо въобще има
толкова много жестокост в света днес? Защо има толкова много
зло? Бог ни дава отговора в Библията – ГРЯХ.
(Поставете думата „ГРЯХ“.)
Знаете ли какво е грях? Грехът е противопоставяне на Бога. Грехът е, когато вършим нещо, което Бог ни е забранил, и когато не
успеем да изпълним заповедите Му. Библията, Божието Слово, ни
казва, че грехът влезе в света, когато първите хора, Адам и Ева,
застанаха срещу Бога. Оттогава всеки човек, освен Господ Исус,
се ражда грешен. Какво ни казва Библията?
(Прочетете Римляни 3:23.)
„...всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“.
А сега чуйте какво казва Господ Исус.
(Прочетете Йоан 8:34.)
„...всеки, който върши грях, слуга е на греха“.
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Вие роби на греха ли сте? Грехът е много силен и жесток господар.
Израилтяните, Божият избран народ, страдаха много при един
жесток господар – фараон, царят на Египет. Това не винаги беше
така, имаше времена, когато животът на евреите в Египет беше
наистина добър. Един от техните праотци, Йосиф, беше използван от Бога да помогне на Египет в трудни времена. Всички роднини на Йосиф се заселиха в Египет, на едно място, наречено Гесен. По онова време те бяха около 70 човека. С течение на времето
Бог благослови хората Си с много деца. 400 години по-късно в
Египет живееха към 2 милиона евреи. Египтяните започнаха да
се страхуват от тях. На трона се изкачи нов цар, който не беше
чувал за Йосиф. Той мислеше, че тези чужденци бяха заплаха за
сигурността на страната. Ами ако избухнеше война? Те можеха да
се присъединят към врага! Нещо трябваше да се направи.
Втора сцена
(Сложете фигури МС16 и МС17.)
Изведнъж животът на израилтяните се промени коренно. Те станаха роби на египтяните. Фараонът назначи жестоки надзиратели, които да следят евреите и да ги карат да вършат най-тежката
работа. От рано сутрин до късно вечер те работеха на полето. Фараонът беше много жесток тиранин.
За кой друг жесток господар си говорехме? ГРЕХЪТ. Може би
ти си мислиш, че нямаш господар. Мислиш, че си свободен. Така
ли е? Помисли си само за нещата, които направи днес. Дали не
се скара с майка си на закуска, когато тя ти каза да се прибираш
право вкъщи след училище?
„Престани да се отнасяш с мен като с бебе!“ И трясна вратата
след себе си... Библията заповядва на децата да слушат своите родители и да им се покоряват. Ако не правиш така, грешиш. Какво
каза Господ Исус? „Който извърши грях, роб е на греха.“ Това
важи ли за теб?
Може би в класа ти има някой, на когото всички се подиграват.
Ти правиш ли си го някога? Може да си му казал: „Ти си толкова
тъп, че винаги ще си останеш на дъното!“
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Имаш ли представа колко много боли това? Господ Исус каза да
се отнасяме с другите така, както бихме искали те да се отнасят с
нас. Ако не правим така, вършим грях.
Свободни ли сме или имаме господар? Грехът е жесток господар.
Нека да видим какво казва Божието Слово:
(Прочетете Римляни 6:23а.)
„Защото заплатата на греха е смърт...“
Това означава, че ако позволим на греха да бъде наш господар,
ще живеем завинаги отделени от Бога, на едно място за наказание, наречено ад. Да, грехът наистина е жесток господар.
Фараонът, владетелят на Египет, беше много жесток господар.
Хора като Амрам и Йохавед сигурно се чувстваха доста безпомощни. Бебето на Йохавед най-накрая се роди – момче ли беше,
или момиче?
(Прочетете Изход 2:2а.)
(Поставете фигури МС16 и МС 17, заедно с МС1-5 – Амрам, Йохавед, Аарон и бебето Мойсей.)
Момче! И донесе голяма радост в семейството. Но те се страхуваха, че то може да бъде убито. Те се чувстваха безпомощни пред
жестокия господар.
Можеше ли някой да спаси израилтяните? Можеше ли някой
да се противопостави на могъщия и безпощаден господар – фараона? Да – Господ. Той е по-могъщ от всеки цар или владетел.
Библията ни казва, че никой и нищо не може да бъде по-силно от
Бога. Само Той е по-силен и от греха.
Само Той може да те спаси от жестокия господар. Ти никога не
можеш сам да се избавиш.
Интересното е, че Божият план за освобождение на евреите
включваше едно малко и безпомощно бебе. Бог щеше да използва
момчето на Амрам и Иохавед. Те трябваше да хвърлят бебето в
Нил, нали? Да, но чуйте какво стана.
(Прочетете Евреи 11:23.)
Амрам и Иохавед се довериха на Онзи, Който е по-силен и
по-могъщ от фараона.
Сигурно не им беше лесно да крият бебето три месеца. Мал6

ките бебета вдигат много шум. Сигурно Мариам, сес¬ра му, си
играеше с него, за да стои тихо. Опитваха всичко, за да заглушат
плача му. Ако египтяните го намереха, то щеше да умре. Но след
три месеца положението стана неудържимо. Бог даде на Йохавед
друг план.
(Прочетете Изход 2:3.)
(Поставете кошницата и похлупака, МС6 и МС7, като вземете
бебето от ръцете на Йохавед.)
Смолата и катранът предпазваха кошницата от напълване с вода.
Иохавед внимателно положи детето си вътре. Сигурно цялото семейство се изредиха да целунат бебето, преди да го отнесат при
реката и да го поставят сред тръстиките. Мариам стоеше малко
настрана и гледаше.
Трета сцена
(Поставете фигури МС1, МСЗ и МСб-9 – Йохавед, Мариам, бебето в кошницата и тръстиките.)
Йохавед повери бебето си на грижите на Господа, но сърцето
и беше свито заради раздялата. Бог обаче се погрижи по чудесен
начин. Всемогъщият велик Бог е също и любящ и грижовен баща.
Бог се погрижи за малкото бебе и за Йохавед, ще се погрижи и за
теб днес. Колко е различен от онзи жесток господар грехът, който докарва само проблеми, болка и смърт. Бог те обича толкова
много, че иска да те избави от безпощадния господар – греха. Ако
искаш да си поговорим за това как да се освободиш от греха, можеш да ме изчакаш след края на събирането. Просто седни някъде
отпред и аз ще разбера, че искаш да говориш с мен. Заедно ще
видим какво казва Словото на Бога.
Преди 2000 години се роди едно малко бебе. Неговото легло
беше не по-малко странно от онази кошница! Това бебе лежа в
една ясла, място откъдето животните се хранят. Това обаче беше
вечният Син на Бога. Но защо трябва Този, Който е бил с Отца си
за вечни времена, да се ражда като малко, безпомощно бебе в тази
ясла във Витлеем? Библията ни казва – защото Бог обича хората.
Единственият Му Син трябваше да живее и да умре на мястото
на грешниците като теб, след което отново да възкръсне, побеж7

давайки жестокия господар – греха. Да, Бог те обича повече, отколкото си мислиш. Той обичаше и Йохавед, и малкото и бебе.
Той искаше да използва това дете, скрито сред тръстиките, за да
освободи народа си от фараоан. Как обаче можеше да стане това?
(Махнете фигура МС1 – Йохавед. Поставете фигури МС10-12 –
принцесата и прислужничките и.)
Наблюдавайки бебето, Мариам чу някакъв шум. Това бяха гласове, кой ли можеше да бъде?
(Прочетете Изход 2:5а.)
Какво правеше принцесата на реката? Ами ако види бебето?!
(Прочетете Изход 2:5б.)
Мариам спря да диша. Какво щеше да стане сега?
(Заменете фигура МС10 с МС13. Махнете капака на кошницата.)
Те отвориха кошницата и видяха плачещото бебе.
(Прочетете Изход 2:6б.)
Мариам излезна смело от прикритието си и отиде при принцесата. Сърцето и биеше лудо, но Бог и даде сили да продължи.
(Прочетете думите на Мариам от Изход 2:7.)
– Да отида ли да повикам доилка от евреите да ти кърми детето?
– Иди, – каза и принцесата.
Не е ли невероятно? Египетската принцеса щеше да запази еврейското бебе, въпреки заповедта на баща си. Бог работеше в този
момент. Господ Бог, Който е много по-велик от фараона, или от
който и да е друг управител, имаше план да освободи народа Си
от робството в Египет, а това бебе беше част от този план.
Бог направи път и за теб, за освобождение от робството на греха. Неговият Син, Господ Исус Христос, Който беше без грях,
плати за твоите грехове, като умря на кръста. Там той победи греха, нашия жесток господар. Ние знаем това, защото Господ Исус
възкръсна от мъртвите и живее вечно.
Какво трябва да направиш? Ако с цялото си сърце искаш да се
освободиш от греха, но разбираш, че сам нямаш сили за това,
обърни се към Господ Исус. Довери Му се. Само Той може да те
спаси. В Йоан 8:36 Исус каза: „Ако Синът ви освободи, ще бъдете
наистина свободни.“
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Четвърта сцена

(Махнете фигура МС3.)
Мариам се затича към дома. Нямаше време за губене! Тя викаше:
– Мамо, мамо, ела веднага при реката. Бебето е спасено. Принцесата ще го задържи. Тя иска някой да го кърми!
Йохавед се затича към реката с дъщеря си, сърцето и прославяше и благодаряваше на Господа. Бебето беше невредимо.
(Поставете фигури МС1 и МС3.)
Всичко беше като в прекрасен сън! Йохавед трябваше да се ощипе, за да е сигурна, че не сънува. Но не беше сън, Бог действаше.
Принцесата може би разбра коя е Йохавед, но все пак и каза:
– Вземи това бебе и се грижи за него, аз ще ти платя.
Синът на Амрам и Йохавед беше спасен. И във времето, през
което трябваше да се грижат за него, те трябваше да дадат всичко
от себе си да го научат за истинския Бог.
Скоро обаче дойде времето да го заведат в палата и да го дадат
на принцесата. Той стана неин син. Тя го нарече Мойсей (извлечен от водата), защото го беше извадила от водата.
Какво щеше да се случи с Мойсей? Как щеше Бог да го използва, за да освободи народа си?
Кой е твоят господар? Спомнете си думите на Господ Исус:
„Всеки, който върши грях е слуга на греха“ (Йоан 8:34). Искаш ли
да бъдеш свободен? Има начин. Днес можеш да оставиш грижите
си на Господ Исус и да Му се довериш с цялото си сърце да те
освободи от греха в живота ти. Той ще ти прости и ще премахне
наказанието, което заслужаваш заради греха си. Ще бъдеш свободен да Му служиш, защото Той даде живота си за теб. Господ
Исус каза: „Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни“ (Йоан 8:36).
История за разглеждане
Лили е едно малко, осем-годшнно момиченце. Всеки ден то си
казваше, „Днес ще бъда различна. Решила съм да бъда наистина
добра. Няма да лъжа, преставам да говоря лоши думи, ще въздържам гнева си.“ Лили наистина искаше да се промени, но колкото
и усърдно да се опитваше, тя непрестанно се проваляше. Защо?
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Лили не можеше да спре да греши, защото не беше свободна. Нейният господар беше грехът. Тя имаше нужда от някой по-силен от
греха, за да я освободи. Така стоят нещата и при теб.
1. Доволна ли беше Лили от поведението си?
2. Какво се опитваше да направи?
3. Постигаше ли го?
4. Защо не?
5. Знаеше ли тя, че не е свободна?
6. Какво имаше нужда да чуе?
Преговор
1. Цитирайте Римляни 3:23. („Защото всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.“)
2. Какво е грях? (Грехът е неподчинение пред Бога. Грешим, когато правим неща, които Той ни е забранил, както и когато не
успяваме да вършим онова, което Той иска от нас.)
3. Коя е липсващата дума? Господ Исус каза, „Който върши грях е
_________на греха.“ (Слуга.)
4. Как се наричат хората, които бяха роби в Египет? (Израилтяни.)
5. Защо искаше царят на Египет смъртта на еврейските деца? (Фараонът се страхуваше, защото евреите бяха станали твърде
многобройни и, ако избухнеше война, те можеха да започнат
да се бият на страната на врага.)
6. Кой беше единственият, който беше достатъчно силен, за да
избави израилтяните от фараона? (Бог.)
7. Кой е единственият, който е достатъчно силен, за да избави и
нас от греха? (Бог.)
8. Какво направи Господ, за да победи греха и да направи път за
спасение на грешниците? (Бог даде своя единствен Син, Господ Исус Христос, за да умре на мястото на грешниците и да
поеме наказанието за техния грях.)
9. Откъде знаем, че Господ Исус победи греха и Сатана, след като
Той умря на кръста? (Той възкръсна и живее вечно.)
10. Амрам и Йохавед се довериха на Бога, че ще пази бебето им.
Как Бог направи това? (Майката на Мойсей го скри в една кошница и я пусна по река Нил, а една принцеса я намери.)
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11. Какво направи Мариам, когато видя, че принцесата намери
малкото и братче в реката? (Предложи да намери дойка, която
да се грижи за бебето вместо принцесата.)
12. Когато Мариам доведе майка си, какво каза принцесата на Йохавед? (Че ще и плати, за да гледа бебето.)
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Бог призовава Мойсей
Предложения за учителите:
1. Изберете песен, която говори за пътя на спасението. Размишлявайки върху текста, кажете на децата, че могат да дойдат при
вас за съвет.
2. Сложете библейския урок в началото на събирането на Клуба
на добрата вест, а идеята за преговор (Египетската радиостанция) можете да използвате към края на програмата.
Библейски текст: Изход 2:10-4:18; Деяния 7:22-35; Евреи 11:24-27.
Основна истина: Бог има съвършен план.
Приложение
За неспасените: Божият план за теб е да дойдеш при Него чрез
Господ Исус Христос, който е „Пътят“.
За спасените: Можеш да следваш Божия съвършен план за твоя
живот чрез Неговата сила.
План на урока
Въведение: Забрави ли Бог своя народ?
Развитие на събитията
1. Мойсей отива да живее в двореца.
2. Бог го подготвя за служение.
3. Мойсей убива един египтянин.
4. Един евреин казва: „И мен ли ще убиеш?“
5. Мойсей бяга от фараона.
6. Отива при Йотор и семейството му.
7. Жени се за дъщерята и работи 40 години.
8. Горящият храст.
9. Бог казва на Мойсей, че трябва да изведе евреите от Египет.
10. Мойсей се оправдава.
11. Бог дава знамения на Мойсей – жезъл, проказа, водата става
на кръв.
12. Кулминация: Бог се разгневява на Мойсей.
13. Заключение: Бог отговори на всички въпроси на Мойсей.
Сега Мойсей трябва да отиде в Египет.
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Нагледни материали: Фигури МС14-26. Покажете отново фигури МС1, МС10 и МС12. Можете да сложите дворец и външни
декори. Стих за заучаване
„Колкото за Бога, Неговият път е съвършен“ (2 Царе 22:31).
Въведение

