
40 Години  

Библия за Деца  
представя 



Написана от: Edward Hughes 
 

Илюстрирана от: Janie Forest; Alastair Paterson 
 

Адаптирана от: Lyn Doerksen 
 

Преведена от: Никола Димитров 

  
 

Произведена от: Bible for Children 
www.M1914.org 

 
©2021 Bible for Children, Inc. 

Лиценз: Имате правото да копирате, или разпечатате тази история,  
но не и да я продавате. 



Когато Бог освободил Израилтяните от Египет, 
Мойсей повел хората в поклонение.  Той измислил 
една песен на хваление: “Аз ще пея на Господ, 
защото Той триумфира славно”.  Мойсей пеел за 
всички велики неща, които Бог бил направил  
за Израел.  



След 3 дни в пустинята, жадните 
хора намерили вода.  Но тя била 
много горчива и хората не можели да 
я пият.  И вместо да се помолят,  
те започнали да се оплакват.  Бог  
          бил много добър към тях.  

Той направил така, че 
водата да става за пиене.  



Хората се оплаквали за всичко: “В Египет имахме 
храна. В пустинята ще умрем от глад”.  На същата 
вечер, Бог изпратил едни птици, казващи се 
пъдпъдъци.  Хората ги ловели много лесно.  



На следващата сутрин, Бог им изпратил манна. 
Това било нещо подобно на хляб, само че с вкус на  
                         медени пити.  Всяка 

сутрин, земята била 
покрита с манна, която 
само трябвало да се 

събере. Така, Бог 
хранел хората Си 
в пустинята.  



Всеки ден те трябвало да се доверяват на Бог за 
хляба си.  Някои хора се опитали да съберат 
повечко манна за резерва, въпреки че Бог ясно им 
бил казал, че след един ден тя се разваляла.  



И наистина, вчерашната манна винаги била пълна с 
червеи – освен в Събота.  В събота, хората си 
почивали и яли от манната от предния ден.  



Амаличаните нападали, но    
   Израел побеждавал       
        винаги, когато Мойсей       
             издигал Божия     
  жезъл.  

Бог  
се грижел  
за Израилтяните 
в пустинята.  Той  
им давал храна и  
вода и ги пазел от   
врагове. 



Бог казал на Израилтяните: “Ако Ме слушате, вие 
ще Ми бъдете специален народ”.  Хората казали на 
Мойсей: “Всичко, което Бог казва, ще направим”. 
Те стояли в подножието на планината и чакали 
Мойсей да се върне от срещата си с Бог.  



Мойсей бил на 
планината с 
Бог в 
продължение 
на 40 дни.  Бог 
написал 10-те 
Божии 
Заповеди на 
две каменни 
плочи.  Той  
казал на  
Мойсей как 
Той искал 
Неговите хора 
да живеят.  



1. “Да нямате други 
богове, освен Мен”   
 

2. “Да не правите и да 
не се покланяте на 
идоли”   

 
3. “Да не изговаряте 

името на Господ 
напразно” 

4. “Помнете Съботата 
    и я пазете свята”   
 
5. “Почитайте майка 
    си и баща си”  



6. “Няма да убивате”   
 
7. “Няма да  
    прелюбодействате”   
 
8. “Няма да крадете” 

9. “Няма да лъжете”   
 
10. “Няма да 
      пожелавате от  
      завист”  



Докато Мойсей бил на 
планината Синай с 
Бог, Израилтяните 
направили нещо 
ужасно.  Те накарали 
Аарон да им направи 
едно златно теле... и те 
да му се покланят като 
на Бог.  Бог се ядосал 
много. Мойсей също.  



Когато Мойсей 
видял телето и 
танцуващите хора, 
той счупил 
каменните плочи. 
После, той 
унищожил златния 
идол и убил хората, 
които му се били 
покланяли.  



Бог направил други плочи.  
Той казал на Мойсей да  
построи една шатра.  Това  
била една голяма палатка с  
ограда около нея.  Така, Бог щял да  
може да обитава всред хората Си. Те 
щяли да Му се покланят там. 
Облачният и Огненият Стълб 
показвали, че Бог  
бил всред тях.  



Когато хората приближили Ханаан, Мойсей 
изпратил 12 съгледвачи, които огледали земята, 
която Бог бил обещал на Своя народ.  И 12-те 
съгледвачи били съгласни, че земята била наистина 
прекрасна!  



Само двама от тях обаче, Исус Навин и Халев, 
вярвали, че Израел щял да може да завладее земята 
с Божията помощ.  



Останалите 10 съгледвачи се  
страхували от исполините,  
които живеели там.  “Не  
можем да превземем  
земята”, мърморели  
те.  Те били  
забравили  
за великите  

неща, които 
Бог бил 
извършил,  
за да ги 
освободи от 
Египет.  



Хората последвали 10-тимата невярващи 
съгледвачи.  Те плакали и се приготвили да се 
върнат в Египет.  Те дори се опитали да убият 
Мойсей!  



Бог опазил живота на Мойсей.  След това, Той казал 
на хората: “В продължение на 40 години вие ще се 
скитате из пустинята.  Само Халев, Исус Навин и 
децата ви ще доживеят, за да  
влязат в земята,  
която вие презряхте”.  



“Твоето Слово носи светлина”  
Псалм 119:130  

40 Години  
 

е история от Божието Слово – Библията,  
 

намираща се от  
 

Изход 15 до Числа 14  



Край!  



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.  

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях.  Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове.  
След това Исус възкръсна и отиде на Небето!  Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи!  Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.  
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог:  

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново.  Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги.  Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.  

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно!  Йоан 3:16 
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