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Преподаване на библейските истини
Ако разказваме на децата само библейски истории, не изпъл-

няваме задълженията си на учители. Много е важно детето да 
разбере истините, на които историите, записани в Библията, имат 
за цел да ни научат. Също така ние трябва да им помогнем да 
отидат една стъпка напред и да им покажем какво означава тази 
истина лично за тях в ежедневието им. Разбира се, в рамките на 
един урок не можем да обхванем цялото поучение, съдържащо се 
в една конкретна история, за това, за всеки урок е избрана една 
основна истина. Преподаването на основнатаистина епреплетено 
с историята, но за да ви помогнем в подготовката, сме отбелязали 
раздела за преподаване с ОИ. Те са отбелязани и в плана на урока. 
Ще забележите, че основните истини са отбелязани с Н или С, 
с което показваме за кои деца се отнася истината – за спасените 
или за неспасените. Това става ясно и в самия текст, чрез употре-
бата на фрази като: „Ако не си помолил Господ Исус да ти прости 
греховете...“ или „Християни, вие...“ Приложението на основната 
истина е в потъмнен шрифт. Може да се наложи да адаптирате 
приложенията в зависимост от децата,  скоито работите. Важното 
е Божието Слово да бъде приложено в живота им.

Бъдете на разположение (БР)
Когато излагате посланието на Евангелието, ще има деца, които 

ще откликнат по-късно. Те може и да не ви кажат, че са приели 
Господ Исус за свой Спасител на някакъв по-късен етап. Ще има 
и такива, които ще се нуждаят от помощ. Може да имат въпроси; 
може да се нуждаят от подкрепа или насърчение, за да знаят как-
во точно да кажат. Когато преподавате на спасените деца, също 
може да има случаи, когато те ще се нуждаят от съвет, тъй като са 
изпаднали в трудна ситуация, или от разяснения как даден урок 
да намери приложение в живота им; може да изпаднат в ситуация, 
в която не знаят как Библията ги съветва да постъпят; може да 
искат да споделят с вас някакъв проблем, за който да се молите, 
особено ако вие сте единственият християнин, от когото могат 
да получат подкрепа. Ето защо децата трябва да знаят, че сте на 
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тяхно разположение. Също така е важно да знаят кога и къде да 
дойдат, ако искат да говорят с вас. И накрая – за неспасените деца 
е важно да разберат, че има разлика между това да се обърнат към 
вас и да се обърнат към Господ Исус.
Какво означава да сте на разположение на неспасените деца
„Може би наистина искаш да живееш за Господ Исус, но не зна-

еш как да се обърнеш към Него? Ще се радвам да ти обясня какво 
казва за това Библията. Когато урокът свърши, аз ще застана до 
онова дърво, ела и ще поговорим. Помни – аз не мога да премахна 
греха ти. Само Господ Исус може да го направи, но ще се радвам 
да ти обясня как можеш да се обърнеш към Него.“

Какво означа да сте на разположение на спасените деца
„Ако си приел Господ Исус за свой Спасител, но не си ми казал, 

моля те, направи го. Когато урокът свърши, аз ще съм до пиано-
то. Бих искал да зная дали ти също си приел Господ Исус за свой 
Господ и Спасител, за да мога да се моля за теб и може би да ти 
помогна.“

Стих за запаметяване
Във всеки урок е предложен библейски стих, който децата да 

научат. Ако преподавате уроците в продължение на шест седми-
ци, е добре да изберете два или три стиха, които да бъдат добре 
разработени, и децата да могат да ги научат. Ако се опитате да се 
спрете върху всичките шест стиха, децата може и да не ги научат 
много добре.

Въпроси за преговор
Предвидени са въпроси за преговор. Ако е добре организирано, 

времето за преговор може да бъде идеална възможност да затвър-
дите това, което сте преподавали, като децата все пак се забавля-
ват. Често ще откривате, че нещо е било разбрано неправилно или 
че имат пропуски, които ще трябва да попълвате и поправяте от 
време на време.
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Бог говори от Синай
Предложения за учителите:
1. Нека въведението ви към темата да има връзка със ситуацията 

във вашата страна. Можете да споменете президента или ми-
нистър-председателя.

2. Бъдете готови да насърчавате децата самостоятелно да четат 
Библията. Можете да им дадете материали с бележки върху 
Библията, които да отговарят на възрастта им. За тези, които 
нямат Библии, може да се наложи да осигурете части от Пи-
санието. Насърчавайте децата да споделят с вас какво са нау-
чили от Божието Слово. Например ако използвате нагледния 
материал от песента „Вяра“ (Издателство СЕД), можете да 
попитате дали някой е намерил обещание от Бога, когато си 
е чел Библията у дома. Опитвайте се по естествени начини да 
предразполагате децата да споделят какво научават в рамките 
на уроците.

Библейски текст: Изход 17:1-7; Изход 19:1 - 20:26. 
Основна истина: Бог говори 
Приложение:
За неспасените деца: Внимавай какво говори Бог. Обърни се към 
Господ Исус Христос.
За спасените деца: Внимавай върху Божието Слово. Слушай как-
во ти говори Той. Покорявай се. 
Нагледни материали (стр. 51):
Фигури МL 1-16
Фланелографен фон с планината Синай в далечината
Шаблон на скала
Шаблон на вода
Шаблон на облак 
Стих за запаметяване:
„Твоето Слово е истина“ (Йоан 17:17б).
План на урока
Въведение: Президентът говори с Иван
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Развитие на събитията:
1. Израелтяните чакат Царят на царете да се обърне към тях. ОИН
2. Израел разполага лагера си в Рафидим.
3. Хората се оплакват, че нямат вода.
4. Бог снабдява нуждата на народа Си. ОИСН
5. Израел разполага лагера си в Синай.
6. Бог говори с Мойсей на планината Синай.
7. Мойсей носи Божието Слово на народа. ОИСН
8. Израелтяните се приготвят Бог да слезе на планината Синай и 
да им говори. ОИСН
Кулминация: Бог говори. ОИСН
Заключение: „Господи, благодаря ти, че ми говориш чрез Твоето 
Слово – Библията. Помогни ми да Ти се покорявам.“ Помни, Бо-
жието Слово е истина.

УРОК
Иван успя да се промъкне в предната редица. Той беше най-ни-

сък в класа, така че никой не възрази.
Беше чудесно. Президентът бе на посещение в града им и учи-

лището на Иван бе поканено на откриването на една нова сграда.
„Чудя се дали ще ни помаха?“ Той често беше виждал президен-

та по телевизията, но никога на живо.
Хората започнаха да ръкопляскат, когато президентът излезе от 

колата. Той погледна към Иван и неговите приятели. Дали ще им 
помаха? Не! Той започна да се приближава към тях – Иван не мо-
жеше да повярва – и когато презвдентът всъщност спря до него и 
го заговори, Иван помисли, че сънува!

Иван бе център на вниманието през следващите няколко дни. 
Местното радио взе от него интервю, снимката му се появи във 
вестника и всички искаха да знаят: „Какво ти каза президентът?“ 
Иван никога нямаше да забрави това преживяване.

Народът на Израел чакаше един цар да дойде и да говори с него. 
Не царят на някаква държава или империя, а Царят, който упра-
влява над всички царе, царици, президенти и управници – Господ 
Бог.

Вместо шум от автомобили и хеликоптери, имаше гръмотевици 
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и светкавици. Звукът на тръбата се носеше над стръмните зъбери 
на планината. Израелтяните бяха изплашени.
Поставете фигури МL 2-4 (израелтяните). 

Това бе Господ, който бе накарал египетския цар, фараона, да ги 
освободи. Това бе Господ, който раздели Червеното Море, така че 
да могат да минат по сухо. Този, който бе по-силен от всеки друг, 
щеше да им говори. Имаха право да се страхуват.

ОИН Днес Бог говори чрез Словото Си – Библията.
Бог не се е променил. Неговата сила не е отслабнала, макар че 

много хора не обръщат внимание на това, което Той казва. Не се 
страхуват. Вместо това се подиграват на Бога, използват името 
Му в ругатни, казват, че Библията е старомодна и няма място в 
живота им! Ти като тези хора ли си? 

БР Или може би искаш да знаеш какво ти казва Бог, но има тол-
кова неща, които не разбираш! В края на Клуба на Добрата вест 
ще бъда пред вратата на стаята. Можеш да дойдеш и ако имаш 
въпроси, ще се опитам да им отговоря от Библията.

След като напуснаха Египет, Господ бе водил израелтяните през 
пустинята чрез един необикновен облак. През деня това бе облак 
от дим, а през нощта той се превръщаше в огнен стълб.

Докато пътуваха през пустинята, Господ им даваше всичко, от 
което се нуждаеха. Откъде намираха храната? Ами водата?
Оставете децата да отговорят.
Добавете фигура МL1 (Мойсей).

Когато разположиха лагера си в Рафидим, хората вече бяха жад-
ни. Нямаше вода, така че какво направиха?

„Затова ли ни изведе от Египет, за да ни умориш от жажда?“ – 
започнаха да се оплакват всички.

Тогава Мойсей извика към Господа: „Какво да правя с тези хора? 
Те са готови да ме убият с камъни“.
Нова сцена, поставете фигури МL5 и МL3 (Мойсей и израелтя-
ните) и шаблон на скала.

 Тогава Бог отговори: „Отиди при скалата, наречена Хорив, и ще 
ти покажа. Удари скалата с жезъла си. От скалата ще потече вода, 
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от която хората да пият“.
Добавете шаблон на вода. 
Когато Мойсей се покори на Бога, от скалата потече голям и 

бърз поток! Хората вече имаха толкова вода, от колкото се нуж-
даеха.

ОИСН Осъзнаваш ли, че всяко добро нещо, което идва в 
живота ти, е от Бога? Осъзнаваш ли колко много те обича Той – 
толкова, че даде Своя възлюбен Син Исус Христос, който умря за 
теб? Сигурно искаш да чуеш това, което ти казва? Искаш ли да 
Му се покориш?

Израелтяните чакаха Бог да им говори. Те се бяха установили 
в най-широката и най-дългата част на пустинята и пред тях бе 
планината Синай – най-високата от всички планини в пустинята.
Поставете фигури МL1-4 (Мойсей и народът пред планината 
Синай). 

Мойсей сигурно си е спомнял преживяванията си на планината 
Синай.
Насърчете децата да отговорят.

Спомняте ли си какво се случи, когато Мойсей пасеше овцете на 
тъста си в планината Синай?
Насърчете децата да отговарят. (Бог му говори от горящия 
храст.)
Заместете фигура МL1 с МL6 (Мойсей).

Нека да прочетем обещанието, което Бог даде на Мойсей тогава 
(Изход 3:12).

„...Когато изведеш людете из Египет, ще послужите на Бог на 
тази планина.“

Точно това се случи. Докато израелтяните бяха в лагера в под-
ножието на Синай, Мойсей се качи на планината. Господ го бе 
извикал на планината. „Кажи на народа: „Видяхте какво сторих 
на египтяните и как ви изведох от Египет. Покорявайте Ми се и 
ще бъдете Мой народ.“
Заместете фигура МL6 с МL1.