„Бог ни забрави!“
Това си мислеха израилтяните. Щеше ли Бог да ги остави вечно
да се мъчат при фараона в Египет? Беше ли ги забравил наистина? Не! Бог щеше да избави народа си – но на своето време и по
своя начин. Неговото Слово казва: „Колкото за Бога, Неговият път
е съвършен“ (2 Царе 22:31).
Кой може да ни припомни какво стана с малкото бебе, скрито в
тръстиките на река Нил?
На кого платиха, за да го гледа?
Когато дойде времето да отиде в двореца, семейството му сигурно беше доста тъжно, но и в същото време благодарно за чудното
избавление. Спомнете си отново 2 Царе 22:31, където се казва,
„Колкото за Бога, Неговият път е съвършен.“
Много преди да се роди Мойсей, Бог обеща да изпрати някой,
който да освободи Неговите хора от робството на греха.
Някой може ли да каже какво е грях?
Колко са хората, които съгрешиха пред Бога?
Какво се случва на онези, които не се освобождават от греха?
Първа сцена
(Дворецът. Поставете фигури МС1, МС 10, МС 12 и МС14 – Йохавед, Мойсей, принцесата и прислужницата.)
Сега разбирате ли колко важно беше да се изпрати Спа¬сител?
Въпросът беше – кога? Минаваха стотици години и нищо! Хиляди години – нищо! Бог забрави ли? Невъзможно! Бог размисли ли
и промени ли мнението си? Не! Библията ни казва, че точно на
правилното време Бог изпрати Своя Син да стане Спасител (Галатяни 4:4). Това беше Божият съвършен път и Той щеше да избави
народа си от робството в Египет пак в подходящото време.
Без израилтяните да знаят, Бог подготвяше човека, който щеше
да избави народа Му от Египет. Можете ли да си представите,
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че това ставаше в самия дворец на фараона!? Бог беше избрал
Мойсей да поведе евреите вън от Египет, а Мойсей беше отгледан
от дъщерята на царя! Бихте ли могли вие да измислите подобен
план? Бог ни казва, че Неговите пътища не са като нашите пътища – Неговите са далеч по-добри, по-съвършени.
Момчета и момичета, Божият път за вашия живот е също съвършен.
Втора сцена
(Външен декор. Поставете фигура МС15 - Мойсей.)
Животът на Мойсей беше много по-различен от този на другите
млади израилтяни. Той се обличаше като принц. Получи най-доброто образование. Сещаше ли се понякога за своите хора, които
страдаха като роби? Когато виждаше измислените богове, на които египтяните се покланяха, спомняше ли си за истинския Бог, за
Когото му беше говорила майка му?
По някакъв начин Мойсей знаеше, че Бог има план за него, който е много по-голям от това да бъде принц на Египет .
Знаеш ли, че Бог има план и за теб? Библията ни казва, че Бог
иска да Го познаваш и да Го обичаш, но казва също, че грехът в
живота ти застава между тебе и Бога. И най-чудесното нещо е, че
Бог осигури начин твоят грях да бъде простен и ти да Го познаеш.
Йоан 14:6 показва този път.
Исус казва, „Аз Съм пътят... никой не може да дойде при Отец,
освен чрез Мен.“ Господ Исус Христос е онзи, когото Бог обеща
да прати да бъде Спасител. Само той може да те освободи от греха, който владее живота ти. Тогава ще можеш да познаеш Бога и
да Му служиш.
Искаш ли да вървиш по пътя на Бога? Запомни – Неговите пътища са съвършени.
Мойсей искаше да върви по пътя на Бога. Библията ни казва, че
той избра да се подчини на Бог. Той не искаше вече да бъде наричан син на дъщерята на фараона.
(Поставете фигури МС16 и МС17 - евреин и египтянин.)
Мойсей искаше да помогне на народа си. Веднъж, както си вървеше, той видя как един египтянин биеше евреин. Мойсей толко14

ва се разгневи, че уби египтянина. Надявайки се никой да не видя,
той скри тялото в пустинята.
(Заменете фигура МС16 с МС18.)
На следващия ден Мойсей видя как двама мъже от неговия народ се биеха помежду си! Когато се опита да ги разтърве, единият
от тях му каза:
– Кой те постави съдия и управител над нас? И мен ли ще убиеш
сега, както уби египтянина?
Мойсей искаше да помогне на тези хора, но те го отблъснаха.
Той също беше много уплашен. Ами ако фараонът научеше, че е
убил египтянин?
Библията ни разказва за друг един, който беше отхвърлен от
хората, на които искаше да помогне. Повечето от еврейските водачи отказаха да приемат Господ Исус като Спасител, изпратен
от Бога. В началото много от обикновените хора Го последваха,
но после разбраха, че Неговият път не е лесен и се отрекоха от
Него. И един ужасен ден Господ Исус беше изправен пред тълпата в Ерусалим. Римляните бяха поставили Пилат за управител на
Юда. Той каза на народа:
– Ето вашият цар!
– Какво му отговори тълпата?
(Прочетете Йоан 19:15а.)
– Махни го! Махни го! Разпни го!
Това беше Исус, Божият единороден Син. Той премина през
всичко това, за да спаси грешниците като теб и мен. Той беше
убеден, че това е Божият път. Той трябваше да страда и да умре на
мястото на грешниците, а на третия ден щеше да възкръсне.
Божият път за теб не предвижда да поемеш наказанието, което
заслужаваш за греховете си. Той иска ти да се довериш на Онзи,
който беше наказан и умря вместо теб. Той иска днес ти да се
откажеш от нещата, които са Му противни и да се обърнеш към
Господ Исус Христос, като повярваш, че Той е твоят единствен
Господ и Спасител.
Бог не казва, че Неговият път е лесен, но този път е съвършен.
Пътят, който Бог приготви за Мойсей не беше никак лесен. Когато
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фараонът научи, че Мойсей уби един египтянин, той реши да го
убие. Тогава Мойсей нямаше друг избор, освен да избяга, за да се
спаси.
Трета сцена
(Поставете фигури МС19-МС23 - Мойсей при кладенеца в Мадиам, дъщерите на Йотор, овчари и стада.)
След като прекоси пустинята и планината, най-после Мойсей
стигна на безопасно място. Уморен и жаден, дойде до един кладенец в страната Мадиам. Той забеляза няколко момичета да се
опитват да напоят овцете, но груби овчари ги пропъждаха от кладенеца. Мойсей помогна на девойките да напоят стадото си.
Когато младите жени пристигнаха вкъщи, баща им ги попита:
– Защо се прибирате толкова рано?
След като разбра какво се е случило, Йотор повика Мойсей.
Така Мойсей остана да живее при тях. По-късно той се ожени за
една от дъщерите на Йотор и започна да работи при тъста си.
Изминаха четиридесет години. През първите четиридесет години от живота си Мойсей беше принц. През следващите четиридесет той работи като овчар. Мислите ли, че понякога неговите
мисли са го връщали към Египет и към неговия народ в робство?
Със сигурност те вече не бяха негов проблем.
Но Господ не мислеше така. Четиридесетте години, през които
Мойсей беше в двореца на фараона, бяха част от плана, който Той
имаше за Мойсей. Четиридесетте години като овчар в пустинята
също бяха част от същия този Божи съвършен план. Господ подготвяше Мойсей за тежката задача – да изведе израилтяните от
Египет.
Ако ти си познал Бога чрез Неговия Син, Господ Исус Христос,
тогава бъди сигурен, че Бог подготвя Своя съвършен план за твоя
живот. За тази цел, Той ще използва добрите и лошите времена
точно както направи и с живота на Мойсей.
(Поставете фигурите МС20, МС21, МС24 и МС25 – Мойсей,
жезъл и овце.)
Един ден Мойсей изведе овцете си да пасат на една тревиста
местност на планината Синай. Изведнъж от един храст се появи16

ха огнени пламъци.
(Поставете фигура М26 – горящия храст.)
Огънят беше истински, но храстът не изгаряше. Мойсей се зачуди. Какво ли стана? Той не знаеше, че огънят беше знак за Божието присъствие. Мойсей си каза: „Ще се приближа, за да огледам от по-близо.“ – Мойсей, Мойсей – кой ли го викаше?
(Прочетете Изход 3:4 и накарайте децата да ви кажат, кой говореше с на Мойсей.)
Какво каза Господ на Мойсей?
(Прочетете разговора направо от Библията, или накарайте някое дете, което чете добре, да прочете пасажа.)
„Да се не приближиш тука; събуй обущата от нозете си, защото
мястото, на което стоиш е земя свята.“ (Изход 3:5)
„Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов.“ (Изход 3:6а)
Как се е чувстваше Мойсей? Слушайте.
(Прочетете Изход 3:6б, и отново накарайте децата да отговорят на въпроса.)
„А Мойсей затули лицето си, защото се боеше да погледне към
Бога.“
Мойсей с право се страхуваше от Господа. Бог е толкова велик
и толкова мощен.
(Заменете фигура МС24 с МС25 – Мойсей и жезъла. Забележете
пунктираната линия от ляво за поставяне и махане на жезъла.)
В днешно време, понякога момчета и момичета разказват вицове за Бога. Те се надсмиват над това, което казва Библията. Те се
подиграват на тези, които обичат Бога. „За какво ни е Бог? Ние
можем да живеем, както си искаме.“ Библията ни казва, че те са
глупави хора, и че един ден те ще трябва да отговарят пред Бога
за начина, по който са живели живота си. Библията също казва, че
тези които се страхуват от Господа са мъдри. Мойсей бе мъдър.
Той се страхуваше от Божия глас.
Господ каза на Мойсей: „Видях страданието на людете Ми, които са в Египет, и чух вика им. Ела прочее, сега, и ще те изпратя
при фараона, за да изведеш людете ми, израилтяните из Египет.“
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Какъв мислите беше отговора на Мойсей?
(Прочетете Изход 3:11.)
„Кой съм аз, че да отида при фараона, и да изведа израилтяните
из Египет?“
Спомняте ли си, когато Мойсей беше млад принц в Египет, той
си мислеше, че е достатъчно силен за да помогне на народа си?
Сега Мойсей осъзна, колко слаб беше, но той трябваше да научи
още нещо. Чуйте Господните думи:
(Прочетете Изход 3:12а.)
„Господ каза на Мойсей: „Аз непременно ще бъда с теб.“ Мойсей никога не би успял да освободи израилтяните сам, но той
трябваше да разбере, че той можеше да ги изведе от Египет с Божията сила. Такъв бе съвършеният Божий план – да освободи израилтяните.
Ами ти? Разбра ли , че сам/а никога няма да можеш да се освободиш от греха? Това е добре, но сега ти трябва да разбереш, колко е велик Бог. Божият начин – при него ти не разчиташ на себе
си, а на Господ Исус Христос. Само Той може да се справи с греха
в твоя живот. Само Той има силата да те освободи от греха. Но
това може да стане само ако го приемеш за свой личен Спасител
и Господ на твоя живот, и само тогава ти ще можеш да следваш
пътя, който Бог ти показва чрез Словото Си – Библията.
Въпреки Божиите думи, Мойсей не се чувстваше сигурен, че е
готов да следва пътя, който му беше показал Бог.
Мойсей попита Бог: „Когато отида при израилтяните, кой да им
кажа, че ме изпраща?“
Господ му отговори: „Аз Съм Оня, Който съм. Кажи им, че Аз
съм Богът на бащите им – Авраам, Исаак и Яков.“
Как мислите се чувстваше Мойсей?
(Прочетете Изход 4:1.)
„Но ето, те няма да ми повярват нито да послушат думите ми,
защото ще рекат ‚ Не ти се е явил Господ‘.“
Струва ни се, че на Мойсей изобщо не му се ходеше. Господ
беше много търпелив с него, и му даде няколко знака, които Мойсей можеше да използва, за да убеди израилтяните, че Бог го беше
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изпратил. Слушайте внимателно, и се опитайте да познаете тези
знаци.
(Прочетете Изход 4:3, 4, 6, 7 и 9.)
Какви бяха трите знака?
(Махнете фигура МС25-жезъла. Поставете фигура МС28 – змията.)
1. Тоягата на Мойсей се превърна в змия.
2. Ръката на Мойсей се покри с проказа, ужасна заразна болест,
която наранява кожата.
3. Водата на река Нил стана на кръв.
Мойсей видя Божията велика сила. Сега със сигурност, той беше
готов да се довери на Господа и да тръгне по Неговия път. Ами
ти? Господ се нарича „АЗ СЪМ“. Това означава, че Той винаги ще
бъде същият.
Може би ти си като Янко. Янко наистина искаше да стане християнин и да върви по Божия път, но се страхуваше. Ами ако приятелите му се присмиват? Ами ако те не го искат повече за приятел? Ами ако Бог го накара да направи нещо трудно? Ще бъде ли
той достатъчно силен? Тогава Янко разбра, че няма от какво да се
страхува. Той е прав, никога не ще бъде достатъчно силен, за да
живее за Бога. Но това не е Божият план. Янко разбра, че Божият
план за него е да не разчита на себе си. Ако не беше така, то той
със сигурност би се провалил. Божият план за Янко беше той да
се осланя само на Господ Исус и Той ще го спаси от греха и ще му
дава сили за всеки ден.
Знаете ли какво каза Мойсей след всичко, което видя?
– Тъй като не мога да говоря много добре, не мисля, че аз мога
да съм този, който трябва да се изправи и да говори пред фараона.
– Кой направи човешките уста? И кой прави човек да е ням или
глух? Или, кой прави човек да има зрение или да е сляп? АЗ! Сега
върви и Аз ще ти казвам какво да говориш.
Но Мойсей Му се помоли:
– Моля ти се Господи, изпрати някой друг.
Господ се разгневи на Мойсей и му каза:
– Твоят брат Аарон говори добре. Аз ще му позволя да говори, а
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ти с жезъла си ще правиш знаменията, които ти показах.
Бог отговори на всичките въпроси на Мойсей. Божият план за
него беше да отиде в Египет и да изведе от там израилтяните. Нямаше да бъде лесно, но Господ обеща на Мойсей да бъде с него
през цялото време. Сега вече Мойсей трябваше да се подчини.
Той разчиташе на Бога за сила, за да може да върви по Неговия
път.
Ти вървиш ли по Божия път? Ти стигнал/а ли си при Господ
Исус Христос, който казва „Аз съм пътят“? Доверил/а ли си Му
се да се справя с греха в твоя живот, този грях който те разделя от
Бога? Предостави ли Му се, за да те спаси. Ако е така, то тогава
ден след ден ти трябва да разчиташ на Него за сили, за да можеш
да следваш плана, който Той има за твоя живот.
Помни, Господ в Своето Слово, Библията е казал: „А що се отнася до Бог, неговият план е съвършен.“
Допълнителна дейност
Необходими материали: Листове хартия, разделени на 4 отделни
части.
Нека децата използват прости фигурки, които да изобразяват
живота си в 3 сцени. На тези сцени нека те покажат как биха могли да следват Божия път в своя живот. Покажете голям модел, на
който сте изобразили „вашия живот“, върху бяла дъска или дъска
за съобщения.
име ____________________

сцена 1

сцена 2

сцена 3
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1. Залепете фигура изобразяваща молитва. Това е символ на приемането на Исус за Господ и Спасител.
2. Залепете фигура с отворена Библия, която е символ на изучаването на Библията.
3. Две други фигури, които да символизират споделянето с други
за това, в което вярваме.
Прочетете стиха и опишете, какво се е случило във всяка „сцена“ от вашия живот. Дискутирайте ситуации, които децата могат
да изполлзват при изобразяването на трите сцени.
Игра за преговор
Египетско национално радио (ЕНР)
Ако нямате микрофон, направете си един от късо парче дърво или
подобен предмет и си направите топка от алуминиево фолио, така
че да прилича на микрофон.
Представете се като репортер от Египетското национално радио
(ЕНР), и искате да интервюирате някого, който може да ви разкаже за Мойсей.
1. Може ли някой да ми каже от какво семейство идва Мойсей?
Имаше ли братя и сестри? Какви бяха родителите му? (Родители израилтяни. Брат Аарон, сестра Мариам. Неговите
родители обичаха Господа.)
(Насочете микрофона към детето, което отговаря. Също
можете и да включите и записващ касетофон. Следващата
седмица в „студиото на радио ЕНР“ вие можете да пуснете
записа и да направите преговор използвайки отговорите на
децата.)
2. Мисля, че Мойсей прекара доста години от живота си в двореца
на фараона и към него се отнасяха като с принц. Може ли някой да ми обясни, как някой от бедно израилско семейство се
озовава в двореца на фараона? (Скрит в кош и пуснат в река
Нил? Намерен от принцеса, която решила да го задържи.)
3. Говори се, че Мойсей трябваше набързо да напусне Египет –
нещо общо да има това с един бой? Някой знае ли, какво точно се случи? (Уби египтянин, който биеше израилтянин.)
4. Имаме информация, че Мойсей имаше съпруга и семейство в
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Мадиам. Някой да знае, за кого беше женен и как се запознаха? (Женен за една от дъщерите на свещеник от Мадиам.
Мойсей се противопостави на овчари, които не пускаха момичетата да напоят стадото си. Когато бащата на момичетата чу това, той покани Мойсей в дома си.)
5. Как Мойсей издържаше семейството си? (Грижеше се за овцете на тъста си.)
6. Дочухме от някъде, че нещо стана с Мойсей и някакъв горящ
храст. Може ли да хвърлите светлина по този въпрос? (Мойсей
видя горящ храст близо до Синайската планина. Въпреки че
храстът гореше, той не изгаряше. Господ говори на Мойсей
от храста.)
7. Твърдите, че всъщност Бог говори на Мойсей! Знаете ли какво
Му каза? (Господ каза на Мойсей, че Той го избра да изведе
хората от Египет.)
8. Мойсей със сигурност имаше нужда от факти, с които да се
убеди, че наистина Бог му говори. Има ли наистина такива
факти? Какви са те? (Знамения: Жезълът, който се превърна
на змия. Ръката на Мойсей беше заразена от проказа. Вода,
взета от река Нил се превръща в кръв, когато бива излята
на земята.)
Това извънредно интервю ви бе представено на живо от ЕНР.
Слушайте ни следващата седмица за повече информация по
тази невероятна история!
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Мойсей предава Божието послание
Предложения за учителите:
1. В този урок има приложение за неспасено дете. Обаче, в основната част от преподаването на урока се набляга на християнското дете. Затова би било по-добре ако в плана си включите
няколко песни с евангелизационна цел, и докато преподавате,
бъдете на разположение за съветване.
2. Преподавайте библейския урок в първата част на часа ви, използвайте нагледния пример към края на урока. Това обучение
цели подсилване на приложението в урока за спасените деца.
Библейски текст: Изход 4:18-6:9
Основна истина: Господ иска да му се довериш.
Приложение:
За неспасени: Довери се на Господ Исус Христос, за да те спаси
от греха. За спасени: Господ иска от теб да Му се доверяваш всеки
ден.
План на урока
Въведение: Проблемът с обещанията.
Развитие на събитията:
1. Бог изпраща Мойсей на път за Египет.
2. Бог изпраща Аарон да се срещне с Мойсей.
3. Мойсей и Аарон на път за Египет.
4. Мойсей и Аарон споделят Божия план с народа.
5. Мойсей пред фараона.
6. Трудът на израилтяните става по-тежък.
7. Фараонът казва „НЕ“, на тяхната молба за помощ.
8. Израилският народ обвинява Мойсей за трудността, в която се
намират.
9. Мойсей моли Господ за помощ.
10. Кулминация: Господните думи към Мойсей и израилтяните.
Той е Господ, Той ще ги освободи.
11. Заключение: Мойсей може да се довери на Господ, а също и
израилският народ.
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Нагледни материали:Фигури МС29-35. Повтарят се МС20,
МС21, МС24, МС25. Планина, сред природата и в двореца, фон
– по избор.
Стих за запаметяване:
Исус Навиев 23:14: „И вие знаете с цялото си сърце и цялата си
душа, че не пропадна нито едно от тия добри неща, които Господ,
вашия Бог говори за вас; всичките се сбъднаха за вас; нито едно
от тях не пропадна.“
Въведение
– Но вие обещахте! Казахте, че ще ходим на почивка. Това не е
честно. Вече казах на всичките си приятели, че ще ходя в Созопол.
Сега те ще кажат, че си измислям. Не е честно! Вие обещахте!
Родителите на Найден се опитаха да му обяснят, че плановете им трябваше да бъдат променени. Миналата година, когато те
казаха, че ще отидат на ваканция във Велинград, те не знаеха, че
фирмата, в която работи бащата на Найден, щеше да фалира и той
щеше да остане без работа.
(Изберете друга ситуация, която да е адекватна за децата, на
които преподавате.)
Понякога дори и родителите или най-добрите приятели дават
обещания, които не могат после да изпълнят. Не защото искат да
те карат да се чувстваш излъган/а, но защото са се случили неща,
над които те нямат власт – както се случи с бащата на Найден –
изгуби работата си.
Чуйте какво казва Божието Слово:
(Прочетете Исус Навиев 23:14.)
„Не пропадна нито едно от тези добри неща, които Господ вашия Бог ви обеща.“
Не е ли чудесно да знаем, че Бог винаги изпълнява обещанията
Си. Нищо не може да Го накара да смени плановете Си. Нищо не
е извън Неговия контрол, защото Господ е помощен и по-силен от
всеки и от всичко. Бог обича Своите Си хора. Неговите обещания
към тях не могат да се провалят.
Бог обичаше народа Си, който беше поробен в Египет. Може би
много от тях си мислеха, че Той ги забрави – НЕ – Бог щеше да из24