Мойсей бе предал на водачите и на всички хора, че трябва да се 
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покоряват на Бога. Те отговориха: „Ще направим всичко, което ни 
каза Господ.“

Мойсей се бе върнал на планината и бе предал на Бога отговора 
на народа. Бог му каза: „След три дни ще сляза при теб в гъст об-
лак на планината Синай. Народът ще Ме чуе да ти говоря и ще ти 
се довери. Постави прегради около планината, за да не се допрат 
хората и да се опитат да Ме видят.“.

И така народът на Израел чакаше.
Какво ли си мислеха хората?

Обсъдете с децата.
...Дали се страхуваха?
...Дали се чудеха?
...Или може би се вълнуваха?
Ако бяхте на тяхно място, как щяхте да се чувствате?

Обсъдете.
ОИСН Знаете ли, че Бог говори на хората и днес?
Може да не е по същия начин, по който говореше на Мойсей или 

на израелтяните, но всичко, което те чуха, е записано в Библията. 
Тя е нещо повече от историческа книга, тя е живото и вечно Бо-
жие Слово. Думите, записани в нея, са за теб днес.

Бог не се променя. Той говори на теб и мен чрез писаното Си 
Слово.

През трите дни на очакване Господ да слезе на Синай, народът 
трябваше да се приготви според това, което Бог им бе поръчал.

ОИСН Готов ли си Бог да ти говори? Когато самостоятелно 
си четеш Библията или слушаш някой да поучава от Божието Сло-
во, казваш ли си: „Господи, моля те, покажи ми какво искаш да ми 
кажеш чрез Словото Си“?

Казвал ли си: „Съжалявам, че съм извършил неща, които не са 
ти угодни“?

Мислил ли си: „Господи, не мога да повярвам, че ти, който си 
толкова велик, ще говориш с мен, но искам да те слушам и раз-
бирам“?

Какво би ви казал Бог от Словото Си? Ако не си християнин, от 
Библията можеш да разбереш как да приемеш Господ Исус Хрис-
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тос и чрез Неговата смърт и възкресение да получиш прошка и 
вечен живот.

Ако си християнин, Бог ще ти говори чрез Словото Си и ще ти 
показва как да живееш, за да Го радваш, като те напътства през 
живота ти.

Какво щеше да каже Бог на народа на Израел?
Добавете шаблон на облак.

Планината Синай бе обвита в дим, защото Господ бе слязъл с 
огън. Цялата планина се разтрепери. Тръбният глас се усилваше 
все повече и повече!

Чуйте Божиите думи....
Прочетете заповедите бавно и ясно. Не ги коментирайте на 
този етап.

1. Да нямаш други богове освен Мен.
2. Не си прави кумир.
3. Не изговаряй напразно името Господно.
4. Помни съботния ден, за да го освещаваш.
5. Почитай баща си и майка си.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействай.
8. Не кради.
9. Не лъжесвидетелствай.
10. Не пожелавай.

Добавяйте фигурите на заповедите (фигури МL7-16), докато 
казвате всяка една от тях.

Бог говори. Неговият народ чу закона Му.
В миналото понякога Бог директно говореше на хората (както 

на планината Синай), но по-често говореше чрез хора, които бе 
избрал, като Мойсей. Всичко, което е изговорил, е тук в Неговото 
Слово – Библията – и то е за теб.

ОИСН Мислите ли, че някои от израелтяните са си остана-
ли в шатрите през този ден и са си казали: „Няма да се занимавам 
и да ходя да чуя какво ще каже Бог днес; може би някой друг 
път“? Разбира се, че не – никой не би посмял.
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Бог говори. Ти си чул думите Му. Какво ще направиш? Момиче-
та и момчета, християни, моля се да кажете: „Господи, благодаря 
ти, че ми говориш чрез Твоето Слово – Библията. Помогни ми да 
ти се покорявам.“

Ако не си християн, можеш ли да кажеш: „Благодаря ти, Госпо-
ди, че ми говориш и ми показваш, че се нуждая да приема Господ 
Исус за свой Спасител. Искам да го направя днес.“

Помни, Божието Слово е истина (Йоан 17:17б).

Преговор
1. Защо трябва да внимаваме какво казва Бог? (Бог ни създаде; 

Той е всемогъщ и ни обича.)
2. Дайте два примера за начините, по които израелтяните видяха 

Божията сила в пустинята. (Облакът и огненият стълб; разде-
лянето на Червеното море и др.)

3. Как Бог показа на народа Си, че се грижи за тях? (Той им даде 
вода и храна.)

4. Къде Бог каза, че ще дойде и говори с хората? (Синай.)
5. Как хората видяха Божията сила от планината? (Бог говори из-

сред огъня и дима, които покриха планината.)
6. Какво каза Бог? (Даде им десетте Божи заповеди.)
7. Как можем да разберем какво иска да ни каже Бог? (Чрез Биб-

лията.)
8. Как сме получили Библията? (Бог говореше на хора като Мой-

сей и им казваше какво да запишат.)
9. Каква част от Библията е истина? (Цялата.)
10.Защо трябва да се съобразяваме с книга, написана преди тол-

кова много време? (Бог не се променя.)
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Идолопоклонството на народа
Библейски текст: Изход 24:12-18; Изход 31:18; Изход 32; Изход 34
Основна истина: Всички се възпротивиха на Божието Слово.
Приложение
За неспасени деца: Ние заслужаваме Божието наказание за гре-
ховете си. Обърни се към Господ Исус Христос, за да се спасиш.
За спасените деца: Бог трябва да е на първо място в живота ти.

Нагледни материали (стр. 51)
Десетте Божи заповеди (фигури МL 7-16) 
Фигури МL2-3, МL6, МL17, МL9-26 и МL28 
Фланелографен фон на планината Синай 
Шаблон на облак

Стих за запаметяване:
„Защото всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от 
Бога“ (Римляни 3:23).

План на урока
Въведение: „Всемогъщият Бог говори на народа на Израел на 
планината Синай.“
Развитие на събитията
1. Бог извика Мойсей на планината, за да получи каменните пло-

чи. ОИСН
2. Мойсей прекара четирийсет дни и нощи на планината с Господа.
3. Народът очакваше завръщането на Мойсей. Хората накараха 

Аарон да им направи бог. ОИСН (БР)
4. Аарон направи златно теле. ОИН
5. „Вижте! Това е нашият бог, който ни изведе от Египет.“ ОИН
6. Аарон построи олтар. ОИС
7. Бог каза на Мойсей какво става в лагера на израелтяните и му 

каза, че Той ще унищожи народа. ОИН
8. Мойсей се застъпва за израелтяните. ОИН
9. Мойсей се връща в лагера.
10. Той строшава каменните плочи.
Кулминация: Мойсей се противопоставя на Аарон. ОИН 
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Заключение: Народът е пощаден, но мнозина умират. „Всички 
съгрешиха ...“ „Заплатата на греха е смърт...“ Какво ще предпри-
емеш?

Урок
Всемогъщият Бог говори на народа на Израел на планината Си-

най. Какво преживяване! Колко страшно и все пак колко чудесно 
трябва да е било да чуеш Божия глас. После Той каза на Мойсей: 
„Ела горе в планината и ще ти дам две каменни плочи, на които 
съм записал десетте Божи заповеди. Можеш да ги използваш, за 
да научиш народа.“

Кой може да си спомни тези заповеди?
Поставете заповедите (фигури МL7-16 ) на дъската, докато де-
цата отговарят.

ОИСН Бог даде тези заповеди на народа на Израел. Бог ви 
ги дава на вас днес. Помнете, Бог не се променя, Неговите стан-
дарти си остават същите. Те никога няма да остареят или да ста-
нат старомодни.

Мойсей и помощникът му Исус Навиев се качиха в планината. 
Исус Навиев спря, а Мойсей продължи да се изкачва по-нагоре.
Махнете заповедите. Добавете шаблон на облак. 
Преместете фигури МL6 и МL19 (Мойсей и Исус Навиев) по-ви-
соко в планината и след това ги махнете.

Облак покри планината за шест дни. На седмия ден израелтя-
ните видяха облак, в който все едно гореше огън. Изведнъж Бог 
извика Мойсей от облака!

Четирийсет дни и нощи Мойсей бе с Бога! Колко специално 
трябва да е било това време за Мойсей! През тези дни Бог даде 
на Мойсей инструкции за построяването на специална храмова 
шатра, която се наричаше скиния.

Преди Мойсей да слезе от планината, Бог му даде две големи 
каменни плочи, на които бяха записани десетте Божи заповеди. 
Библията ни казва, че те бяха „написани с Божията ръка“ (Изход 
31:18).

Какво ставаше в лагера на израелтяните, докато Мойсей бе горе 
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в планината? Ден след ден хората очакваха Мойсей, а той все не 
се връщаше. Те може би се чудеха: „Да не би Мойсей да умря горе 
в планината?“
Поставете фигури МL2 и МL3 (израелтяните). 

Това бяха хора, които толкова пъти бяха ставали свидетели на 
Божията сила и любов. Господ Бог им бе говорил и въпреки това 
те отидоха при Аарон. Чуйте какво казаха:
Добавете фигура МL20 (Аарон).
Прочетете Изход 32:1.

„...Стани, направи ни богове, които да ходят пред нас, защото 
тоя Мойсей, човекът, който ни изведе от Египет, не знаем какво 
стана с него.“

Колко бързо бяха забравили заповедите, които Сам Господ им 
бе казал! Какво гласи първата заповед? („Да нямаш други богове 
освен Мен.“) Какво казва втората заповед? („Не си прави кумир.“)

Те щяха да нарушат Божия закон. Знаете ли как Библията нари-
ча това? (Грях.)

ОИСН Може би си казваш: „Как можаха да направят това?“ 
Разгледай внимателно заповедите. Какво гласи шестата? „Не уби-
вай.“ Знаеш ли, че Господ Исус казва, че ако в сърцето си мразиш 
някого, нарушаваш шестата заповед и съгрешаваш? Правил ли си 
това?

Какво казва деветата заповед? „Не лъжесвидетелствай.“ Това 
означава да не лъжеш.

Майката на Иво го извика: „Побързай, Иво, ще закъснееш за 
училище.“ „Идвам, мамо, само още една минута.“ Това беше ли 
вярно? Не! Иво все още бе завит в леглото. Чак след 15 минути 
той седна на масата за закуска. „Написал ли си си домашните, 
Иво?“ „Няма проблеми, мамо, всичко е готово“ – отговори Иво. 
Но не беше така! Иво планираше да ги препише от приятелите си 
в автобуса на път за училище. 

БР Познаваш ли някого, който като Иво нарушава Божиите 
заповеди? А ти правиш ли го? Може би си мислиш: „Да, но аз 
не искам да го правя. Искам да се променя. Какво да направя?“ 
Слушай внимателно библейския урок. Ако накрая имаш въпроси, 
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моля те, ела и говори с мен. Седни на едно от предните места, 
когато Клубът на Добрата вест свърши и аз ще разбера, че искаш 
да говориш с мен. Ще ти покажа в Библията как от греха можеш 
да се обърнеш към Господ Исус Христос. Ако всички честно и 
внимателно се замислите за десетте Божи заповеди, ще видите, че 
сте нарушавали много от тях. Всъщност в Римляни 3:23 Библията 
ни казва: „Всичкя съгрешиха и не заслужават да се прославят от 
Бога.“ Всички сме се възпротивили на Божия закон, също както 
народа на Израел.