пълни обещанията си към Своя народ. Той щеше да ги освободи.
Те само трябваше да Му се доверят.
Първа сцена
(Планина на заден фон. Поставете фигури МС20, МС21, МС24 и
МС25 – овце и Мойсей с жезъла.)
Господ възложи на Мойсей задачата да изведе израилтяните от
Египет. Бог обеща да бъде с Мойсей и да изведе народа Си. Той
искаше Мойсей да му се довери.
Бог иска и ти да Му се довериш. Спомняш ли си първия ни урок?
Там ние научихме, че тези, които се доверят на Господ Исус, ще
бъдат освободени от този зъл господар – греха. Ти доверяваш ли
се на Господ Исус Христос? Неговите обещания никога няма да
се провалят. Ако му се довериш сега, един ден със сигурност ще
бъдеш на небето заедно с Него.
Спомняте ли си от какво се страхуваше Мойсей, когато Бог му
каза да отиде при фараона? „Аз не мога да говоря добре“ – каза
Мойсей. Той научи, че той може да остави този проблем в ръцете
на Бога. Какъв беше отговорът на Господ?
(За момент покажете фигура МС29.)
„Твоят брат Аарон говори добре. Аз ще му позволя да говори, а
ти с жезъла си ще показваш знаменията, които ти дадох.“
Но как щеше Мойсей да намери Аарон? Беше много отдавна,
когато той за последен път беше виждал някой от семейството си.
В онези дни нямаше нито телефони, нито интернет, с които днес
хората се свързват помежду си. Нямаше дори пощи, които да разнасят картички или писма.
Отново Бог доказа на Мойсей, че той може да Му се довери.
Господ говори на Аарон, и му каза точно къде да отиде, за да се
срещне с Мойсей. За Аарон това беше едно голямо пътуване. Той
трябваше да прекоси разстоянието от Египет до Мадиам. Аарон
не се нуждаеше от карта – Бог беше неговият водач.
Ако се довериш на Господ Исус като на Спасител от греха, то ти
си Божие дете и Той е обещал да те води.
(Прочетете Псалом 119:105.)
Как днес Бог ръководи своите деца? Бог използва Своето Слово,
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Библията. Библията ще те води само по правия път. Ти можеш да
се довериш на Господ. Той ще ти покаже как да живееш, така че
Той да е доволен, а не старият господар, грехът.
Втора сцена
(Махнете фигурите. Сложете МС30.)
Бог доведе Аарон до Синайската планина, там където Той беше
говорил на Мойсей от горящия храст. След толкова много години
разделени, това трябваше да бъде много специална среща между
двамата братя. Сигурен съм, че Мойсей задаваше много въпроси
на Аарон за семейството си. Но най-вече, Мойсей искаше да разкаже на брат си за чудния начин, по който Бог му говори. Може
би, той каза нещо такова.
– О, Аарон, истинският Бог на нашите прадеди ми говори на
тази планина от един горящ храст. Ти трябва да говориш вместо
мен, а аз ще правя знамения с жезъла, така че хората да ни повярват.
Ако ти желаеш Господ да говори така и на тебе? Тогава ти би
знаел точно какво да правиш. Господ говори на Мойсей по този
специален начин, но тогава всички други хора трябваше да слушат Мойсей. Те трябваше да му се доверят, за да разберат Божия
план.
Днес, всяко момче или момиче, приело Господ Исус Христос
като Господ и Спасител, притежава Неговото Слово. Всичко, което е в Библията, е от Бога и е предназначено за теб. Обаче, ако
искаш да знаеш какво казва Бог, то ти трябва да четеш Библията –
редовно – всеки ден. Трябва да размишляваш, и с Божията помощ
да приложиш в живота си това, което си научил/а. Запомни, това
е Божието Слово – ти трябва да му се довериш. Мойсей и Аарон
трябваше да се доверят на Бог, за да ги води.
Трета сцена
(Навън сред природата. Махнете фигурите. Поставете фигури
МС25, МС29, и МС31 – Аарон и Мойсей с тоягата).
Може би, докато двамата братя вървяха по дългия път обратно
към Египет, Аарон запозна Мойсей с най-новото около своето семейство. Със сигурност Аарон искаше да научи нещо повече от
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Мойсей, за неговия живот в Мадиам – какво е правил през последните четиридесет години? Обаче не мислите ли, че през по-голята
част от времето, през което те бяха заедно, си говореха и обсъждаха огромната работа, която Бог им възложи да извършат.
Те трябваше да убедят израилтяните, че Бог ги е изпратил да
изведат народа Му от Египет! Те трябваше да отидат при фараона и да му кажат да пусне Божия народ. Как ли щеше да реагира
фараона на това? И след това, те двамата трябваше да изведат израилския народ от Египет и да ги заведат в нова земя.
Ти също трябва да се довериш на Бога с цялото си сърце. Само
Той може да те освободи от робството на греха. Добре ще е ако
си спомниш, как Господ Исус победи греха като умря на мястото
на грешниците на Голготския кръст и възкръсна от смъртта. Само
като Му се доверяваш, можеш да живееш всеки ден по начина, по
който Той ни учи чрез Словото Си. Не е ли чудесно да знаеш, че
Господ никога няма да те остави, Неговите обещания никога няма
да се провалят.
Четвърта сцена
(На открито. Сложете фигура МС32 – израилтяните.)
Сигурно настана голямо вълнение, когато двамата мъже пристигнаха в Египет.
– Странникът, който идва с Аарон, да не е онзи, който живя в
двореца като принц?
– Той не се ли опита да ни помогне като уби един египтянин?
– Той какво прави тук?
– Да не би той да е нашия избавител?
Мойсей и Аарон събраха водачите на израилтяните, и Аарон им
говори от името на Мойсей.
– Богът на вашите бащи се яви на Мойсей. Той видя вашите
страдания в Египет. Бог обеща да ви изведе от Египет и да ви заведе в добра земя, в която има много храна.
– Може ли това да е истина? – чудеха се хората. – След всичките
тези години, ние наистина ли ще напуснем това ужасно място? –
Много трудно беше на водачите на народа да повярват в това.
Спомняте ли си знаменията, които Бог даде на Мойсей да из27

върши пред хората? Мойсей хвърли жезъла си на земята и той се
превърна в змия! Той хвана змията за опашката и тя се превърна отново в жезъл. Мойсей бръкна в дрехата си и извади ръката
си, цялата прокажена! Когато той пак мушна заразената си ръка
обратно в дрехата и след това я извади, проказата от нея беше
изчезнала!
Мислите ли, че след като видяха тези чудеса водачите повярваха, че Бог беше говорил на Мойсей? И наистина те повярваха!
„Аз бих повярвал ако видя чудеса, като тези!“ – може би си мислиш ти? Ти си чул, че Господ Исус може да те спаси и да промени живота ти, но все още имаш съмнения.
„Как да зная, че мога да Му се доверя? Само ако и на мее ми се
бяха показали чудеса, както на израилтяните!“
Огледай се – небето, планините, морето. Помисли за различните
видове животни и растения, които са по света. Не можеш ли да се
довериш наТози, който е толкова велик и е сътворил всичко това?
Нека прочетем Йоан 3:16:
(Нека учителят прочете стиха.)
Представи си, Господ Исус, единственият Син на Бог, който
умира на кръста, за да спаси грешници като теб. Колко много Бог
обичаше Сина Си, и въпреки това, Той го пожертва, за да можеш
ти да бъдеш спасен/а. Ти няма да видиш знаци като онези, които
Бог даде на израилтяните, но как изобщо можеш да се съмняваш
в Този, който направи толкова много за теб? Със сигурност ти
можеш да вярваш.
Израилтяните повярваха на Мойсей и Аарон, но дали повярва и
фараона?
Пета сцена
(Поставете двореца на фон. Поставете фигури МС25, МС29,
МС31 и МС33 – Мойсей с жезъла, Аарон и фараона)
Мойсей и Аарон говореха смело пред фараона. Но какво му казаха те?
(Прочетете Изход 5:1.)
„Така казва Господ Бог на Израел: ‚Пусни хората ми...‘.“
Как реагира фараона?
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(Прочетете Изход 5:2.)
„Кой е Господ та да слушам гласа Му и да пусна Израил? Не
познавам Господ и затова няма да пусна Израил.“
Фараонът беше ядосан. Тези мъже отклоняваха хората от работата им да правят тухли. Какво да прави?
(Прочетете Изход 5:6-7.)
„И в същия ден фараона заповяда на настойниците и на надзирателите на людете, казвайки: ‚Не давайте вече, както до сега
плява на тия люде, за да правят тухли, нека идат и сами си събират плява‘.“
Какво ли каза Бог на Мойсей да прави?
(Дайте възможност на децата да отговорят.)
Мойсей се подчини на Бога. Той вярваше, че Бог го води, така
че да спаси хората и затова отиде при фараона, но сега животът
на израилтяните стана по труден от всякога! Тяхната работа стана
по-тежка, защото сега, за да правят тухли, те трябваше не само
сами да си събират плявата, но и да правят същото количество
тухли.
Провали ли се Бог? Не. Бог никога не се проваля. Може ли Господ да спаси народа Си от робството в Египет? Да. Той има силата
да ги освободи.
Можете ли да си спомните урока от миналата седмица? Кой
може да довърши изречението, като постави липсващата дума.
„Божиите пътища са _ _ _ _ _ _ _ _ _ (съвършени)“
Обаче ние виждаме, че Божиите планове са различни от нашите.
Много, много години, след като умря Мойсей, Господ Исус дойде на тази земя. Неговите последователи имаха доверие в Него.
Те бяха сигурни, че това беше Месията, който беше изпратен от
Бога. Колко объркани и уплашени бяха те, когато видяха техния
Господ Исус арестуван, осъден и разпънат! Как можа това да се
случи? Изглежда, като че ли Господ се беше провалил. По-късно
те разбраха, че Господ Исус Христос трябваше да страда и умре
вместо грешниците, така че всеки който повярва в Него, да бъде
спасен. Това беше Божият съвършен план. След като Господ Исус
възкръсна от смъртта, те разбраха всичко, те видяха всичко, но
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все пак това беше объркващо.
И за Божия народ, който беше поробен в Египет беше много объркващо. На хората им беше много трудно да повярват.
(Поставете фигури МС33 и МС34 – фараона и водачите.)
Някои от хората отидоха при фараона.
(Прочетете Изход 5:15б - 16а.)
– Защо постъпвате така със слугите си? Плявата не се дава на
слугите, а казват ни: ‚Правете тухли!‘, и ето, слугите ти сме бити...
Смили ли се фараона? Не!
(Прочетете Изход 5:17-18.)
Той каза:
– Без работа останахте, без работа, затова казвате: ‘Нека отидем
да принесем жертва Господу‘. Идете сега и работете, защото плявата няма да ви се даде, но ще давате определеното число тухли.
Шеста сцена
(На открит фон. Поставете фигури МС25, МС29, МС31 и МС34
– Мойсей, Аарон и водачите.)
Докато Мойсей и Аарон напускаха двореца, еврейските водачи
викаха след тях:
– Само вие сте виновни! Нека Бог ви накаже за всичките проблеми, които ни причинихте!
„Защо обвинявате мен?“ – сигурно се чудеше Мойсей. Изглеждаше много нечестно. Хората не повярваха ли на Божието обещание, че ще ги спаси?
Мислите ли, че Мойсей се почувства обезкуражен. Той знаеше,
че се подчинява на Господ, но нещата изглеждаше, че не вървяха
на добро.
Ти чувстваш ли се така? Ти си се доверил/а на Господ Исус да
бъде твой Спасител, и ти живееш всеки ден за Него, но просто
в момента е някак си много трудно. Имаш ли проблеми у дома?
Може би, баща ти си е изгубил работата си и сега нямате достатъчно пари, за да си платите сметките. Може би, мама и татко те
обвиняват за нещо, което ти не си направил/а. Тогава ти се чудиш,
защо ли Бог позволи това да се случи щом Той е толкова велик.
Имаш ли проблеми в училище? Трудно ли ти е да си различен/а?
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Другите деца смеят ли ти се, когато ти не желаеш да четеш определени неща от тийнейджърски списания или, когато ти не четеш
последните новини за новите момчешки състави?
Какво направи Мойсей? Той направи това, което и ти трябва да
направиш. Той каза за това на Бог.
Седма сцена
(Затворено помещение. Поставете фигура МС35 – Мойсей се
моли.) (Прочетете Изход 5:22-23.)
– ... Господи, защо си зле постъпил с тези хора? Защо си ме изпратил? Защото откакто отидох при фараона да говоря, в Твоето
име, той е зле постъпвал с тези хора; а Ти никак не си избавил
хората Си.
Какъв бил Божия отговор?
(Прочетете Изход 6:2б,6.)
– Аз Съм Господ, затова кажи на израилтяните, че ще ви избавя
от робството ви под тях, и ще ви откупя с издигната мишница и с
велики съдби.
Мойсей можеше да се довери на Бога. Израилтяните можеха
да се доверят на Господ. Той щеше да изпълни обещанието Си и
щеше да ги освободи. Ти също можеш да се довериш на Господа.
Ако ти днес не си спасен/а, сега можеш да се довериш на Господ
Исус с цялото си сърце. Ти можеш да си сигурен/а, че Той ще те
освободи от робството на греха. Спомни си Неговото обещание:
„Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.“ (Йоан
8:36)
Ако се довериш на Господ Исус и го приемеш като свой личен
Спасител от греха, тогава всеки ден Му се доверявай, и Той ще
ти помага у дома, в училище с приятелите ти. Неговото обещание
към тебе никога няма да се провали.
„Нито едно от тези добри неща, които Господ вашия Бог говори
за вас, не ще пропадне.“ (Исус Навиев 23:14)
Нагледен пример
(Намерете си помощник или по-голямо дете за следващата сценка.)
– Защо нещата са толкова трудни? Аз обичам Господ Исус, Той е
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моят Спасител, но е толкова трудно. В училище другите момчета
мамят и преписват и аз се изкушавам да го правя. Вкъщи изобщо
не ми е по-лесно. Сестра ми постоянно ми се подиграва защото
съм „добродушкото“. Имам толкова проблеми! Понякога ми се
струва, че Бог ме е изоставил.
(Тогава Рангел чете от Библията си. Той чете на глас Притчи
3:5-6 и след това вдига главата си на горе и тихичко се моли.)
(Дискутирайте с децата!)
1. Защо Рангел бе толкова объркан?
2. Той направи две много мъдри неща. Кои бяха те?
3. Какво му каза Бог.
Ако и ти, като Рангел, чувстваш че имаш много проб¬леми, тогава моля те поговори с мене след урока. Просто си остани на
мястото, след като си тръгнат другите деца. Заедно можем да прочетем, какво казва Божието слово и заедно можем да се помолим
за твоите проблеми.
Може би ти не си като Рангел, защото не си приел Господ Исус
за свой личен Спасител. Най-големият проблем в живота ти е грехът. Ако искаш да знаеш повече за това как да станеш християнин, то можем да поговорим с теб след урока.
Преговор
1. Кой изпълнява винаги обещанията си? (Господ.)
2. Защо Божиите обещания винаги се изпълват? (Бог не може да
лъже и той контролира всичко.)
3. Как Аарон разбра, къде да намери Мойсей? (Той беше воден от
Бог.)
4. Как Бог ни показва Своя план за нашия живот? (Чрез Своето
Слово – Библията.)
5. Какви знамения даде Бог на Мойсей за израилтяните? (Жезълът на Мойсей се превърна в змия; неговата ръка се покри с
проказа; водата, която беше изляна на земята, се превърна в
кръв.)
6. Какво си помислиха израилтяните, когато Мойсей и Аарон им
говориха и показаха знаменията от Бога? (Те повярваха, че Господ ги е изпратил.)
32

7. Какво отговори фараона, когато Мойсей и Аарон му казаха, че
той трябва да пусне израилтяните? („Аз няма да ги пусна“.)
8. Какво направи фараона, за да стане работата на израилтяните
по-тежка? (Той заповяда да не им се дава плява, когато правеха
тухлите. Те трябваше сами да си набавят плявата и да правят същия брой тухли.)
9. Кого обвиниха израилтяните за проблемите си? (Мойсей и Аарон.)
10. Какво иска Бог да правят Неговите деца, когато трудностите и
проблемите дойдат в живота им? (Да му се доверят.)
11. Какво направи Мойсей, когато хората го обвиниха за това, че
направи живота им по-труден, отколкото беше преди? (Той се
помоли на Бога.)
12. Какъв отговор получи Мойсей от Бога? („Аз Съм Господ; Аз
ще ви изведа изпод товарите на египтяните“.)
Идея за преговор
О _ _ _ _ _ _ _		
Д______
П _ _ _ _ _ _ _		
След като дете отговори правилно на въпрос, то може да познае
буква. Думите са: „Проблеми“, „Обещания“, „Доверие“!
Когато дадената буква я има в думата, напишете я на дъската и
отборът получава толкова точки, колкото дадената буква се повтаря в думите. Например буквата „О“, се повтаря 3 пъти, и получава
съответно 3 точки. Детето може да се опита да познае цяла дума
вместо само буква, тогава, ако познае думата получава 10 точки.
Ако думите бъдат познати преди да свършат въпросите, то тогава продължете играта като задавате незададените въпроси. За
всеки верен отговор – по една точка.
Ако свършат въпросите, а има непознати думи, то тогава попълнете думите вместо децата.
И в двата случая, отделете време, за да дискутирате с групата
значимостта на тези думи в урока.
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Мойсей вижда Божията сила
Предложениия за учителите:
1. Преподайте стиха за заучаване Йоан 8:36 в началото на урока.
Докато преподавате, върнете се към Урок 1 и насочете вниманието на децата върху следните основни точки.
а) Какво е грехът
б) Примери за грях
в) Че всички са виновни, защото съгрешиха против Бог.
г) Наказанието, което носи грехът.
Изберете песен като „Само кръвта на Исуса“, за да подсилите
този урок за греха.
Като използвате стиха за заучаване и песента, с които напомняте на децата това, което преди са учили за греха, вие създавате много добра основа за преподаване на Урок 4.
2. За първите девет язви е отделено малко място в урока. Иначе
той би станал твърде дълъг. Ако искате да разгледате по-подробно тези неща, тогава най-добре би било да отделите две
седмици за този урок.
Библейски текст: Изход 7:1-12:51
Основна истина: Бог може да те освободи.
Приложение
За неспасени: Помоли Господ Исус да те освободи от Божия съд,
и да те освободи от контрола на греха.
План на урока
Въведение:„Аз не ще ги оставя!“
Развитие на действията:
1. Превръщането на водата в кръв.
2. Напастта от жаби, въшки и мухи.
3. Напастта от циреи по стадата.
4. Огнената градушка; скакалците.
5. Тъмнината.
6. Последно предупреждение към фараона.
7. Приготовления за пасхалното агне.
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8. Първородните на египтяните умират.
9. Кулминация: На израилтяните им е заповядано да напуснат
земята.
10. Заключение: Излизането
Нагледни материали:Фигури МС36-53. Повтарят се МС25,
МС28, МС29 и МС31. Фон на двореца – по избор.
Стих за запаметяване:
Йоан 8:36 „Ако Синът ви освободи, наистина ще се сте свободни“
Първа сцена
„Няма да пусна израилтяните!“ Всеки път това беше отговора
на фараона.
(В двореца. Поставете фигури МС25, МС28, МС29, МС31, МСЗЗ
и МС36-39 – змии, Аарон и Мойсей с жезъла, фараона и египтяните.)
Мойсей показа на фараона знаменията, които Бог му беше дал.
Не виждаше ли фараона, колко мощен беше Господ? Той и неговият народ страдаха много, когато Господ превърна водата на река
Нил в кръв. Рибите измряха. Нямаше и вода за пиене. Дори и водата в къщите се беше превърнала в кръв! И какво каза фараона?
„Няма да пусна народа.“
Втора сцена
(Фон по избор. Поставете фигури МС40-48, по последователността, по която са преподадени.)
Вероятно израилтяните си мислеха, че нищо не е в състояние да
накара фараона да промени решението си. Те никога нямаше да
бъдат свободни! Но те грешаха. Господ можеше да ги спаси, но
Той предупреди Мойсей, че това няма да стане, докато фараона
не видеше, колко велик и мощен е Бога на Израил. Какво направи
Господ?
(Прочетете Изход 8:5.)
Жаби! Милиони жаби! Те бяха навсякъде.
След жабите дойдоха въшки, после мухи! Всеки и всичко беше
покрито от тях.
– „Ще пусна людете“– каза фараона, когато Бог изпрати напаст35

та от мухите. Но скоро след като Господ махна мухите, фараона
отново се отказа да пусне народа.
Наближаваше времето, когато фараона щеше да види отново
Божията мощ. Бог изпрати зараза по всички животни, които принадлежаха на египтяните. Фараонът отново отказа да пусне израилтяните и тогава Бог изпрати ужасяващи обриви по телата на
хората и техните животни.
После последва огненена градушка, а след нея рояци скакалци.
Какво направи фараона? Той пак отказа да пусне народа!
Бог изпрати девето предупреждение. Този път тъмнина покри
цялата земя.
Какви ужасни страдания докара фараонът на собствения си народ, защото не искаше да послуша Господ, а най-лошото тепърва
предстоеше!
Можете ли да си спомните първия урок, който, учихте за Мойсей? Кой може да ми каже името на злия господар, който управлява живота на мъже и жени, момчета и момичета? (Грехът.)
Грехът причинява ужасни страдания на нашия свят. Кои са само
някои от ужасяващите неща, които се случват заради греха? (Войни, болести, смърт.)
Спомняте ли си, че най-лошото е, че грехът унищожава твоя
живот и ти пречи да познаеш и обикнеш Бога? Един ден грехът
може така да направи, че да те раздели завинаги от Господ и да те
постави на едно място за наказания, наречено Ад.
Чудели ли сте се: може ли някой да ме спаси от този ужасен господар и да ме освободи от ужасното наказание, което грехът носи
със себе си? Чуйте думите на Господ Исус.
(Прочетете Йоан 8:36.)
„Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.“
Мислил/а ли си, че искаш да бъдеш свободен/на, но не знаеш
какво трябва да направиш? Може би ти си помолил/а Господ Исус
да те освободи, но не си сигурен/на дали наистина Той наистина
те е освободил. И в двата случая, ела и поговори с мен след урока.
Просто, когато свърши урокът и другите деца започнат да излизат, ти ела и седни по-напред, така аз ще знам, че ти искаш да си
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поговорим. Заедно, ние можем да прочетем какво има да ни каже
Божието Слово.
Този зъл господар – грехът – не иска да си свободен/а. Ти сам
никога не можеш да се освободиш. Не е ли чудесно да знаеш, че
Господ може да те освободи!
Фараонът не искаше Израил да бъде свободен. Израилтяните
нямаха сила сами да се освободят. Техният Бог им бе обещал, че
ще ги освободи, и Той правеше точно това.
Трета сцена
(Фон, двореца на фараона. Поставете фигури МС25, МС29,
МС31,МС33 и МС36.)
Мойсей отиде при фараона с последно предупреждение от Господ.
(Прочетете Изход 11:4-6.)
„Така казва Господ: ‚Около средата на една нощ, Аз ще мина
през Египет и всеки първороден в Египетската земя ще умре, от
първородния на фараона, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която е зад воденицата, и до всяко първородно
на добитъка. И по цялата египетска земя ще се нададе голям писък, какъвто никога не е имало, нито ще има вече такъв‘.“
Ами какво щеше да стане с израилтяните? Господ каза, че те
щяха да бъдат в безопасност. Със сигурност фараонът не искаше
това да се случи! Сега вече със сигурност той щеше да пусне израилтяните. Но не – неговото сърце беше толкова закоравяло, че
той пак нямаше да ги освободи, но Господ сам щеше да освободи
народа Си от робството.
Фараонът щеше да види великата Божия мощ, но по един ужасен начин.
Междувременно Божият народ се подготвяше да напусне Египет. Мойсей и Аарон им дадоха Божиите инструкции, които израилтяните трябваше да изпълнят, ако искаха да избегнат злото,
което щеше да дойде върху Египет и да бъдат освободени. Какви
бяха тези инструкции?
Четвърта сцена
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(Нека някое голямо дете или някой помощник прочете Изход 12:3,
4а, 5а, 6, 7 и 13.)
„На десетия ден от този месец всеки човек трябваше да намери
едно агне за себе си..: агне за домашните си. Но, ако домашните са
малцина за агнето, тогава домакинът и най-ближният до къщата
му съсед нека го вземат...
Агнето нека бъде без недостатък, едногодишно, от мъжки пол...
И да го пазите до четиринадесетия ден на същия този месец.
Тогава нека цялото общество на израилтяните да са събрани по
домовете си и да го убият привечер.
После нека вземат от кръвта и турят на двата стълба и на горния
праг на вратата на къщите, гдето ще го ядат.
...И кръвта на къщите където сте, ще ви служи за белег, така че,
като видя кръвта, ще ви отмина, когато поразя египетската земя.“
Агнетата трябваше да умрат, за да може израилтяните да бъдат спасени от смъртта и от робството. Това е една великолепна
илюстрация на Божия план да спаси грешници като теб и мен от
осъждението, което ние заслужаваме поради нашия грях и да ни
освободи от робството на греха.
Какво трябваше да бъде агнето? То не трябваше да има никакъв недостатък. Библията нарича Господ Исус Христос Агнето
Божие. В неговия живот нямаше нищо нередно. Той никога не бе
съгрешил с мисъл, дума или действие.
Никой друг не би могъл да ни спаси от греха, защото всеки един
е съгрешил, всеки един не се подчинява на Бога. Само съвършеният, безгрешен Син на Бога може да бъде агнето, което би умряло, за да ни спаси и освободи.
Пета сцена
(Поставете картината с кръста.)
Господ Исус Христос, който не бе нарушил нито един закон,
беше съден и за Него се говореха лъжи. Лоши мъже Му се подиграваха и Го биеха. Най-накрая, Той беше разпнат на кръст като
един обикновен престъпник. Там на Голгота, Той страдаше много
повече, отколкото ние бихме могли да си представим. Неговата
кръв бе пролята за грешниците.
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Спомняте ли си, че миналата седмица каза.хме, че няма по-мощен от Господ? Сега не се ли чудите, защо Бог не бе спрял всичко
това, което се случи на Неговия единствен Син, когото Той много
обичаше?
Господ Исус бе разпнат на кръста не защото Бог нищо не можеше да направи, но защото Бог много обичаше света.
Грехът трябва да се наказва и силата на греха да се унищожи. И
така, Бог и Неговата невероятна любов, наказа вместо грешника,
Своя възлюбен Син. Господ Исус доброволно даде живота Си, за
да спаси теб, да те освободи от този зъл господар, греха.
Запомнете, за да бъдат спасени от смъртта и да си заминат свободни от Египет, израилтяните трябваше да следват Божия план.
Всеки един, който не правеше това, щеше да го последва същото
ужасно наказание както и египтяните.
Шеста сцена
(Поставете фигури МС49-51.)
Когато дойде времето, израилтяните бяха вече готови. Техният
Бог им беше обещал, че ще ги спаси и освободи. Те чакаха по домовете си. Привечер агнетата бяха заколени. Мъжете от всяко семейство взеха малко от кръвта им и напръскаха рамката на вратата, точно както им беше казано. Агнето беше изпечено с горчиви
подправки и беше приготвен хляб без квас. Масата не беше подредена като за обикновена вечеря, израилтяните бяха облечени и
готови за път. Това ядене трябваше да се яде бързо. До сутринта
нищо от него не трябваше да остане.
В полунощ ангел Господен премина през египетската земя. Той
дойде, за да убие най-големия син във всяко семейство. Това беше
Божието наказание за народа на Египет. Но, на която врата праговете бяха намазани с кръв от агне, в този дом всички бяха в
безопасност.
Господ ни казва в Словото Си, Библията, че всички заслужават
Неговото наказание, защото всички не Му се подчиняваме – нито
ти, нито аз. Грехът, който контролира твоя живот, ще донесе Божието осъждение на теб. Това осъждане е – да бъдеш завинаги
отделен/а от Бога. Господ също така ни казва в Словото Си за Не39