Сигурно Аарон щеше да покаже на хората, че намерението им е 
погрешно и противоречи на Божието Слово.

Аарон каза: „Свалете си златните обици и ги донесете при мен.“
Заменете фигура МL20 сМL21 (Аарон).

Какво щеше да прави той? Той претопи златото и с помощта на 
някои инструменти извая статуя на златно теле! 
Добавете фигури МL22-23 (златната статуя).

Аарон бе избран от Бога да помага на Мойсей да изведе израел-
тяните от Египет и да ги заведе в земята, която Бог им бе обещал. 
Задължението му бе да показва на хората какво Бог иска от тях 
да правят, а сега той им помагаше да се разбунтуват против Бога!

ОИСН Какво казва Библията в Римляни 3:23? „Всички съ-
грешиха...“ Това включва служители, учители, лидери... всички са 
виновни, защото са се разбунтували против Божието Слово.

Има само Един, който живя на тази земя и винаги се покоряваше 
на Божиите думи. Кой бе това?

Господ Исус Христос бе изкушавай във всичко като нас, но Той 
никога не се поддаде на изкушението. Той никога не се възпро-
тиви на Божието Слово. В Него нямаше грях за разлика от мен и 
теб и Аарон, който послуша израелтяните, вместо да се покори на 
Божието Слово. Хората бяха доволни от златното теле, което им 
направи.

„Вижте! Това е нашият Бог, който ни изведе от Египет!“ Как 
можеха да изоставят единствения истински Бог, който раздели 
Червеното море, който им даваше манна всеки ден, който им даде 
вода от скалата?
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ОИН Вместо това те замениха Бога с буца злато. Ти може 
би никога не би си и помислил да наречеш едно златно теле свой 
бог, но чудя се какво ли е заело мястото на Бога във твоя живот? 
Приятелите ти? Може би за теб е по-важно да угодиш на прияте-
лите си, отколкото на Бога? Бог казва: „Да ме възлюбиш с цялото 
си сърце.“ Може би днес прекара много време, мислейки си за 
любимия си футболен отбор. Колко време прекара, мислейки си 
за Бога? Ако поставяш други неща на мястото на Бога, ти се про-
тивиш на Божия закон.

Когато Аарон видя, че хората се покланят на златното теле, той 
построи олтар пред статуята. „Утре ще имаме специално праз-
ненство в чест на Господа“. Какво ли си мислеше Ароан? Нима те 
можеха да се покланят заедно на златното теле и на Господа. Та 
само преди няколко седмици Бог им бе казал, че е ревнив Бог и че 
те трябва да се покланят само на Него и да не си правят идоли, за 
да им се покланят.
 Добавете фигури МL17 и МL24 (олтар и агне).

ОИС    Предполагам, че това е било подобно на някои хора днес, 
които казват, че са християни, но мислят, че могат да угодят на 
Бога, като ходят на църква и Му се покланят само в неделя, а как-
во правят в останалите дни – това няма нищо общо с Бога! И ти 
ли си мислиш така? Ако си приел Господ Исус за свой Спасител, 
Той трябва да присъства във всяка област в живота ти. Ако не 
присъства, ти нарушаваш закона Му и съгрешаваш против Него. 
Трябва да кажеш на Господа, че съжаляваш, и да Го помолиш за 
сила, за да можеш да Го поставяш на първо място във всичко.

Израелтяните послушаха Аарон, донесоха приносите си пред 
Господа, седнаха да ядат и вършиха всякакви други грешни неща.

Разбира се Бог, който знае всичко, знаеше какво вършат хората. 
Той каза на Мойсей: „Израелтяните си направиха идол от прето-
пено злато. Те се покланят и принасят приноси на златното теле. 
Наричат тази статуя своя бог, който ги изведе от Египет. Ще ги 
унищожа и ще направя велик народ от теб и семейството ти.“

ОИН Някои момичета и момчета смятат, че няма значе-
ние дали се покоряваш на Божието Слово. „Това е старомодно“ 
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– казват те. „Няма значение, че не Му се покоряваш.“ Но има зна-
чение. Всеки ще трябва да отговаря пред Бога и Бог казва, че това, 
което заслужаваме, заради това, че сме се разбунтували – че сме 
съгрешили – е смърт. Това означава да си завинаги отделен от 
Бога в едно място на наказание, което Биб-лията нарича ад.

Сигурен съм, че много пъти на Мойсей му е „идвало до гуша“ 
от оплакванията и мърморенето на израелтяните, но въпреки това 
той се застъпи за тях пред Господа. „Господи, моля те, не унищо-
жавай народа Си. Ти го изведе от Египет с могъщата Си сила.“

  Бог отговори на молитвата на Мойсей за народа му и го пожа-
ли.

ОИН Ако Бог се отнасяше към нас така, както заслужа-
ваме, за нас нямаше да има никаква надежда, защото всички ние 
сме виновни, че сме съгрешили против Него. Вместо това в не-
вероятната Си любов Той направи така, че да ни бъде простено. 
Неговият единствен Син, Господ Исус Христос, в когото нямаше 
никакъв грях, пое наказанието, което греховете ни заслужаваха. 
Ние можем да имаме прошка заради Неговата смърт и възкресе-
ние. Ако осъзнаваш, че си нарушил Божия закон, че си съгрешил 
срещу Него, още днес можеш да получиш прошка. Ако наисти-
на съжаляваш и не искаш да съгрешаваш повече, обърни се към 
Господ Исус. Той понесе твоето наказание и ти трябва да Му се 
довериш с цялото си сърце. 

В Словото Си Бог казва ...
Прочетете Деяния 3:19.

„Затова локайте се и обърнете се, за да се заличат греховете 
ви...“

Мойсей слезе от планината с десетте Божии заповеди.
Добавете фигури МL6 и МL19 (Мойсей и Исус Навиев).

Когато той срещна Исус Навиев, слизайки надолу, Исус Навиев 
каза на Мойсей: „Изглежда, че в лагера има война.“

Мойсей знаеше, че не е така. Той каза: „Това не е глас на вик за 
победа, нито глас на вик за поражение, но глас на пеене чувам аз“ 
(Изход 32:18).
Преместете фигури МL6, МL19 иМL21 (Мойсей, Исус Навиев и 
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Аарон). Добавете фигури МL25 и МL26 (Мойсей и Исус Навиев). 
Когато се приближиха, Мойсей видя хората, които танцуваха 

около златното теле. Той бе толкова разгневен на народа. Бог им 
бе говорил, дал им бе закона Си, а те се разбунтуваха и Го замени-
ха с един идол! Мойсей хвърли каменните плочи и те се строшиха 
в скалите в подножието на планината. Той взе телето, което си 
бяха направили, и го изгори в огъня; след това го стри на прах и го 
разпръсна във водата и накара израелтяните да я изпият.
Заменете фигурата на Мойсей МL25 с МL1. Добавете МL27 
(строшените плочи). 

Той каза на Аарон: „Какво ти сториха тия хора, та им навлече 
голям грях?“
Преместете фигурите. Поставете фигури МL28 и МL20 (Мой-
сей и Аарон). 

Аарон отговори: „Не се гневи толкова. Спомни си колко грешни 
са тези хора. Те ме накараха да им направя богове, които да ги 
водят. Така че аз им казах да си дадат златото. Когато го хвърлих 
в огъня, излезе това теле.“ Лъжи! Извинения! Не разбираше ли 
Аарон, че Бог знаеше точно какво се бе случило? 

ОИН   Така, както Бог видя всичко, което се бе случило в лагера 
на Израел, Той вижда всичко, което ти правиш, чува всичко, което 
казваш, и знае всичко, което мислиш.

Израелтяните и Аарон бяха уплашени от гнева на Мойсей. Кол-
ко по-страшно ще бъде да се сблъскаш с Божия гняв, ако продъл-
жиш да съгрешаваш и отхвърляш прошката, която ти предлага.

Е Своята милост Бог не унищожи народа на Израел и даде на 
Мойсей още две плочи, на които бяха записани заповедите. Но 
поради греха им много, много израелтяни бяха убити!

Божието Слово казва: „Всички съгрешиха...“ (Римляни 3:23) Бо-
жието Слово казва: „Заплатата на греха – това, което заслужавате, 
е смърт...“ (Римляни 6:23) Това означава да бъдеш завинаги отде-
лен от Бога. В Своята любов Бог даде начин, по който можеш да 
избегнеш наказанието, което заслужаваш, и да получиш прошка. 
Този начин е чрез Господ Исус Христос. Той е единствената ти 
надежда. Какво ще направиш?
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Преговор
1-10.
Запишете всяка заповед на картонче с формата на каменна пло-

ча, като всеки път изпускате по една ключова дума. Децата трябва 
да попълнят липсващите думи.

Пример:

 
11. Кой от нас е виновен за това, че е нарушил Божиите закони? 

(Всички.)
12. Кой е единственият, който никога не се е разбунтувал против 

Бога? (Господ Исус.)

 



20

Изследване на новата земя
Предложения за учителите:
1. Преподайте този урок преди началото на часа на Клуба на До-

брата вест. Използвайте примера (вижте стр. 27) към края на 
програмата. Целта на примера е да подсили преподаването и 
приложението за спасените деца.

2. Когато преподавате библейския стих, покажете на децата, че 
сте на тяхно разположение за съвети. Можете да кажете нещо 
подобно: „Наистина ли Бог е твоето спасение? Вярваш ли в 
Него? Или нещо те спира да се обърнеш към Гос¬под Исус 
Христос? Може би не си сигурен какво да направиш? Ако ми-
слиш, че мога да ти помогна, моля те, ела и говори с мен в края 
на Клуба и заедно ще видим какво казва Библията.“

3. В програмата на Клуба на Добрата Вест включете място, къде-
то насърчавате децата-християни да споделят с приятелите си 
в училище и т.н., че трябва да приемат Господ Исус Христос 
за свой Спасител. Ще е добре да имате брошура, която могат 
да взематидадатна приятелите си. Издателство СЕД предлага 
някои много атрактивни брошури с чудесно съдържание.

Библейски текст: Числа 13-14; Второзаконие 1:29-46 
Основна истина: Повярвай в Господа.
Приложение
За неспасените деца: Трябва да повярваш в Господ Исус Хрис-
тос, за да се спасиш.
За спасените деца: Трябва да се доверяваш на Господа да ти дава 
сила и да ти помага да живееш като християни.

Нагледни материали (стр. 51)
Фигури МL1-4, МL26 и МL29-37 
Скиния и шаблон на облак

Стих за запаметяване:
„Бог ми е спасение, ще уповавам и не ще се боя“ (Исая 12:2а).
План на урока
Въведение: „Най-после израелтяните стигнаха до границата на 
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земята, която Господ им бе обещал.“
Развитие на събитията:
1. Израелтяните се страхуват да влязат в Ханаан. ОИСН
2. Изпращат дванайсет съгледвачи.
3. Съгледвачите престояват в Ханан 40 дни.
4. Дванайсетте се връщат, носейки плодовете на земята. ОИС
5. Разказите на съгледвачите. Разликата между Халев, Исус Нави-

ев и другите десет. ОИН
6. Израелтяните се разбунтуват. ОИС
7. Бог говори.
8. Мойсей се застъпва за Израел. ОИН 
Кулминация: Бог пожалва нацията, но наказва неверието и. ОИН
Заключение: Израелтяните се опитват да влязат в земята.