говия чудесен план, според който ти и аз можем да бъдем спасени
от това осъждение и да бъдем освободени от контрола на греха.
Кой е Божият Агнец?
Какво стана с Неговата кръв?
Когато Господ Исус Христос умря на кръста, Неговата скъпоценна кръв плати цената на нашето спасение и ни спаси от наказанието което сме заслужили. Тя ни освободи и от властта на
Сатана и греха. В това ти можеш да си абсолютно сигурен, защото
Бог възкреси Господ Исус от смъртта.
(Поставете картината с празната гробница.)
Господ Исус живее вечно!
Какво трябва да направиш ти? Ако осъзнаваш, че в момента се
намираш в голяма опасност поради греха в твоя живот, то тогава
ела при Христос. Няма време за отлагане. Бог иска ти да отидеш
сега. Точно от мястото, на което седиш, ти можеш да кажеш на
Господ, колко много съжаляваш за твоя грях, и че ти не искаш
да се занимаваш вече с него. Тогава благодари на Господ Исус,
затова че умря на кръста за твоя грях, и Го помоли да те спаси и
освободи от властта на греха.
Йоан 8:26 казва: „Ако Синът ви освободи, наистина ще бъдете
свободни.“
Ами египтяните? О, виковете, които излизаха от техните домове! От най богатия до най-бедния дом в Египет, бяха в голяма
скръб, защото първородният син беше умрял – точно както Мойсей предупреди. О, колко е глупаво да се пренебрегват Божиите
предупреждения!
Все още беше полунощ, когато фараонът извика Мойсей и Аарон. Какво ли искаше да им каже?
(Прочетете Изход 12:31.)
Фараонът каза:
– Станете вие и израилтяните, излезте насред хората ми, и идете
и послужете на Господа, както казахте.
Седма сцена
(Поставете фигури МС52 и МС53 – израилтяните.)
Злато, сребро и дрехи бяха дадени на израилтяните. Египтяните
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им дадоха всичко, което те поискаха та дори и повече – само и
само да се махнат по-бързо от страна им. Бяха толкова изплашени, че молеха израилтяните да напус¬нат, да не би и те самите да
умрат!
Израилтяните си тръгнаха много бързо. Те дори нямаха време
да изпекат хляба, който бяха омесили! Взеха със себе си тестото
и напуснаха Египет. Те напускаха робството, бяха свободни и в
безопасност.
Момчета и момичета, внимавайте! Господ, който толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да умре за грешниците,
не може да търпи греха. Грехът, който контролира твоя живот, ще
ти донесе Божието осъждение, освен ако ти не се обърнеш към
Господ Исус Христос. Бъди като израилския народ, няма време за
отлагане. Ела днес и сега при единствения, Този който може да те
освободи и спаси.
„В Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението
на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат“
(Ефесяни 1:7).
Преговор
1. Какво заръча Бог на Мойсей и Аарон да кажат на фараона?
(Пусни народа ми.)
2. Какъв беше отговорът на фараона? (Кой е този Бог? Аз няма да
пусна израилтяните!)
3. Кажете три от ужасните напаст, които Бог беше изпратил на
египтяните? (Девет напаст – превръщане на водата в кръв,
жаби, въшки, мухи, зарази по животните, циреи по египтяните и животните, огнена градушка, скакалци и тъмнината.)
4. Какво беше последното предупреждение, което беше дадено
на фараона? (Всяко първородно на египтяните и техните животни ще умре.)
5. Как израилтяните се предпазиха от Божието ужасно наказание
към египтяните? (Кръв от агне по праговете на вратите на
всеки дом на израилтяните.)
6. Какво агне трябваше да бъде убито? (Без недостатък.)
7. Как тези агнета ни напомнят за Господ Исус? (Безгрешното
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Божие Агне, което умря, за да спаси грешниците.)
8. Какво трябва да направиш, за да се спасиш от Божието наказание на твоя грях? (Довери се само на Господ Исус за спасението. Неговата кръв бе пролята, за да заплати за твоя грях.)
9. Според нашия урок, какво се случи в полунощ? (Бог направи
това, което обеща и всеки първороден син от египтяните и
техните животни умряха.)
10. Фараонът извика Мойсей и Аарон. Какво им каза? („Вървете!
Напуснете земята ми! Вземете децата си, стадата си и овцете си.“)
11. Какво дадоха египтяните на израилтяните? (Злато, сребро и
дрехи.)
12. Какво казва стих Йоан 8:36? („Ако Синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни“.)
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Великото пътуване
Предложениия към учителя:
1. Повечето от материала втози урок е насочен към спасеното
дете. Затова е важно да използвате други части от програмата,
за да засегнете и неспасеното. Трябва да сте на разположение
за съвет, вижте урока от предишната седмица и използвайте
песента „Само кръвта на Исуса“
2. Урокът е насочен към ролята на Святия Дух да дава сигурност в
спасението. За да напомните на децата за личността и работата
на Святия Дух използвайте песента „Вярата на едно дете“!
3. Урокът съдържа история за едно момче на име Стефан, която
е последвана от няколко въпроса. Отделете време, за да могат
децата да отговорят на тези въпроси и обсъдете отговорите заедно с тях.
След дискусията, може би ще ви трябват няколко други въпроса, които да насочат вниманието върху историята. Например:
А) Какво стана, че израилтяните толкова се уплашиха?
Б) Беше ли по-добре за израилтяните да останат в Египет?
В) Какво трябваше да запомнят?
Библейски текст: Изход 13:15-21
Основна истина: Господ никога няма да изостави децата си.
Приложение
За спасените деца: Довери Му се, Той е винаги със теб.
План на урока
Въведение: Най-накрая свободни!
Развитие на събитията:
1. Господ ги води към нова земя.
2. Стълб от огън и облак.
3. Фараонът се подготвя за битка.
4. Израилтяните се страхуват и обвиняват Мойсей.
5. Облак носи тъмнина за египтяните.
6. Водите са разделени и хората преминават.
7. Египтяните са объркани.
8. Кулминация – морето ги залива.
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9. Заключение – народът е спасен.
Нагледни материали: Фигури М52-56. Повтарят се фигури
МСЗЗ и МС37. Покривалата А, В, С, В от фланела или филц. По
възможност планински фон.
Стих за запаметяване:
Евреи 13:5б „Сам Бог е рекъл: ‚Никак няма да те оставя и никак
няма да те забравя‘.“
Първа сцена
(Планински фон. Поставете фигури МС52 и МС53 – Израилтяните.)
Най-накрая свободни! Господ изведе народа си от Египет. Около
два милиона израилтяни – мъже, жени и деца напуснаха, докато
все още беше тъмно. Ами сега какво? Бог ги освободи, но къде
щяха да отидат? Как щяха да стигнат дотам?
В Египет Бог показа на израилтяните Своята голяма мощ. Те
видяха големите страдания, които Бог докара на египтяните, докато израилтяните се радваха на Неговата любов към тях. Сега им
предстоеше да научат още за техния Бог. Той ги изведе от Египет
и им беше обещал нова земя и щеше да ги заведе там. Те щяха да
разберат, че техният Бог винаги щеше да бъде с тях. Той никога
нямаше да ги изостави.
Помолил/а ли си Господ Исус Христос да бъде твой Спасител
и Господ? Ако си Го помолил/а значи ти си свободен/ на, грехът
вече не е твой господар и ти си спасен/а от наказанието, което заслужаваш заради твоя грях. Знаете ли Божието обещание за вас:
„...и никак не ще те забравя.“ (Евреи 13:56)?
Ти сам не можеш да се спасиш, само Господ може да направи
това. Ти сам не можеш да живееш християнски живот, ти се нуждаеш от Господ. Точно както Той беше с народа си, израилтяните,
така Той ще бъде и с теб във всяка стъпка от твоя път през целия
ти живот. Неговото обещание е: „и никак не ще те забравя“.
Питал ли си се как можеш да разбереш, че Господ е с теб? Как
знаеше Израил, че Господ беше с тях?
(Поставете А – покривалото облак.)
Когато настъпи сутринта те забелязаха странен стълб от облак.
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Библията казва, че Бог беше в този облак. Когато се стъмняваше,
стълбът от облак се превръщаше в огнен стълб и им показваше
пътя. Чуйте какво казва Божието Слово:
(Прочетете Изход 13:22.)
„Той не отнемаше отпред людете облачния стълб денем, нито
огнения стълб нощем.“
Хората можеха да видят, че Господ беше с тях, и нямаше да ги
остави.
Днес Бог не се появява в стълб от огън или облак, но ако ти си
Негово дете, то ти трябва да си сигурен/на, че Той е с теб. Как?
Когато ти си приел/а Господ Исус за твой личен спасител, тогава
Святия Дух е дошъл да живее в твоя живот. Той ти помага да си
сигурен/на, че Бог е винаги с теб. Той ти дава мир в сърцето и ти
дава сигурност, че ти си Божие дете. Обаче, запомни, че грехът не
иска да те пусне, и Дяволът може да те накара да се съмняваш за
това дали наистина Господ е с теб! Бог ти е дал Своя Дух и Своето
Слово. В него са обещанията Му, които никога не се провалят. Той
казва: „Никак няма да те оставя“. Понякога ти можеш да не чувстваш, че Бог е с теб, но Той ти е обещал, повярвай Му.
Облакът и огънят показваха на израилтяните, че Господ е с тях и
също ги водеха по пътя, по който Бог искаше да вървят. Въпреки
че бяха само на 160 км от земята, която Бог им беше обещал да им
даде, Той ги водеше по различни пътища, за да не минават покрай
вражеска територия.
Втора сцена
(Поставете върху другите фигури, фигури МСЗЗ и 37 – фараоан
и водачите.)
Нека сега за момент се върнем обратно в Египет. Фараонът беше
ли още тъжен заради смъртта на сина си, и другите умрели деца
от египетските семейства? Може би. Но със сигурност той много
съжаляваше за загубата на своите роби, израилтяните.
(Махнете фигури МС33 и МС37.)
Набързо фараонът събра цялата си армия и шестстотин от
най-добрите си колесници. Всяка една от тези колесници беше
теглена от пет коня и водена от двама египетски войника. Еди45