Урок
Поставете фигури МL1-4 (Мойсей и израелтяните). 

Най-после израелтяните стигнаха до границата на земята, която 
Господ Бог им бе обещал. Помните ли думите Му към Мойсей, 
когато Той говореше от горящия храст?

Прочетете Изход 3:8.
„...И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните и да ги заве-

да от оная земя в земя, добра и пространна, в земята, където текат 
мляко и мед, в земята на ханаанците, хетейците, аморейците, фе-
резейците, евейците и евусейците.“

Много месеци те са търпели тежките условия в пустинята и сега 
пред тях е една богата и плодородна земя и Бог е обещал, че тя 
ще е тяхна. Но... има проблем! Ами хората, които живеят в земя-
та – ханаанците, хетейците, аморейците, ферезейците, евейците 
и евусейците? Ако израелтяните влязат в тази земя, те ще трябва 
да я напуснат! Израел наистина ще трябва да уповава на Бога, да 
вярва, че Той може и ще направи това, което е обещал. Досега 
Израел не се представи много добре в това отношение!

Как Израел не успяваше да уповава на Бога?
Опитайте се да насърчите децата да отговорят.
(За водата, за храната, когато Мойсей бе на планината Синай и 
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т.н.)
ОИСН Нека се замислим за собствения си живот. Ти упо-

ваваш ли на Бога така, както би трябвало? Първо, приел ли си 
Господ Исус Христос за свой Спасител и Господ на живота ти? 
Ако си, живееш ли всеки ден, като Му се доверяваш да ти помага 
и да те ръководи? Доверяваш ли Му се да изработи съвършения 
Си план за живота ти?

Въпреки случаите, в които израелтяните се провалиха в упова-
нието си на Бога, Той никога не се провали. И все пак дори и сега 
те не са съвсем уверени как ще влязат в тази нова земя. Трябваше 
да бъдат избрани дванайсет мъже – по един от всяко израелско 
племе.
Добавете фигури МL26 и МL29-32 (съгледвачите).

Те трябваше да отидат и да видят каква е земята, какви са хората 
и да донесат някои от плодовете на земята.

Четирийсет дни дванайсетте съгледвачи обикаляха из обещана-
та земя. Те видяха, че почвата наистина е добра, реколтата и пло-
довете изглеждаха чудесно. Също така видяха и много хора, които 
живееха там, и те бяха построили силни укрепени градове.
Добавете фигури МL33-35(плодове). 

Представете си вълнението в лагера на израелтяните, когато ви-
дяха, че съгледвачите се връщат, и това, което носеха!

Имаше смокини, нарове и толкова едри гроздове, че ги носеха 
на пръчка между двама души.

ОИС    Бог е обещал толкова много на Своя народ, ако само Му 
се довери. Какво ти обещава Бог на теб, ако Му се довериш? Нека 
да открием това в Неговото Слово – Библията.
Възможно е да използвате и словесни игри – адаптирайте това 
предложение според възрастта и способностите на групата ви.

Деяния 10:43 Прошка
Деяния 3:19-20        Нов живот
Йоан 3:16  Вечен живот
Йоан 14:26  СвятиятДух
Йоан 14:1-2  Рая
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Ако си приел Господ Исус за свой Спасител, тогава имаш про-
шение за греховете си. Знаеш ли, че Бог казва, че Той ги е отмах-
нал и повече няма да ги помни? Не е ли чудесно да знаеш, че Бог, 
Святият Дух, живее във теб и че сега имаш нов живот, в който 
царува Бог, а не Сатана. Само си помисли, че един ден ще отидеш 
в рая – това е Божието обещание.

Това, което Бог не обещава обаче, е, че да си християнин ще 
е лесно. Всъщност Библията казва точно обратното, че Божии-
те деца ще се сблъскват с проблеми и трудности, както и Господ 
Исус, когато бе на земята. Ако си приел Господ Исус за свой Спа-
сител, също така трябва да Му се доверяваш за помощта, от която 
имаш нужда, за да живееш за Него. Божиите деца не могат да жи-
веят за Него със собствени сили – трябва да разчиташ на Господа 
за Неговата сила.

Израелтяните бяха получили Божието обещание за новата земя, 
но Бог не им бе обещал, че завземането на тази земя ще е лесно. 
Не, те трябваше да уповават на Неговата сила. Щяха ли да го на-
правят?

Представете си вълнението, изписано на лицата им, когато слу-
шаха съгледвачите да разказват за ханаанската земя, където растя-
ха толкова много плодове. Мисля, че изражението им се промени, 
когато чуха за огромните градове, оградени от стени, и за силните 
хора!

„Ние изглеждаме като скакалци пред тях!“ – казаха съгледвачите.
Тогава един от съгледвачите – Халев – каза:

Прочетете Числа 13:30.
„Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем 

да я превземем.“
Исус Навиев, друг от дванайсетте се съгласи, а останалите де-

сет?
Прочетете Числа 13:31.

„Не можем да излезем против ония люде, защото са по-силни 
от нас“ – и те продължиха да говорят за големите опасности в 
ханаанската земя.
Махнете фигури МL33-35 (плодовете). 
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Каква бе разликата между Исус Навиев, Халев и останалите съг-
ледвачи?

ОИСН Всички те знаеха, че градовете бяха здраво укрепе-
ни. Всички разбираха, че хората, които живееха в земята, бяха 
много жестоки. Само Исус Навиев и Халев бяха готови да се до-
верят на Бога. Бог бе казал, че ще им даде земята и те знаеха, че за 
Бога няма нищо трудно.

Като кои от тях си ти? Като Исус Навиев и Халев или като дру-
гите съгледвачи? Може би много си мислил какво означава да 
станеш християнин, но какво ще кажат приятелите ти? Не искаш 
да ги загубиш, но те няма да искат да имат нищо общо с теб, ако 
следваш Господ Исус Христос. Може би си мислиш за трудности-
те на християнския живот и все пак повече от всичко искаш да 
знаеш, че греховете ти са простени и си готов за рая. Готов ли си 
като Исус Навиев и Халев да се довериш на Бога?

Ще направиш ли тази крачка днес? Кажи на Господ Исус, че 
знаеш, че си съгрешил, но наистина съжаляваш и искаш да Го 
приемеш за свой Спасител. Кажи Му, че знаеш, че можеш да Му 
се довериш да ти даде сила да живееш за Него всеки ден.

 Чия страна щяха да вземат израелтяните? Щяха ли да бъдат 
готови да се доверят като Исус Навиев и Халев или щяха да са 
твърде изплашени да влязат в обещаната земя като десетте съг-
ледвача?

Те бяха видели толкова много доказателства за Божията сила. 
Бяха чули гласа Му на планината Синай. Сигурно щяха да разбе-
рат, че техният Бог може да им даде тази земя.

Из целия лагер хората се оплакваха.
„Защо Бог иска да отидем в Ханаан? Ще бъдем избити от мечо-

вете на враговете! Нека да си изберем нов водач и да се върнем в 
Египет...“

ОИС    Обратно в Египет, където живееха като роби! Изкушавал 
ли си се да мислиш, че ще е по-лесно да се върнеш назад? Вече си 
направил тази стъпка на вяра и си приел Господ Исус за свой Спа-
сител и Господар на живота ти. Стрували ти се прекалено трудно 
да живееш за Него? Може би брат ти или сестра ти ти пречат да 
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имаш тихо време всеки ден. Може би си самотен, защото прияте-
лите ти, с които си играл в училище, вече не искат да имат нищо 
общо с теб, след като стана християнин. Може би дори мама и тат-
ко все намират нещо нередно в това, което вършиш: „Мислихме, 
че каза, че си християнин!“ – повтарят те отново и отново.

Бог никога не е обещал, че ще е лесно да Го следваше, но Той 
обещава никога да не те изостави. Уповавай на Бога. Помни кол-
ко много те обича. Не даде ли Той единствения Си Син, за да умре 
за теб? Уповавай на Него да ти даде сила да показваш правилно 
отношение към семейството си. Моли Го да ти помага да бъдеш 
добър свидетел за Него пред тях. Уповавай на Бога да ти даде до-
бър приятел в училище, който също обича Господ Исус.

Не обръщай внимание на Сатана, когато се опитва да те изку-
ши да бъдеш като десетте съгледвача. Следвай примера на Исус 
Навиев и Халев. Те казаха на народа: „Земята, която изследва-
хме, е добра. Бог ще направи това, което е най-добро за нас. Ако 
Бог иска, ще ни даде земята. Не се обръщайте срещу Бога! Не се 
страхувайте. Бог ще ни помогне!“ Исус Навиев и Халев разкъсаха 
дрехите си като знак за народа, който не искаше да повярва.

Какво направиха израелтяните? Заплашиха да убият Исус Нави-
ев и Халев с камъни. Тогава Бог говори на Мойсей.
Заместете фигура МL1 с МL36 (Мойсей и Аарон).
Прочетете Числа 14:11-12.

„Докога ще ме презират тези люде и докога няма да Ми вярват, 
въпреки всичките знамения, които съм извършил посред тях? Ще 
ги поразя с мор и ще ги изтребя, а теб ще направя народ по-голям 
и по-силен от тях.“

За втори път Бог заплашваше да унищожи израелтяните. Какво 
се беше случило предния път?
Дайте на децата възможност да отговорят.

(Мойсей се застъпи за тях.)
И този път Мойсей се застъпи пред Господа да прости на народа.

Махнете всички фигури. Добавете фигура МL37 (Мойсей) и ша-
блони на скиния и облак.

„Ако унищожиш твоя народ, египтяните ще чуят за това и ще 
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кажат: „Господ не успя да ги заведе в земята, която им бе обещал. 
Той ги уби в пустинята.“ Покажи великата Си сила. Прости на 
тези хора, както си правил, откакто ги изведе от Египет.“

Какво би се случило, ако Бог се отнасяше с израелтяните така, 
както заслужаваха? Нямаше да имат никаква надежда.

ОИН Ами ние? Ако Бог се отнасяше с нас така, както 
заслужаваме, и ние нямаше да имаме никаква надежда, защо-
то всичко, което заслужаваме, е наказание за непокорството ни. 
Вместо това Бог в любовта Си изпрати Своя единствен Син Гос-
под Исус Христос, който понесе наказанието ни, когато умря на 
кръста. Поради Христовата смърт и възкресение всичко, което се 
изисква от нас, е да се обърнем от греховете си и с цялото си сър-
це да повярваме в Господ Исус. 

Израелтяните не успяха да повярват, но все пак Бог послуша 
молбите на Мойсей и каза:
Прочетете Числа 14:20.

„Прощавам им, според както си казал.“ Бог нямаше да унищожи 
израелтяните, но колко много щяха да загубят, защото не повяр-
ваха!
Махнете шаблоните и фигура МL37. Добавете фигури МL1-4 и 
МL29-32 (Мойсей и израелтяните). 

Бог каза: „Понеже видяха славата Ми и чудесата и въпреки това 
се разбунтуваха и ме изпитаха, няма да видят Ханаанската земя. 
Само Халев и Исус Навиев ще влязат в Ханаан. Народът ще живее 
в пустинята четиридесет години. Всички, които са над двайсет го-
дини и които се разбунтуваха против мен, ще умрат в пустинята.“

ОИН Какво ще стане с теб, ако не приемеш Господ Исус за свой 
Спасител? Може би ще имаш много приятели, съучениците ти 
може би няма да се заяждат с теб и ще можеш да живееш, както си 
искаш. Какво ще загубиш? Няма да получиш прошка за греховете 
си и Святият Божи Дух няма да живее в теб, няма да имаш нов 
живот и няма да влезеш в рая.

Когато хората чуха Божиите думи, те се натъжиха. Рано сутрин-
та започнаха да напускат лагера.

„Къде отивате?“ – попита Мойсей.
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„Знаем, че съгрешихме. Отиваме в Ханаан“ – отговориха те. Ни-
кога ли нямаше да се научат?

Мойсей ги предупреди: „Нарушавате Божията заповед. Бог няма 
да е с вас. Ще загубите битката с ханаанците.“

Но израелтяните минаха през планината към Ханаан. Амали-
чаните и ханаанците, които живееха в планините, ги нападнаха и 
мнозина бяха убити.

ОИН Ти като кой си? Може би като десетте съгледвача и 
се страхуваш да повериш живота си на Господ Исус? Страхуваш 
ли се, че християнският начин на живот ще бъде твърде труден?

Бъди като Халев и Исус Навиев! Те виждаха проблемите, но 
знаеха, че Бог е достатъчно силен да се справи с тях.

Ще се довериш ли на Господ Исус Христос да те спаси и да ти 
даде силата да се справиш с всяка трудност, която срещнеш?

„Богми е спасение, ще уповавам и не ще се боя“ (Исая 12:2а).

ПРИМЕР
(Вижте предложенията за учителите на стр. 20.)
Юлия бе приела Господ Исус за свой Спасител и Господар на 

живота си. Учителката и от Клуба на Добрата Вест бе много раз-
вълнувана и наистина много и помогна, като и даде материали за 
четене на Библията и я насърчаваше да каже и на други хора, че е 
станала християнка.

Юлия започна да споделя това с приятелите си в училище и 
всичко бе чудесно. Всъщност тя откри, че една от съученичките й 
е християнка, но се е страхувала да каже на някого.

Двете момичета отидоха на библейска група в училище, коя-
то бе организирана от някои от учителите. Беше страхотно да се 
срещнат с други християни и да се учат от Библията.

Един ден една учителка попита Юлия дали ходи на църква. Ко-
гато Юлия каза, че не ходи, тя я покани в църквата, която посе-
щаваше.

Юлия искаше да отиде, но се страхуваше. Трябваше да поиска 
разрешение от родителите си, а не им бе казала, че е станала хрис-
тиянка!

Мама и татко нямаха време за Бога. Те не бяха много въодуше-
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вени, че Юлия отиде в Клуба на Добрата вест и я предупредиха: 
„Не вземай тези религиозни неща на сериозно!“

Какво щяха да кажат сега? Щяха ли да и забранят да ходи в Клу-
ба на Добрата вест? Ами на библейската група в училище? Ами 
приятелите и християни? Юлия се страхуваше толкова много! 
Обсъдете с децата. Опитайте се да достигнат до отговорите, 
че:
1. Тя трябва да се моли за родителите си.
2. Тя трябва да помни, че Бог контролира всичко и нищо не е 

твърде трудно за Него.
3. Тя трябва да уповава на Бога за смелост да говори с родителите 

си.
4. Тя трябва да покаже с живота си, че обича Господа.

Преговор
1. Какви добри неща каза Бог, че израелтяните ще имат в новата 

земя? (Много храна – плодове, зеленчуци и др.)
2. Защо Бог каза на Мойсей да избере съгледвачи, които да отвдат 

в Ханаанската земя? (Израелтяните се страхуваха да влязат 
в земята.)

3. Колко съгледвачи бяха избрани? (Дванайсет.)
4. Какво донесоха съгледвачите от Ханаан? (Смокини, нарове, 

грозде.)
5. Какво казаха съгледвачите за градовете и хората в Ханаан? (Го-

леми градове, заобиколени от стени, много силни хора.)
6. Какво казаха Халев и Исус Навиев? („Да вървим напред неза-

бавно и да я завладеем, защото можем да я превземем.“)
7. Какво казаха другите десет съгледвача? („Не можем да излез-

ем против ония люде, защото са по-силни от нас“)
8. Защо Халев и Исус Навиев бяха толкова сигурни? (Знаеха, че 

могат да разчитат на Господа.)
9. Кого послушаха израелтяните? (Десетте съгледвача.)
10.Как Бог наказа Израел за липсата им на вяра в Него? (Трябва-

ше да се скитат в пустинята 40 години. Всички над двайсет 
години, които се възпротивиха срещу Бога, щяха да умрат в 
пустинята.)
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11.Какво щеше да стане с Исус Навиев и Халев? (Те щяха да вля-
зат в обещаната земя.)

12.Какво гласи Исая 12:2а? („Бог ми е спасение, ще уповавам и не 
ще се боя.“)
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Мойсей съгрешава против Бога
Предложения за учителите
Този урок съдържа доста поучение за спасените деца. Бог в Своя-
та любов може също така да използва това, за да изобличи неспа-
сените деца. Все пак ще е добре да имате специално поучение за 
тях в друга част от програмата на Клуба на Добрата вест. Защо не 
използвате песни с ясно изразено благовестителско съдържание?
Библейски текст: Числа 20 
Основна истина: Бдете за врага. 
Приложение:
За спасените деца: Сатана е враг на всички Божии деца. Трябва 
да бъдеш нащрек за плановете му. 
Нагледни материали (стр. 51):
Фигури МL2-6, МL21, МL28 и МL37-44 
Планински фон 
Скиния и облак 
Шаблон на скала 
Шаблон на вода 
Стих за запаметяване: „Този, който е във вас е по-велик от онзи, 
който е в света.“ 1 Йоан 4:4б

План на урока
Въведение: „Някога въртели ли сте се в кръг?“
Развитие на събитията:
1. Божият народ се завръща там, където е бил преди 40 години. 

ОИС
2. Няма вода, хората започват да се оплакват. ОИС
3. Мойсей се моли. Бог го напътства какво да прави.
4. Мойсей събира народа и им говори в гнева си. ОИС (БР)
5. Мойсей удря канарата и не се покорява на Бога. ОИС
6. Бог дава вода от канарата. ОИС 
Кулминация: Божието наказание върху Мойсей и Аарон.
Заключение: Бъдете нащрек. Помнете, че Господ Исус, който 

обитава във вас чрез Святия Си Дух, е по-велик от Сатана, кой-



31

то е в света.

УРОК
Някога въртели ли сте се в кръг? Може би сте отишли с татко 

на разходка в гората и сте се загубили. Вие казвате: „Мисля, че 
трябва да вървим нататък.“ Татко казва: „Не, това е верният път.“ 
След известно време се озовавате на същото място и все още сте 
изгубени!
Поставете фигури МL2-3 и МL38-40 (израелтяните и планински 
фон).

Ако ви кажа, че израелтяните са се скитали в пустинята 40 го-
дини и сега са при Кадис, на границата на Ханаан – точно там, 
където са били преди 40 години, какво ще си помислите? Трябва 
да са се загубили! През цялото време са вървели в кръг!

Е, със сигурност не са се загубили, защото Господ ги водеше. 
Как?
Оставете децата да отговорят.

(Чрез облачния и огнения стълб.)
Защо Господ ги водеше в кръг в пустинята? Спомняте ли си как-

во се случи преди 40 години? Ето някои думи, които ще ви под-
скажат.

Ханаан, Халев, 10,12, 2,40, Исус Навиев, Съгледвачи
Поставете на фланелографа картончета с думи и насърчете де-
цата да разкажат накратко какво се случи.

Народът на Израел се страхуваше от ханаанците. Те не разбра-
ха, че са нападнати от един много по-силен враг – Сатана – който 
не искаше те да се доверят на Бога. Ако само бяха били нащрек 
за врага и се бяха доверили на Господа да им даде победата над 
народа на Ханаан, както Той им бе обещал!

Бог ги наказа. Всички, които се бяха разбунтували и оплаквали 
против Бога, измряха в пустинята. Новото поколение израелтяни, 
вече възрастни, отново бяха на границата с Ханаан. Сигурно бяха 
се научили да уповават на Господа и да внимават за врага си – дя-
вола.

ОИС    Момчета и момичета, християни, когато се обърнете от 



32

греховете си и приемете Господ Исус за свой Спасител, вие ста-
вате Божии деца. Вие вече не принадлежите на Сатана, но внима-
вайте! Той е враг на Бога и ваш враг. Той е много опасен и ще се 
възползва от всяка възможност да ви попречи да вършите това, 
което е угодно на Господа. Чуйте какво казва Библията.
Прочетете 1 Петър 5:8.

„Бъдете будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв оби-
каля, търсейки кого да погълне.“
Направете пауза. Добавете фигури МL21 и МL28 (Мойсей и Аа-
рон).

„Ако бяхме умрели, когато братята ни паднаха мъртви пред Гос-
пода! Защо доведе Господното събрание в тази пустиня, та да ум-
рем ние и добитъкът ни? Защо ни доведе от Египет в това ужасно 
място? Тук няма нито жито, нито смокини, лозя или нарове. Няма 
и вода за пиене!“

Кой каза тези думи? Можете ли да повярвате, че това бе народът 
на Израел? След като бяха видели какво се случи с родителите им, 
би трябвало да се страхуват да се бунтуват и оплакват! През тези 
40 години в пустинята дали огладняха или ожадняха? Не. Знаете 
ли, че през всичките тези години дрехите и обувките им дори не 
се износиха? Въпреки всичко те правеха това, което родителите 
им бяха направили. Те позволяваха на врага им да ги измами и да 
ги накара да не уповават на Бога. 

ОИС    Ако си едно от Божиите деца, поучи се от грешките на 
народа на Израел. Когато четеш за героите в Библията, се учи от 
живота им. Вслушвай се в съветите на по-възрастни християни 
като учителите в неделното ви училище и ръководителите на Клу-
ба на Добрата вест. Учи се от тях. Учи се да уповаваш на Бога и да 
си нащрек за врага ти – дявола.

Какво бе направил Мойсей в миналото, когато израелтяните се 
оплакваха?
Насърчете децата да отговорят.

(Молеше се.)
Махнете всички фигури. Поставете фигури МL37 и МL41 (Мой-
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сей и Аарон), скинията и шаблоните. 
И този път бе така. Пред скинията Мойсей се молеше на Бога. 

Господ каза на Мойсей: „Ти и Аарон съберете хората. Говорете на 
канарата така, че всички хора да чуя. От канарата ще потече вода. 
Дайте вода на хората и животните.“ 

Какво трябваше да направи Мойсей с канарата?
Оставете децата да отговорят.

(Да и говори.)
Мойсей и Аарон събраха всички хора пред канарата, както Бог 

бе наредил. Мойсей бе много ядосан.
Махнете всички фигури и шаблоните. Добавете шаблона на ка-
нарата и фигури МL5, МL38 иМL42 (Мойсей, Аарон и израелтя-
ните.)

ОИС    Момчета и момичета, пазете се от гнева. Толкова често, 
когато сме ядосани, ние не внимаваме и Сатана ни кара да съгре-
шим.