ният караше колесницата, а другият беше въоръжен с меч и щит.
Фараонът със своята колесница трябваше да води армията си при
преследването на израилтяните.
Междувременно, Божият народ си устрои лагер близо до морето. Това беше място, до което Бог ги беше довел. Те трябваше да
се чувстват много добре – свободни – пътуващи към земята, която
Господ им беше обещал да им даде.
Изведнъж всичко се промени! Чуха ли те тропота от хиляди
конски копита? Видяха ли облаците от прах, които можеше само
една армия да вдигне? Може би, в спокойствието и тишината на
пустинята, те дори чуха виковете на египетските войници.
Израилтяните се ужасиха. Те бяха в капан. От двете им страни
имаше планини, пред тях море, изглеждаше, че няма накъде да
избягат от армията на фараона. В паниката си те се обърнаха към
Мойсей:
– Защо ни причини това? Ние можехме да си умрем и в Египет!
Защо ни доведе да измрем в пустинята?
Те си мислеха,че веднъж щом напуснат Египет, всичките им
трудности и проблеми щяха да престанат. Мислиш ли, че щом
като веднъж приемеш Господ Исус за свой личен Спасител, всичко ще върви като по вода? Мислиш ли, че Бог ще премахне всичките ти проблеми? Не! Бог не е обещал това. Докато си на тази
земя, ти ще имаш проблеми. Мислиш ли, че старият ти господар,
грехът, ще те остави на спокойствие? Бъди сигурен/а, че щом се
опитваш да живееш за Бога, ще имаш много изкушения, съмнения и проблеми. Може би нещо, което ти се е случило, ще те накара да си помислиш това, което казаха израилтяните: „Ами аз
преди си бях по-добре, беше по-лесно!“
И Стефан се чувстваше така. Той прие Господ Исус за свой Спасител. Преди, като член на банда, винаги правеше по някоя пакост
в училище. Те тормозеха малките деца и правеха живота на някои учители непоносим. В началото Стефан се чувстваше много
добре. Но Бог започна да работи в живота му, и скоро той осъзна
колко грешен беше. В един момент Стефан помоли за прошка и се
довери на Господ. Неговият живот се промени. Той вече не беше
46