В Библията четем, че Бог понякога е разгневен, но Бог не съгре-
шава. Също така четем, че Господ Исус се разгневи, но и Той не 
съгреши. Чувствал ли си се ядосан? Може би твоите родителите 
са ти забранили да отидеш.някъде или да направиш нещо с при-
ятелите си? Помисли! Имаш или право да се ядосваш, когато ро-
дителите ти постъпват така от любов и загриженост към теб? Бог 
казва: „Деца, покорявайте се на родителите си.“ (Ефесяни 6:1). 
Внимавай! Сатана иска да не се покоряваш на Бога, като се дър-
жиш лошо към мама и татко.

Може би си ядосан на учителя си, който те е накарал да си на-
пишеш отново домашната работа? Помисли! Имаш или право да 
се гневиш? Положи ли достатъчно усилия за това домашно? Вни-
мавай! Не позволявай на Сатана да те накара да проявяваш лошо 
отношение към учителите си!

Може би си ядосан, защото някой, на когото си вярвал, страшно 
много те е разочаровал? Бъди нащрек! Сатана може да те изкуши 
да направиш нещо, което да нарани този човек. Какво казва Бог?
Прочетете Ефесяни 4:32.

„...бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си 
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един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.“
Може би си мислиш: „Никога няма да забравя какво направи, 

докато съм жив!“ Бъди нащрек! Не позволявай на Сатана да те 
накара да съгрешиш! Бог казва: „В гнева си не съгрешавайте. Не 
позволявайте на слънцето да залезе, докато все още сте разгне-
вени, и не давайте място на дявола.“ (Ефесяни 4:26-27). Помоли 
Бога да ти даде сила да простиш и забравиш.

БР Може би ще ти помогне, ако поговорим за това, което те гне-
ви. Ако искаш да говориш с мен, елате при мен в края на Клуба. 
Ще бъда пред стаята.

Мойсей трябваше да бъде нащрек. Колко вярно и търпеливо бе 
ръководил той израелтяните. Само че дяволът никога не оставя 
Божиите деца на мира. Няма значение от колко време сте христи-
яни. Сатана ще се опита да ви накара да съгрешите против Гос-
пода. Мойсей бе толкова ядосан и със сигурност Израел му е дал 
повод за това, но чуйте думите му.

„Чуйте ме сега вие, които не спирате да се оплаквате. Искате ли 
да ви изкараме вода от тази канара?“ Мойсей вдигна жезъла си и 
удари скалата два пъти! 

Направи ли Мойсей това, което Бог каза? Не.
Думите и отношението на Мойсей отдадоха ли почит на Бога? 

Не.
Можеше ли Мойсей да си върне думите обратно? Не.
Мойсей не успя да се предпази от Сатана и в гнева си съгреши 

против Господа.
ОИС    Ако кажеш нещо обидно или лошо на някого, когато си 

ядосан, Сатана е успял да те накара да разочароваш Бога.
Ние можем да се извиним на човека, да помолим Бога за. прош-

ка, но не можем да изличим вредата, която сме нанесли.
Добавете шаблона на водата.

В гнева си Мойсей се бе възпротивил на Бога, но колко милос-
тив е Господ. Той даде вода от канарата. От там потече кристално 
чиста вода и имаше достатъчно за хората и животните им.

Може би си мислите, че ако Мойсей се провали, как ще можете 
вие да противостоите на Сатана! Да, нашият враг е силен, по-си-
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лен от всеки от нас, но чуйте какво казва Бог.
Прочетете 1 Йоан 4:4б.

„Този, който е във вас е по-велик от онзи, който е в света.“
Махнете шаблоните и фигури МL5 и МL42 (Мойсей и Аарон).

ОИС    Момичета и момчета, християни, вашият враг е по-силен 
от вас, но нашият Бог е всемогъщ. Никой не е по-силен и по-мо-
гъщ от Господа. Когато Господ Исус Христос умря на кръста, Той 
разгроми дявола. Доказателството за Неговата победа е възкресе-
нието. Исус е жив! Сатана е победен, той е от страната на губе-
щите. Ако си християнин, ти си на страната на победителите, но 
винаги бди. Дяволът е загубил войната, но той ще се бие против 
Божиите деца, докато Господ Исус се върне на тази земя.

Какво се случи с Мойсей и Аарон?
Поставете фигури МL2-4, МL6 и МL43-44 (израелтяни, Мойсей, 
Аарон и Елеазар.)

Бог каза: „Не ми повярвахте. Не Ме почетохте като свят пред 
народа. Затова няма да го въведете в Ханаанската земя.“ Бог щеше 
да посочи нов водач за народа. Колко ли е съжалявал Мойсей?

Бог също каза: „Вземи брат си Аарон и сина му Елеазар и елате 
на планината Ор. Вземи специалните дрехи на Аарон и ги сложи 
на Елеазар. Аарон ще умре на планината.“
Махнете фигуриМL6 и МL43-44 (Мойсей, Аарон и Елеазар.)

Момчета и момичета, християни, бъдете нащрек. Яков 4:7 казва: 
„Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга 
от вас.“ Помнете, че Господ Исус, който обитава във вас чрез Свя-
тия Си Дух, е по-велик от Сатана, който е в света.

Преговор
Върху хартиен плик с различен цвят и почерк изпишете или на-

печатайте думите „да“ и „не“. Когато задавате въпросите, децата 
трябва да отговорят с „да“ или „не“. Дайте им точки за верен отго-
вор „да“ или „не“ и допълнително точки, ако отговорят правилно 
„защо“. Раздайте награди от плика за всеки верен отговор.
1. Израелтяните живяха в пустинята 40 години. (Да. Защо: те ви-

дяха Божиите чудеса, но не Му се довериха. Всички възрастни 
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трябваше да умрат в пустинята, а новото поколение да влезе 
в Ханаан.)

2. Израел трябваше да е нащрек за врага, по-опасен от хората, 
които живееха в Ханаан. (Да. Защо: техният враг бе Сатана.)

3. Новото поколение израелтяни се бе научило да уповава на Бога. 
(Не. Защо: когато нямаше вода, те започнаха да се оплакват 
също като родителите си.)

4. Мойсей винаги знаеше правилните отговори на проб-лемите 
на израелтяните. (Не. Защо: Мойсей винаги говореше с Бога, 
когато хората започваха да се оплакват, защото знаеше, че 
Бог може да им помогне.)

5. Ако си християнин, няма нужда са се притесняваш за Сатана. 
(Не. Защо: Библията ни предупреждава в 1 Петър 5:8: „Бъде-
те будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обика-
ля, търсейки кого да погълне.“)

6. Мойсей трябваше да стои нащрек за Сатана. (Да. Защо: Сата-
на никога не оставя Божиите деца на мира. Няма значение 
дали си млад или стар.)

7. Трябваше ли Мойсей да удари скалата? (Не. Защо: защото Бог 
му каза само да говори на скалата така, че хората да чуят и 
да ввдят Неговото чудо – как от канарата потича вода.)

8. Трябва да уповаваме на Господ Исус да ни помогне да се борим 
с врага си. (Да. Защо: Библията казва: „Този, който е във вас, 
е по-велик от онзи, който е в света.“)

9. Мойсей нямаше да въведе израелтяните в Ханаанската земя. 
(Да. Защо: това бе Божието наказание за Мойсей, защото се 
разбунтува против Бога.)
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Медната змия
Предложения за учителите
1. Преподайте библейския стих след библейския урок, така че 

децата вече да са чули историята, което ще наложи по-малко 
обяснения за змията в пустинята. Това ще ви остави повече 
време да разговаряте за това какво означава да повярваш в Гос-
под Исус.

2. Използвайте времето за преподаване на библейския стих, за да 
кажете на децата, че сте на тяхно разположение за съвети. Мо-
жете да кажете нещо подобно: „Може би никога не си вярвал в 
Господ Исус Христос и сега наистина искаш да го направиш, 
но не знаеш как. Ако искаш да говориш с мен за това, аз ще 
съм отпред (или посочете някое друго място), когато свършим 
урока. Можеш да дойдеш при мен и ще ти покажа в Библията 
как можеш да се спасиш.“

Библейски текст: Числа 21:1-9, 16-18; Йоан 3:1-16
Основна истина: Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спа-
сиш.
Приложение
За неспасените деца: Трябва да се обърнеш от греховете си към 
Господ Исус Христос. Гледай на Него. Той е единствената ти на-
дежда.
Нагледни материали (стр. 51): 
Фигури МL1-4 и МL45-52 
Планинска сцена – по избор
Стих за запаметяване: „И както Мойсей издигна змията в пус-
тинята, така трябва да бъде издигнат и Човешкият Син, та всеки, 
който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот“ (Йоан 
3:14-15).

План на урока
Въведение: „Помощ!“ „О, не!“ „Помогнете ни!“
Развитие на събитията:
1. Отровни змии в израелския лагер.
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2. Бог е изпратил змиите. Защо?
3. Божията милост към Израел. ОИН
4. Пътуване около Едом.
5. Бунтът на Израел срещу Бога. ОИСН
6. Бог наказва Израел. ОИН
7. Народът моли Мойсей да се застъпи за него пред Бога. ОИН
8. Бог дава насоки на Мойсей да направи медна змия. ОИН 
Кулминация: Тези, които погледнат змията, са спасени. ОИН
Заключение: Ще тръгнеш ли по Божия път днес? Погледни на 
Господ Исус Христос и повярвай в Него с цялото си сърце.

УРОК
„Помощ!“ „О, не!“ „Помогнете ни!“ „Молим, помогнете ни!“ 

Ужасни викове и стонове се чуваха из целия израелски лагер.
„Махнете ги оттук!“
„О, не! Ухапа ме! Помощ!“
Какво се бе случило?

Поставете фигури МL45-51 (израелтяните и змиите).
В лагера имаше змии, смъртоносни, отровни змии. Те хапеха 

хората и хората умираха.
Откъде бяха дошли тези змии? Защо изведнъж нападнаха лаге-

ра? Чуйте какво казва Библията.
Прочетете Числа 21:6.

„Затова Господ изпрати между людете горителни змии, които 
хапеха людете, та измряха много люде от Израил.“ 

Господ бе изпратил тези змии! Защо?
Махнете фигурите.

Много пъти Бог бе показвал силата Си и любовта Си към изра-
елтяните. Можете ли да дадете някои примери?
Нека децата да отговорят.

(Спаси ги от Египет; раздели Червеното море; даваше им храна, 
облекло, вода.)

Как отвърнаха израелтяните на всичко, което Господ направи за 
тях? За кратко време бяха благодарни, но веднага щом се изпра-
веха пред друг проблем или трудност, отново започваха да мър-
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морят и да се оплакват от Мойсей и Аарон. Правейки това, те 
всъщност се оплакваха от Бога. Те съгрешаваха.

ОИН Ами аз и ти? Помислете за всичко, което Бог е на-
правил за нас (снабдил ни е с облекло, домове, семейства и др.) 
Всичко това са дарове от Бога. Благодарни ли сме или има случаи, 
когато постъпваме също както израелтяните?

Какво да кажем за храната? „О, мамо, не пак това! Знаеш, че не 
обичам яхния! Тази вечер искам хамбургери и пържени картофи.“ 
Звучи ли ви познато? Мама отделя време да приготвя питателна 
храна за теб, а това, което ти правиш, е да се оплакваш. Правилно 
или погрешно е това отношение? Не е правилно и така съгреша-
ваме. Чуйте какво казва Божието Слово.
Прочетете 1 Солунци 5:18а.

„За всичко благодарете...“
Ами ваканциите? Може би с мама и татко сте отишли на море. 

„Това е толкова скучно, не може ли да направим нещо по-вълну-
ващо? Приятелите ми отиват в чужбина – не е честно!“ Казваш ли 
подобни неща? Дали отношението ти към мама и татко е угодно 
на Бога? Не, това е неправилно и грешно.

Може би все пак не сме много по-различни от израелтяните! Те 
съгрешаваха срещу Бога, също както ти и аз.
Поставете фигури МL2-4 (израелтяните).

Пътуването през пустинята беше трудно. Може би, докато са 
заобикаляли едомската земя, са се сблъсквали с ужасни пясъчни 
бури, гърлата им са били пресъхнали от ужасната жега. Може би 
са си мислили: „Защо трябваше да минем по този път? Щеше да 
бъде по-кратко да минем през едомската земя.“ 

Наскоро бяха разгромили някои от враговете си и вероятно си 
мислеха, че царят на Едом и армията му не представляват реална 
заплаха за тях.

Трябваше да си спомнят, че Господ им бе дал тази победа и Гос-
под ги водеше да заобиколят Едом, вместо да минат през него.

Можете ли да се сетите какво стана после?
Добавете фигура МL1 (Мойсей).

„Защо ни изведе от Египет?“
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„Няма вода.“
„Тази ужасна храна е отвратителна.“
Как можеха да кажат това? Бог бе осигурил манна за тях. Без нея 

щяха да умрат. Как можеха да нарекат Божия дар за тях отврати-
телен?

ОИСН Има един по-велик дар, който Бог ни е дал. Знаеш 
ли кой е той?
Прочетете Йоан 3:16а.

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден 
Син...“

Бог даде този най-скъп дар – Неговия Син – да стане наш Спа-
сител, за да имаме живот. Без Господ Исус Христос ние не бихме 
имали надежда, защото греховете ни завинаги ни отделят от Бога.

Какво е отношението ти към Божия дар? Надявам се, че казваш: 
„Благодаря ти...о, благодаря ти, Господи, за Исус“, защото си Го 
приел за Спасител и Господ на живота ти.

Страхувам се, че има и такива, които приличат на народа на Из-
раел. Те не искат Божията воля за живота си, не искат Господ Исус 
да бъде техен Спасител.

Когато отхвърляте Божията милост към вас, вие съгрешавате 
срещу Него, също както децата на Израел.
Направете пауза. Махнете фигури МL1-4. Поставете фигури 
МL45-51 (израелтяните и змиите). 

Гласовете в лагера на израелтяните внезапно се промениха. 
Вместо мърморене и оплакване се чуваха ужасни викове. Змиите 
проникваха навсякъде. Това бе Божието наказание за народа Му 
заради техния грях. Библията ни казва, че Бог е любящ, добър и 
търпелив. Но Библията също казва, че Бог е свят и справедлив. 
Той не може да пренебрегне греха.

Господ бе толкова добър и търпелив с народа на Израел и все 
пак те се разбунтуваха срещу Него и Бог ги наказа.

ОИН Внимавай, теб също те очаква ужасно наказание, 
ако продължаваш да се противиш срещу Господа. В Своята любов 
Бог проправи път за теб, за да имаш живот. Този път е Неговият 
Син. Съвършеният и безгрешен Господ Исус Христос пое нака-
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занието, което ти заслужаваш за гре¬ховете си. Той умря, за да 
могат онези, които вярват в Него, да имат живот. Той е единстве-
ната ти надежда. Не си мисли, че Бог ще пренебрегне греха ти, че 
можеш да продължаваш да си живееш, както си искаш, без това 
да има някакво значение. Бог, който наказа народа Си в пустиня-
та, ще накаже онези, които отхвърлят Неговия дар за спасение и 
продължават да грешат.

Израелтяните разбраха, че това им се случваше, защото се бяха 
разбунтували срещу Господа и те извикаха към Мойсей. 
Добавете фигура МL1 (Мойсей).

„Съгрешихме!“
„Помоли Бога да махне змиите!“
ОИН Някога казвал ли си на Бога: „Съгреших, моля те, 

прости ми“?
Ако знаеш, че си виновен, че си тръгнал срещу Божията воля, 

че си нарушил законите Му в това, което си направил, казал или 
помислил, то тогава се нуждаеш от Неговата прошка.

Щеше лй Бог да обърне внимание на молбите на Мойсей за на-
рода на Израел? Да, Бог се вслуша и каза на Мойсей какво да 
направи, така че тези, които бяха ухапани от змиите, да бъдат спа-
сени. Това бе нещо много странно!

Господ каза: „Направи една медна змия. Сложи я на един кол 
в пустинята и нека всички, които са били ухапани от змиите, да 
погледнат към нея и ще бъдат спасени.“

Много, много години след това един мъж на име Никодим дойде 
при Господ Исус. Той искаше да знае как може да се спаси. Той не 
бе ухапан от, змия, но както всички нас се бе разбунтувал срещу 
Бога. Той бе съгрешил и се нуждаеше да бъде спасен от наказа-
нието, което заслужаваше за греха си.

Чуйте какво каза Господ Исус.
Прочетете Йоан 3:14-15.

„И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да 
бъде издигнат Човешкия Син, та всеки, който вярва в Него да не 
погине, но да има вечен живот.“

ОИН Когато Господ накара Мойсей да издигне медната 
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змия в пустинята, така че онези, които я погледнат, да бъдат спа-
сени от смъртта, това бе една чудесна картина на Неговия план 
да спаси мъжете и жените, момичетата и момчетата от грехове-
те им. Неговият скъпоценен Син – Господ Исус Христос – щеше 
да бъде издигнат на кръста. Този, който не бе извършил никакъв 
грях, щеше да страда в агония на грубия кръст на наше място. Чу-
десната добра новина е, че Христос заплати за всичките ни грехо-
ве чрез Своята смърт и на третия ден Той възкръсна от мъртвите. 
Исус е жив и днес и какво каза Той на Никодим?

„Всеки (това включва и теб), който вярва в Него, няма да поги-
не, но ще има вечен живот.“

Мойсей се покори на Господа. Той направи една медна змия, 
сложи я на един кол и го постави в пустинята. И какво направиха 
израелтяните?
Поставете фигури МL52 (змия на кол).

Дали някои хора си казаха: „Не днес, може би ще погледна към 
змията някой друг път“?

Или пък: „Да.погледна към някаква змия на кол? Никога! Какъв 
е смисълът?“

Не знам дали е имало такива хора. Със сигурност никой не би 
бил толкова неразумен!

Мисля, че тези, които бяха ухапани, осъзнаха, че Бог им бе дал 
начин, по който да бъдат спасени, и това бе единствената им на-
дежда.

Може би някои приятели или роднини трябваше да им помог-
нат, но те просто знаеха, че трябва да отидат някъде, откъдето 
могат да погледнат змията на кола и да бъдат спасени.

 ОИН Ако ти осъзнаваш, че си съгрешил пред Бога и се 
нуждаеш да бъдеш спасен, не отлагай. Ела при Бога днес, ведна-
га. Погледни на Господ Исус, повярвай в Него с цялото си сърце, 
само Той може да те спаси. Спомни си думите на Исус:

„И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да 
бъде издигнат Човешкия Син, та всеки, който вярва в Него да не 
погине, но да има вечен живот“ (Йоан 3:14-15).
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Преговор
1. Кои са някои неща, за които израелтяните можеха да благода-

рят на Бога? (За водата, която Бог многократно им даваше 
от канарата, за присъствието Му в облака, за Божието Сло-
во на двете каменни плочи, за закрилата от враговете, за обе-
щаната добра земя.)

2. За какво можете вие да благодарите на Бога? (За облеклото, 
дома си, семействата си, Библията, Сина Му.)

3. Как израелтяните съгрешиха срещу Бога? (Оплакваха се.)
4. Какво казаха те за хляба, който Бог им бе дал? („Тази ужасна 

храна е отвратителна.“)
5. Какво правим ние, когато се оплакваме? (Съгрешаваме.)
6. Как Бог наказа израелтяните? (Отровни змии навлязоха в лаге-

ра и много хора бяха ухапани.)
7. Какво извикаха израелтяните към Мойсей? („Съгрешихме! По-

моли Бога да махне змиите!“)
8. Какви инструкции даде Бог на Мойсей? (Да направи медна 

змия. Да я сложи на кол в пустинята и тези, които са били 
ухапани от змия, да погледнат към нея, за да бъдат спасени.)

9. Как змията илюстрираше това, което щеше да стане с Господ 
Исус? (Той щеше да бъде издигнат на кръста, за да можем 
ние да бъдем спасени.)

10.Какво трябва да направите, за да бъдете спасени? (Да погле-
днем на Господ Исус. Да повярваме в него с цялото си сърце.)
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Мойсей и преображението
Предложения за учителите
Преподайте урок 6 в началото на програмата. След това отделете 
време за хваление, като се съсредоточите върху Божията доброта.
1. Подберете песни, които говорят за Божията доброта.
2. Използвайте плакати или снимки, за да илюстрирате някои 

доказателства за Божията доброта – например снимки, които 
показват колко красиво е творението, снимки на членове на се-
мейството и др. Напомнете на децата, че най-голямото доказа-
телство за Божията доброта е Неговият дар на спасение чрез 
Господ Исус Христос.

3. Отделете време за молитва. Насърчете децата да се молят с 
кратки молитви, като хвалят и благодарят на Бога за Неговата 
доброта към тях.

4. Раздайте на децата малки тетрадки, които съдържат обещания-
та, разглеждани в урока, които показват Божията доброта. Или 
ако времето позволява, направете това по време на Клуба на 
Добрата вест. Насърчете децатададопълнят тетрадката с обе-
щания, които те сами открият, докато имат тихо време.

Библейски текст: Числа 27:12-23; Второзаконие 31:1-8, 11-12; 
Второзаконие 34; Лука 9:28-36.
Основна истина: Бог е добър.
Приложение
За неспасените деца: В Своята доброта Бог даде сина Си за теб. 
Повярвай в Него.
За спасените деца: Познай Божията доброта към теб. Той ти е 
дал ръководители-християни, обещанията Си, Небето и т.н. 
Нагледни материали (стр. 51):
Фигури МL1-2, МL6, МL26, МL37-38 и МL53-61
Шаблони на скиния и облак
Планински фон – по избор 
Стих за запаметяване: „Защото Бог е добър и милостта Му трае 
до века“ (Пс. 100:5а). 
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План на урока 
Въведение: „Минаха четирийсет години, откакто народът на Из-
раел излезе от Египет...“ 
Развитие на събитията:
1. Божията доброта към Израел през 40-те години в пустинята.
2. Мойсей се моли за водач на народа.
3. Бог казва на Мойсей да назначи Исус Навиев. ОИС
4. Божиите обещания към народа на Израел и Исус Навиев. ОИС
5. Мойсей се изкачва на планината Нево и вижда обещаната земя.
6. Мойсей умира. ОИСН
7. Господ взема Петър, Яков и Йоан и отиват на планината да се 

молят.
Кулминация: Преображението на Господ Исус. Явяват Му се 
Мойсей и Илия и говорят с Него. ОИСН
Учениците се събуждат. Петър иска да направят три шатри.
Заключение: Покрива ги облак. Бог говори.