в бандата и дори се опита да се сдобри с някои от хората, които
беше наранил преди. В началото другите членове на бандата само
му се присмиваха, че беше станал истински душко-добродушко!
Те си мислеха, че това щеше да бъде временно и Стефан щеше
пак да се върне при тях. Когато обаче това не стана, тяхното отношение към него се промени. Те започнаха да дразнят Стефан и
го заплашваха!
Как мислите се чувстваше Стефан! Бог беше ли го оставил?
Щеше ли да му е по-добре, ако Той не се беше доверил на Господ
Исус Христос? Какъв съвет бихте му дали?
(Окуражете децата да дадат отговори на тези въпроси като се
основават но това, което вече им е било предадено.)
Бяха ли забравили израилтяните толкова бързо, какво Бог бе направил за тях. Той ги бе освободил. Той им бе обещал нова земя.
Той беше с тях!
Мойсей каза:
– Не се страхувайте. Стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес. Господ ще воюва за вас, а вие ще
останете мирни.
Но точно в този момент израилтяните не можеха да избягат от
армията на фараона. Морето беше пред тях! Планините бяха от
двете им страни! Какво можеха да направят те? Нищо освен да
се доверят на Господ, който беше с тях. Запомнете, няма трудни
неща за Господа. Чуйте какво каза Мойсей на израилтяните:
(Прочетете Изход 14:13а и 14а.)
– Не се страхувайте. Стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес. Господ ще воюва за вас.
Трета сцена
(Махнете покривалото облак.)
Облакът, който досега вървеше пред тях, сега се премести отзад,
за да ги раздели от египетската армия. Облакът донесе тъмнина
на египтяните и светлина за израилтяните през цялата нощ. Бог
беше с народа Си.
(Поставете фигура МС54 – Мойсей. Поставете плата с Червеното море.)
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Господ каза на Мойсей да простре жезъла си върху морето. Задуха силен вятър и направи път през морето. Водата се отдръпна
от двете страни на пътя и застана като огромни стени. Божият народ не беше вече в капан. По един чуден начин Бог направи място,
откъдето те можеха да избягат от Египетската армия.
(Заместете плат В с С.)
Колко мощен е Бог! Какво този велик Бог обещава на народа
Си?
„Никак няма да те оставя“. Чудесно е да имаш родители и приятели, които се грижат за теб, но въпреки че много те обичат, те не
могат да бъдат до теб всеки ден и час. Библията ни казва, че Бог
никога не спи. Той постоянно бди над своите деца.
(Прочетете Псалом 121:3.)
„Онзи, който те пази, няма да задреме... Ето, Онзи, който пази
Израил няма да задреме, нито ще заспи.“
Нашите приятели и родители се опитват да ни предпазват да
не се нараним, но понякога се случват неща, над които те нямат
власт.
Запомнете, няма нищо трудно за Господ, Той е винаги със своите деца.
(Поставете фигура МС55 – израилтяните.)
Израилтяните сигурно си мислеха, че сънуват, докато вървяха
по суша през средата на Червеното море. Техният Бог беше направил това. Колко чуден и велик беше Той!
Християнино, твоят Бог и днес е толкова мощен и чуден и Той
е винаги до теб.
Знаеш ли, колко много трябваше да плати Господ Исус, за да си
сигурен, че Бог е с теб през цялото време?
Библията казва, че грехът отделя човека от Бога. Той скрива Неговото лице от нас. Когато Господ Исус умря на кръста, целият
ни грях беше върху Него. Той извика: „Боже мой, защо си ме оставил?“ Бог не можеше да гледа Своя възлюбен Син, докато Той
поема върху себе си наказанието, което ние заслужаваме. Господ
Исус изпита най-голямата болка – да бъде отделен от Бога, за да
могат ония, които Му се доверят, никога да не бъдат разделени от
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Господа.
Не е ли чудесно да знаете, че Господ Исус е жив. Той плати пълната цена за греха, и Той живее вечно.
Четвърта сцена
(Без фигури.)
А какво ли стана с египетската армия? Египтяните тръгнаха да
преследват израилтяните, но Бог не беше с тях, Той беше против
тях. Господ причини объркване в египетската армия. Техните великолепни колесници затънаха в калта.
– Нека се върнем и да не преследваме израилтяните! Бог воюва
за тях!
Мойсей държеше жезъла си, прострян над Червеното море. Стените от вода, които Бог държеше, докато преминаваше Неговият
народ, изведнъж се срутиха и заляха египтяните, техните коне и
колесници.
Нито един египтянин не оцеля!
(Поставете Фигура МС56 – Мойсей и израилтяните.)
Всички израилтяни бяха вече на другия бряг на Червеното море.
Господ Бог се биеше вместо тях. Те видяха силата на своя Бог и
разбраха, че Той винаги щеше да бъде с тях.
Ти можеш ли да кажеш сега: „Аз съм Божие дете“? Можеш, ако
се довериш на Господ Исус Христос като твой единствен Спасител, Който може да те спаси от греха и да те освободи.
Можеш ли да кажеш: „Аз не трябва да се страхувам“? Можеш,
ако си Негово дете и имаш Неговото обещание: „Никак няма да те
оставя, и никак няма да те забравя“ (Евреи 13:56)
Дейност
Накарайте помощника ви или домакина да разкажат как Господ
е бил с тях в трудна ситуация.
Домашна работа
Нека децата, които са приели Господ Исус Христос, да направят
няколко копия на стиха от Евреи 13:56. После нека ги поставят на
различни места – спалня, училищна чанта, дневник, чин.
Всеки път, когато се намерите в трудност или имате проблем и
се страхувате, погледнете този стих, прочетете го и благодарете
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на Бог, че е с вас.
Преговор
1. Как Господ показваше на израилтяните, че е с тях и през деня и
през нощта? (Облак през деня, огнен стълб през нощта.)
2. Какво обещава Бог на своите деца в Евреи 13:56? („Никак няма
да те оставя, и никак няма да те забравя.“)
3. Къде Бог доведе хората и те си направиха лагер? (Близо до морето.)
4. Какво реши да направи фараонът след като израилтяните напуснаха Египет? (Да събере най-добрите си колесници и войници и да тръгне след тях.)
5. Как израилтяните показаха, че не се доверяват на това, че Бог
може да им помогне? (Оплакваха се на Мойсей.)
6. Какво трябва да правят Божиите хора, когато срещнат трудности? (Да продължат да Му се доверяват.)
7. Как израилтяните бяха предпазени и отделени от египетските
войници? (Между тях имаше облак.)
8. Какви инструкции даде Бог на Мойсей? (Да простре жезъла си
над морето.)
9. Какво стана, когато Мойсей се подчини на Господ? (Водата се
раздели и образува сух път.)
10. Как Бог можа да направи това? (Цялата сила принадлежи на
него.)
11. Какво се случи с египетската армия, когато се опита да последва израилтяните? (Водата ги заля.)
12. Защо Божиите чада не трябва да се страхуват? (Божието обещание да бъде винаги с тях, никога няма да се провали.)
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Хората се оплакват, Господ снабдява
Предложениия за учителите:
1. Преподайте този урок през първата половина на Клуба на Добрата вест.
2. Към края на Клуба, представете двете нагледни случки. В голяма група с достатъчен брой помощници може да разделите
децата на малки групи и да обсъждате заедно въпросите.
Библейски текст: Изход 15:22-17:2
Основна истина: Бог обещава да даде на децата си всичко, от
което имат нужда.
Приложение
За неспасени: Предостави пред Господ Исус най-голямата си
нужда – прощение на греха.
За спасени: Довери Му се и Той ще снабди всичките ти нужди.
План на урока
Въведение: „Защо ни доведе тук?“
Развитие на събитията:
1. Израилтяните се нуждаят от вода.
2. Мера – водата е горчива, хората се оплакват.
3. Мойсей вика към Господ. Водата става сладка.
4. Почивка при Елим.
5. Глад в пустинята. Хората се оплакват.
6. Бог говори на хората чрез Мойсей и обещава хляб и месо.
7. Кулминация: Пъдпъдъци и манна.
8. Заключение: Божиите чада могат да Му се доверят и Той ще ги
снабди с всичко, от което имат нужда.
Нагледни материали: Фигури МС57-67. Повтарят се фигури
МС29, МС31, МС52 и МС53. Плат, изобразяващ водата D и планински фон на открито.
Стих за запаметяване:
Римляни 8:32 „Онзи, който не пожали Своя Син, но Го предаде за
всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко?“
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Въведение
– Защо ни доведе тук? Мразя това място! Не познавам никого!
Където живеехме преди, беше много по-хубаво. – оплакваше се
Румен на родителите си. Той се чустваше самотен и се страхуваше да ходи в новото училище. Румен наистина се нуждаеше от
приятел.
Спомнете си обещанието от урока от миналата седмица. „Бог
никога няма да изостави чадата Си.“ Тази седмица вие ще видите
как Бог спазва още едно чудесно обещание. Той е обещал да даде
на чадата си всичко, от което те имат нужда.
ПЪРВА СЦЕНА
(Фон, на открито в планината. Поставете фигури МС52 и МС53
– израилтяните.)
Израилтяните бяха в отчайваща нужда от вода. Бяха минали три
дни, откакто прекосиха Червеното море. Малките дечица плачеха,
на възрастните им беше горещо и бяха жадни. Ах, колко ги боляха
гърлата от жажда!
Те бяха заобиколени от сиви планини, които се издигаха, така
че приличаха на големи стени. Най-високият им връх беше 2600
метра. Стъпка по стъпка те вървяха по жълтия пясък, а понякога
и по скалисти пътеки през планината. Сега те бяха на едно празно
и пусто място.
През зимата тук имаше поток, който течеше покрай планинския
път, но сега приличаше на пуст път.
Втора сцена
(Поставете фигури МС31 и МС57-61 – израилтяните и Мойсей.)
– Ах! Вода за пиене! – Но бяха разочаровани, защото водата
беше горчива. Те не можеха да пият от нея.
Бог иска чадата Му да Му се доверят, за да им даде всичко, от
което имат нужда. Какво направиха израилтяните? Те викнаха
към Мойсей:
– Какво трябва да направим?
Мойсей направи правилното нещо. Той се помоли на Господ и
Бог каза на Мойсей точно какво да направи.
(Заместете МС31 с МС62 – Мойсей.)
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(Прочетете Изход 15:25.)
Бог показа на Мойсей едно специално дърво и му каза да го
хвърли във водата. Изведнъж водата стана добра за пиене! Бог
обичаше своя народ. Той им даде това, от което те се нуждаеха.
Християнино, не е ли чудесно да знаеш, че Бог е снабдил
най-големите ти нужди. Твоят грях трябваше да бъде простен, а
ти да станеш праведен пред Бога – това беше голямата ти нужда
– по-голяма от нуждата ти за храна и вода! Господ толкова те възлюби, че е даде Своя единороден Син, Господ Исус Христос; да
плати за твоя грях. Ти си Божие дете, защото Господ Исус умря за
теб и възкръсна, и ти Му се доверяваш.
Римляни 8:32 ни казва, че както Бог не бе запазил Своя единороден Син, а го пожертва за всички нас, така Той свободно (или
милостиво) би ни дал всичко.
Ако Господ Исус е твоят Спасител, то тогава ти можеш да си
сигурен, че Бог ще ти даде всичко от което се нуждаеш.
(Може би тук би било добре да обсъдите накратко, каква е разликата между липсата, желанията и нуждата. Обяснете, че
Бог винаги прави това, което е най-добре за неговите чада, Той
им дава това, от което те имат нужда, а не винаги това, което
те искат.)
От Мера, Бог поведе израилтяните към Елим, там имаше дванадесет кладенеца с вода! Също така, там имаше и сенчести палмови дървета. Колко добър беше Бог към, тях. Те останаха да си
починат в Елим около месец. Лесно беше сега да се доверяват на
Бога, след като всичко вървеше като по вода.
Спомняте ли си Румен, момчето което имаше нужда от приятел? Румен прие Господ Исус за свой личен Спасител. В старото му училище имаше много християни, които всяка седмица се
срещаха и изучаваха Библията заедно с учител християнин. Когато другите ученици се подиграваха на Румен заради това, че
той е християнин, за него нямаше значение, защото той имаше
много приятели, които също обичаха Господ Исус. Там му беше
лесно да се доверява на Бога. Сега беше различно! Семейството
му трябваше да се премести, заради работата на бащата и Румен
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беше много самотен и се страхуваше. Той трябваше да ходи в ново
училище. Там нямаше да познава никого. Беше ужасно! И вместо
да се довери на Бога, Румен точно както израилтяните, започна да
мрънка и недоволства!
Неговите родители разбраха това и баща му му напомни за всичките неща, които Бог беше направил вече за него.
– Румен, ако Господ те обикна толкова много, че даде Своя единороден Син, не мислиш ли, че ти сега можеш да Му се довериш
и Той ще ти даде това, от което имаш нужда. Нека се помолим на
Бога да ти намери нов приятел.
Има ли нещо, от което в момента ти много се нуждаеш? Правиш
ли нещо по този въпрос? Тревожиш се? Оплакваш се? Бог иска
ти да Му се довериш, за да ти даде това, от което ти се нуждаеш.
Трета сцена
(Поставете фигури МС29, МС31, МС60, МСб, МС63 и МС64 –
Мойсей, Аарон и оплакващите се хора.)
Тъжно, не мина и много време, когато израилтяните пак започнаха да се оплакват! Пътуването им ги отведе в една друга пустиня. Със сигурност там нямаше много храна.
Стомасите им се свиваха от глад.
– Щеше да ни е много по-добре ако си бяхме останали в Египет.
Там имахме храна в изобилие. Сега ти ни доведе тук, за да умрем
от глад! – така се оплакваше народа на Мойсей. Не осъзнаваха ли
те, че Бог, Този, който ги освободи от робството в Египет, който
раздели Червеното море на две, за да могат да минат по суха земя,
може да им даде храна и вода?
Как мислите се чувства Бог, когато неговите деца се оплакват
или притесняват вместо да Му се доверят и Той да им даде това,
от което те имат нужда?
(Насърчете децата да кажат какво мислят.)
И все пак, колко добър и търпелив е Бог. Въпреки всичкото мърморене и оплакване, на израилтяните, Господ говори на Мойсей и
Мойсей каза Божиите думи на народа.
(Дайте на някое по-възрастно дете или помощник да прочете
сбито основните неща от стиховете Изход 16:6,7,11-16, 19, 22а.)
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„Довечера ще познаете, че Господ ви е извел из Египет¬ската
земя, а на утринта ще видите славата на Господа, понеже Той чу
роптанията ви против Господа. Всяка вечер Гоепод ще ви дава
месо да ядете, а на утринта хляб до ситост. Вие не трябва да пазите никакъв хляб до следващия ден. Бог ще ви дава пресен хляб
всяка сутрин освен през съботата. Деня преди събота съберете
достатъчно храна за два дена. Така ще събирате храна шест дена,
а на седмия ще си почивате.“
(Накратко напомнете на децата, че седмият ден е отделен от
Бог като ден за почивка.)
Бог знаеше от какво има нужда Неговия народ и Той по един
чуден начин щеше да снабди нуждата им.
Мислите ли, че и днес това може да стане? Да! Бог не се променя. Неговите обещания винаги остават същите. Господ, който
даде на израилтяните това, от което се нуждаеха, ще даде и днес
на чадата Си всичко, от което имат нужда.
Какво стана с Румен, който имаше нужда от приятел? В понеделник Румен отиде на училище и наистина му беше трудно! Всеки си имаше свои приятели, и някак си той се почувства отхвърлен. Той и неговите родители се молеха, но как и кога, и дали Бог
щеше да отговори? На Румен не му беше лесно да се довери, но
той продължи да мисли за Римляни 8:32. Той знаеше, че Бог го
обича толкова много, че даде Своя единороден Син да умре за
него, и сега той със сигурност би могъл да Му се довери за намиране на приятеля, от който той се нуждаеше.
Ами ти? Мислиш ли, че не можеш да си като Румен, защото не
си приел Господ Исус Христос за твой личен Спасител? Твоята
най-голяма нужда е да ти се прости греха. Това може да стане
днес. Ако ти наистина не искаш да имаш нищо общо със своя
грях, кажи на Господ и Му се довери и Той ще ти прости.
Може би не си сигурен какво да правиш. Тогава моля те, ела и
поговори с мен, след като свършим урока. Седни на предния ред,
така аз ще знам, че ти искаш да поговорим за това как да станеш
християнин.
Един ден, няколко седмици по-късно, след като Румен започна
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да ходи на новото си училище, той тичешком се прибра вкъщи.
Изгаряше от желание да каже на майка си и баща си новината! В
класа на Румен имаше едно ново, наскоро дошло момче! Учителят го запозна с Румен и му предложи да помогне на Филип да се
адаптира, тъй като вече знаеше, какво беше да си нов в училището.
– Татко, страхотно е ! – каза Румен. – Много си пасваме. Филип
обича футбола и волейбола, точно както и аз. Може ли да го поканя у дома? А най-хубавото е, че Филип е християнин – може би,
двамата с него бихме имали възможността да кажем на някой от
другите от класа ни за Исус.
Не бе ли дал Бог на Румен точно това, от което той се нуждаеше? Ако ти си Негово дете, то ти можеш да Му се довериш и Той
ще ти даде всичко, от което имаш нужда.
Помниш ли какво обеща Бог на израилтяните?
Четвърта сцена
– Виж! Хванах една! О, още една! Те са навсякъде! Има достатъчно за храна за всички! – Може би така израилтяните си викаха
един на друг. Бог бе изпратил птици, наречени пъдпъдъци. Те изпълваха лагера. Хората имаха толкова месо, колкото имаха нужда.
(Поставете фигури МС31, МС57, МС58 и МС65-67 – Мойсей и
израилтяните събират манна.)
Следващата сутрин те видяха, че през нощта нещо беше наваляло. Земята беше бяла.
– Какво е това? – попитаха те Мойсей
– Това е хлябът, който Бог ви дава да ядете. – отговори им Мойсей.
Хлябът приличаше на малки, кръгли люспи. О, те бяха много
вкусни и сладки като мед! Това беше храна от небето. Израилтяните я нарекоха „манна“.
Господ им бе обещал всеки ден да имат прясна храна. Но какво
стана? Някои от хората се страхуваха и не вярваха на това, и те
събраха повече храна отколкото можеха да изядат! Ами остатъците? На следващата сутрин те миришеха ужасно и бяха полазени
от червеи.
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Колко храна трябваше да събират на шестия ден? Доста¬тъчна
за два дена. А тази храна беше ли хубава на следващия ден? Да,
защото Бог беше казал да си почиват на седмия ден. Тъжно, но
имаше хора, които не послушаха Божиите думи и отидоха през
съботата да събират хляб. Обаче хляб нямаше.
Бог за пореден път показа, че единственото нещо, което те трябваше да правят, е да Му се доверят, и Той щеше да снабди всяка
тяхна нужда. Знаете ли, че през всичките години, през които израилтяните бяха в пустинята нямаше ден, през който те да нямаха
храна или вода?
Бог не се променя. Днес ти можеш да Му се довериш. Ти можеш
да приемеш Господ Исус Христос и Той ще ти прости греха ти,
и ще те направи Божие дете. Ако ти си от Божието семейство, ти
можеш да се довериш на обещанието Му да ти дава всичко от което имаш нужда. Спомни си Римляни 8:32 „Онзи, който не пожали
Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно
с Него и всичко?“
Допълнителна дейност (за вкъщи)
Намерете седем листа хартия, всеки от тях разделен на седем
части (виж примера).
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Накарайте децата, които четат Библията си всеки ден да потърсят обещания, които Бог даде, за да снабди определени нужди.
Пример Матей 6:30 – Бог обещава да облече Своите деца.
Децата трябва да напишат всяко обещание, което са намерили и
да благодарят на Бога за него.
Отделете време в следващото събиране да обсъдите някои от
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откритите обещания.
НАГЛЕДЕН ПРИМЕР 1
Райчъл живее в малко село в Етиопия. Семейството и има нужда от нещата, от които всички се нуждаем – дрехи, храна, вода,
образование. Родителите на Райчъл обичат Господ Исус и още от
малка я учеха за Него. Райчъл прие Господ Исус като свой личен
Господ и Спасител.
Райчъл има много братя и сестри. Те са едно много бедно семейство. Как мислите Бог може да им даде това, от което те се
нуждаят?
1. Какви хора може да използва Бог, за да помогне на Райчъл и
нейното семейство? (Мисионери.)
2. Как мисионерите могат да помогнат? (Обучават за по-добро
развитие на фермерството, основават училища, създават
здравни и хигиенни програми.)
3. Как може да те използва Бог, за да помогнеш на мисионерите,
за да може те да помогнат на Райчъл? (Молитва; даване.)
НАГЛЕДЕН ПРИМЕР 2
Димитър живее с майка си. Татко му е починал. Майката трябва
да работи много, за да може да издържа Димитър и неговата сестричка. Тя обича Господ Исус и е учила Димитър, че трябва да са
благодарни на Бога, затова че тя има работа.
Не отдавна Димитър помоли Господ Исус Христос да стане негов Господ и Спасител на живота му. Той наистина се опитваше
да живее, така че Господ да е доволен от него. Обаче, скоро настъпиха и трудностите.
Училището на Димитър организира ски – екскурзия. Няколко
от неговите най-добри приятели щяха да отидат, Димитър много
искаше и той да отиде. Обаче, когато попита майка си, тя му каза,
че това струва много скъпо и не могат да си го позволят.
„Дотук бе доверието в Бога, че ще отговори на нашите нужди!“–
помисли си Димитър и от този момент изглеждаше унил.
1. Обещава ли ни Бог, че ще снабди всичките наши нужди?
2. Как бихте определили ски екскурзията – нужда или желание?
3. Какво е лошото в отношението на Димитър?
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4. Какво трябва да направи Ддмитър, за да уреди нещата с майка
си и с Бога?
5. Какво трябва да направи Димитър, за да може следващата година да отиде на тази ски-екскурзия? (Напр. да си запази парите
от Рождество и от рождения си ден, да заработи малко пари
като коси трева и т.н.)
Преговор
1. Защо при Мера израилтяните се оплакваха? (Водата беше горчива.)
2. Какво трябваше да направят те вместо да се оплакват? (Да се
доверят на Бога.)
3. Какво направи Мойсей, когато чу оплакванията? (Помоли се.)
4. Какъв беше Божият отговор на молитвата на Мойсей? (Да хвърли специално дърво във водата.)
5. Какво казва Римляни 8:32? („Онзи, който не пожали Своя Син,
но Го предаде за всички ни, как не ще ли ни подари заедно с
Него и всичко?“)
6. Коя е нашата най-голяма нужда? (Да се справим с греха си.)
7. Как помага Бог при снабдяването на тази нужда? (Той изпрати
Своя единороден Син да умре вместо нас и да понесе нашето
наказание.)
8. Какво правиха израилтяните, когато бяха в пустинята без храна? (Оплакаха се на Мойсей.)
9. Как Бог ги снабди с храна? (Вечер изпращаше пъдпъдъци а сутрин манна.)
10. Ако Бог ни обича толкова много, че даде Сина Си за нас, какво
ни казва Римляни 8:32. Че ние можем да Му се доверим? (Да ни
даде всичко, от което се нуждаем.)
11. Каква е разликата между това, което искаме и това, от което
се нуждаем?
12. Ако ти си християнин, какво ще иска от теб Бог да правиш,
когато се нуждаеш от нещо? (Да Му се довериш, че Той ще ти
даде.)
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Идеи за преговор
Изрежете дванадесет картини, които да илюстрират някои от нуждите, за които ние можем да се доверим на Бога, за да ни снабди.
Когато дете отговори на въпрос, то избира една от картините и я
поставя на стената. Примери за такива картини
- храна
- вода
- облекло
- дом
- приятели
- родители
- Библия
- църква
- болница
- доктори
- медицински сестри
- слънце/дъжд
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