Урок
Минаха четирийсет години, откакто народът на Израел излезе 

от Египет. Това е дълъг период от време, повече години, отколкото 
вие сте живели! Много повече, отколкото са живели вашите мама 
и татко! През всички тези години Бог никога не изостави народа 
Си. Отново и отново израелтяните можеха да разберат, че Бог е 
добър.
Помолете децата да дадат примери.

Мойсей живя много повече от 40 години. Можете ли да смет-
нете възрастта му? Той прекара 40 години в Египет, 40 години в 
Мадиамската земя и 40 години в пустинята. 
Поставете фигура МL1 (Мойсей).

Мойсей знаеше, че никога няма да влезе в земята, която Бог бе 
обещал на Израел. Защо?
Насърчете децата да отговорят.

Той знаеше, че много скоро ще умре и бе загрижен за израелтя-
ните. Какво ще стане с тях, ако нямат водач? Мойсей се молеше:
Заместете фигура МL1 с МL37 (Мойсей) пред скинията и ша-
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блон на облак. 
„Избери водач за народа Си. Те се нуждаят от някого, който да 

ги води, така, както овчар води стадото си.“
Заместете фигура МL37 с МL1-2 и МL38 (Мойсей и израелтяни-
те).

Бог отговори на Мойсей: „Изведи Исус Навиев пред Елеазар и 
целия народ. Кажи на Исус Навиев: „Бог те избра за водач на на-
рода.“ Когато израелтяните чуят това, те ще се покоряват на Исус 
Навиев.“

Колко добър е Бог. Въпрекимногобройните случаи, когато из-
раелтяните се разбунтува срещу Него, Бог ги обичаше и имаше 
водач за тях. 
Добавете фигури МL26 и МL53 (Исус Навиев и Елеазар).

ОИС    Както израелтяните се нуждаеха от някого, който да ги 
води в Божиите пътища, така и вие се нуждаете от водачи, момче-
та и момичета, християни. Имате нужда от хора, които да ви по-
магат да разберете Божията воля за живота си. Помнете, че имате 
враг, който иска да тръгнете по грешния път. Сатана има много 
начини да ви накара да се отклоните от Божия план за живота ви. 
Той може да използва телевизионни програми, списания, дори и 
приятелите ви, за да ви накара да мислите и вършите неща, които 
не са угодни на Бога.

Бог, който е толкова добър, ви е дал водачи. Учители-хрис-тияни 
в училище, учители в неделното училище, пастори, служители и 
учители в Клуба на Добрата вест – всички те могат да ви помог-
нат в живота ви като християни. Вслушвайте се в това, което ви 
казват, вземайте предвид техния съвет, следвайте техния пример.

Какво знаете за Исус Навиев?
Оставете децата да отговорят.

Исус Навиев щеше да бъде чудесен водач. Чуйте думите, които 
Бог даде на Мойсей да каже на народа.
Прочетете Второзаконие 31:6.

„Бъдете силни и дързостни, не бойте се, нито да се страхувате 
от тях (ханаанците), защото Господ твоят Бог, Той е, който върви 
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пред теб; не ще отстъпи от теб, нито ще те остави.“
След това Мойсей изговори Божието Слово към Исус Навиев.

Прочетете Второзаконие 31:7-8.
„Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш тия люде в земята, 

за която Господ се е клел на бащите им, че ще им я даде, и ти ще 
им я разделиш за наследство. Господ, Той е, който ходи пред теб; 
Той ще бъде с теб; не ще отстъпи от теб, нито ще те остави; не се 
бой, нито се страхувай.“

Колко добър бе Бог да насърчи Исус Навиев и народа и да им 
обещае всичко това.

ОИС    Колко добър е Бог и към Своите деца днес. Когато четем 
Неговото Слово – Библията – откриваме много обещания.

С по-големи деца можете да задавате въпроси, за да откриете 
тези стихове. Ако децата в групата ви са по-малки, използвайте 
подходящи начини за нагледна илюстрация на стиховете.

Йоан 3:36а: „Който вярва в Сина, има вечен живот ...“ 
Йоан 10:27-28: „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, 

и те ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога 
няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.“ 

Пс. 32:8: „Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който тряб-
ва да ходиш, ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото 
Ми.“

Евреи 13:5б: „Никак няма да те оставя и никак няма да те за-
бравя.“

Помислете за децата-християни в групата си. В кои области се 
нуждаят от насърчение? Можете да използвате други стихове, 
които ще са по-подходящи за тях.

Колко добър е Бог към нас! Колко добър бе Бог към народа на 
Израел! Колко добър бе Бог към Мойсей!

Мойсей напомни на народа да се покланя и покорява на Бога и 
след това ги остави и се качи на планината Нево сам.
Махнете фигура МL1. Добавете фигура МL6 (Мойсей).

От планината Бог показа на Мойсей чудесната Ханаанска земя 
от север до юг и от изток до запад. Колко добър бе Бог, че позволи 
на Мойсей да види земята в онзи ден!
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Мойсей никога не слезе от планината. Той умря на плани¬ната 
Нево. Кой погреба Мойсей? Библията ни казва, че с него нямаше 
никой, а сам Бог погреба Мойсей! (Вт. 34:6)

Мойсей никога не влезе в Ханаан, но Мойсей е в рая, който е 
далеч по-хубав от която и да е страна на земята.

ОИС    Ако си приел Господ Исус за свой Спасител, сигурно си 
щастлив да знаеш, че Бог ти приготвя място там. Чуй какво казва 
Исус.
Прочетете Йоан 14:2.

„В дома на Отца Ми има много обиталища, ако не беше така, 
щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.“ 

ОИН Може би ти не си толкова щастлив. Може би се 
страхуваш, защото не си приел Господ Исус за свой Спасител. 
Припомни си обещанията, които споменахме преди малко. Пом-
ниш ли какво гласи Йоан 3:36а?

„Който вярва в Сина, има вечен живот ...“ 
Ние не заслужаваме нищо, друго от Бога освен наказание за гре-

ховете си. Но в добротата Си Бог даде начин, по който ти и аз да 
получим прошка. Господ Исус Христос, безгрешният Божи Син 
плати за греха ни с живота Си. Днес, в този момент, ако Му се 
довериш с цялото си сърце, Бог ти обещава, че ще ти даде вечен 
живот.

Много, много години след смъртта на Мойсей Господ Исус взе 
трима от Своите ученици – Петър, Яков и Йоан – и тримата се 
качиха на планината да се молят. Но скоро учениците заспаха.
Махнете всички фигури. Поставете фигури МL54-57 (Исус и спя-
щите ученици). 

Докато Исус се молеше, лицето Му заблестя като слънцето! 
Дрехите Му излъчваха светлина! Все едно славата, която бе имал 
в Небето, сега бе на земята.
Махнете фигура МL54. Добавете фигури МL58-60 (Исус, Мойсей 
и Илия).

Изведнъж Мойсей, заедно с Илия – друг един мъж, който е на 
небето при Бога – застанаха с Исус на планината. Къде бяха те? В 
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Ханаанската земя! Какъв специален момент бе това за Мойсей – 
да бъде с Исус, Божия Син, в обещаната земя! Колко е добър Бог.

Там на планината Мойсей и Илия имаха привилегията да го-
ворят с Господ Исус за най-важното събитие, което щеше да се 
случи. Кое бето?Теговореха за смърттана Господ Исус на кръста.

ОИСН Не е ли това удивително? Бог Син напусна небето и 
дойде на този свят, за да страда и умре като престъпник на грубия 
римски кръст за грешници като израелтяните, като вас, като мен! 
И тъй като Той умря и възкръсна, грехът, Сатана и смъртта са по-
бедени. Поради Неговата смърт ние можем да бъдем спасени. Без 
Неговата смърт нямаше да има никаква надежда, а само сигурно 
наказание за греховете ни. 

БР   Може би наистина искаш да помолиш Господ Исус да те 
спаси, но не си сигурен в нещо. Ще се радвам да ти помогна, като 
използвам Библията. Ела и говори с мен, щом Клубът свърши. Ще 
застана до масата (или посочете някое друго удобно място).

Колко добър бе Бог към Мойсей, като му позволи да бъде с Гос-
под Исус на планината. Осъзнавате ли колко добър е бил Бог към 
вас? Имахте привилегията да научите всички тези прекрасни ис-
тини от Библията. Има милиони хора в света, които не знаят нищо 
за Исус!

Когато Мойсей и Илия щяха да си тръгват, учениците се събу-
диха.
Махнете фигури МL55 (спящите ученици). Добавете фигура 
МL61 (будните ученици). 

Представете си тяхната изненада и учудване! Петър, не знаейки 
какво говори, попита дали могат да построят на планината три 
шатри – една за Исус, една за Мойсей и една за Илия. Но внезап-
но един облак ги покри и Бог проговори от облака: „Този е Моят 
възлюбен Син. Него слушайте!“
Махнете фигури МL59 и МL60 (Мойсей и Илия).

Когато облакът изчезна, учениците видяха само Господ Исус. 
Колко добър бе Бог да им позволи да видят и чуят такива чудесни 
неща. Нашият Бог е добър!

Псалом 100:5: „Защото Бог е добър и милостта Му трае до века.“
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Преговор
На разноцветна дъска направете две вертикални колони с по 

шест графи. На дъното на всяка колона запишете „Египет“, а в 
горния и край „У дома“. Разделете групата на два отбора. Всеки 
път, когато някое детерт отборите отговори вярно на даден въ-
прос, то се предвижва от „Египет“ към „дома“. 

Използвайте две карфици със знаменца за означение. Отборът, 
който пръв стигне „у дома“, печели.
1. Колко време прекараха израелтяните в пустинята? (40 години.)
2. Колко годишен бе Мойсей, когато стигнаха границата на обе-

щаната земя? (120 г.)
3. Защо Бог каза на Мойсей, че няма да влезе в Ханаан? (Мойсей 

не се покори на Бога, като удари канарата.)
4. Какво поиска Мойсей от Бога за Израел? (Нов водач.)
5. Кого избра Бог да изпълнява това задължение? (Исус Навиев.)
6. Защо момчетата и момичетата християни имат нужда от вода-

чи? (Да ги учат и да им показват Божията воля за живота 
им.)

7. Попълнете това изречение: „Бъди _________ и смел и не се 
____________„ от Второзаконие 31:7. (силен, страхувай.)

8. Попълнете това изречение: „Господ, Той е, който ходи пред теб; 
Той ще бъде с теб; не ще _____________ от теб, нито ще те 
_____________„ от Второзаконие 31:8. (отстъпи, остави.)

9. Какво можа да види Мойсей от планината Нево? (Обещаната 
земя.)

10. Какво бе необичайното при смъртта на Мойсей? (Сам Бог го 
погреба.)

11. Кой се яви на Господ Исус, когато Той се преобрази на плани-
ната? (Мойсей и Илия.)

12. Мойсей и Илия говориха с Господ Исус за Неговата смърт. 
Защо Неговата смърт бе толкова важна? (Само чрез смъртта 
Му можем да бъдем спасени.)
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