
1 

 

10 Урок по Религия - Православие, 2 клас, тема „Мойсей и спасяването на 

еврейския народ. 10-те Божии заповеди“, м. декември 

 

Въпроси за преговор: 

 

1.Какво име дава Господ на патриарх Яков? – Израил. 

2.Колко сина имал патриарх Яков? – дванадесет сина. 

3.Кой бил любимият му син? – Йосиф. 

4.Какво сторили с Йосиф неговите братя от завист и злоба? -  продали го на 

пътуващи за Египет търговци. 

5.Какво се случило с Йосиф в Египет? – с Божията помощ той разгадал съня на 

фараона, и фараонът го поставил управител на цял Египет. 

6.Защо Йосиф обвинил братята си в кражба? – за да разбере дали са се 

променили, и готови ли са да се жертват за най-малкия си брат. 

7.Къде отишли да живеят израилтяните? –покровителствани от Йосиф, те 

заживяли при него в Египет. 
 

Мойсей и спасяването на еврейския народ.  

10-те Божии заповеди 
 

 Животът на евреите в Египет. Докато Йосиф бил жив, той покровителствал 

еврейския народ, който останал да живее в Египет. Но след неговата смърт дошло 

тежко време за евреите, които станали роби в чуждата земя. Новият фараон се 

боял от тяхната многочисленост и наредил да бъдат хвърляни в река Нил 

новородените еврейски момченца. Евреите започнали горещо да се молят на Бога 

и Той им пратил помощ в лицето на Мойсей. Когато се родил Мойсей, майка му 

дълго го укривала, но накрая решила да го остави в Божиите ръце. Засмолила една 

кошница, сложила вътре детето и пуснала кошницата да плува по реката. По 

същото време там се къпела фараоновата дъщеря. Тя намерила кошничката и 

много харесала малкото момченце, затова решила да го осинови. Сестрата на 

малкия Мойсей стояла наблизо и предложила на фараоновата дъщеря своята майка 

за кърмачка на детето. Така Мойсей израстнал в близост до своя народ и му 

съчувствал в тежкото робство. 

Бог се открива на Мойсей. Като порастнал, Мойсей станал пастир. Веднъж в 

планината видял една къпина, която горяла и не изгаряла. Това изключително чудо 

го поразило. Когато се приближил, чул гласа на Бога, Който Му казал, че той, 

Мойсей, ще изведе народа си от земята на робството. Бог му дал сила да върши 

чудеса, които Мойсей явил и пред фараона, но фараонът не пожелал да пусне 

народа, защото му служел като робски народ в най-тежката работа. Чрез Мойсей 

Бог пратил десет тежки наказания над египтяните и най-тежкото било 

поразяването на всички първородни мъжки рожби на египтяните. Едва тогава 

фараонът решил да пусне омразните му израилтяни. Този ден на радост – момента 

на изхода от Египет, евреите нарекли Пасха, което значи „избавление“. Празник 

Пасха започнали да празнуват всяка година. 

Евреите се спасяват от египетското робство. Върволици от хора тръгнали 

през пустинята, водени от Мойсей. Бог не ги забравил, но се грижел за тях по 
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време на пътуването. Но египетският фараон съжалил, че е пуснал робския народ, 

който му служел и пратил преследвачи да ги върнат. Евреите били на брега на 

Червено море, когато забелязали връхлитащата ги опасност – колесниците на 

фараоновите войници ги настигали, а морето преграждало пътя им. Тогава Мойсей 

се помолил на Бога, издигнал тоягата си, ударил по водата и тя се разтворила, 

откривайки пътека, по която по сухо минали  до другия бряг всички евреи. Когато 

египтяните се впуснали да ги преследват по тая пътека, водите се затворили и 

издавили преследвачите. 

Мойсей и десетте Божии заповеди. Като стигнали до планината Синай, 

народът се настанил в шатри в подножието. Моисей наредил всички да постят и да 

се молят, а самият той се изкачил на върха. На третия ден над планината се 

спуснал облак. Чул се гръм, блеснали светкавици, раздал се тръбен звук. Народът 

в подножието се разтреперил. 

Планината била цялата в огън и там Бог дал на Моисей две каменни плочи 

(скрижали), на които били написани десетте заповеди, които определяли всички 

задължения на хората към Бога и ближния.  

Заради това, че Бог откривал на Мойсей бъдещето и го наставлявал как да 

поучава и ръководи народа, Мойсей е наречен пророк. Както знаете, пророците са 

хора, на които Бог разкрива истини, за да просвещават народа с тях. На Мойсей 

Бог разкрил не само бъдещето, но и миналото за сътворението на света и човека. 

Тази история се намира в началото на Библията в Книгите Мойсееви.  

 

Въпроси към урока: 

 

1.Кое подтикнало евреите да търсят Бога?- жестокостите на фараона, който ги 

използвал като роби и наредил да избиват еврейските момченца, поради страх от 

многочислеността на евреите. 

2.Как бил спасен Моисей? – майка му го  пуснала в засмолена кошница по реката 

и фараоновата дъщеря като го видяла,  взела го, и го осиновила. 

3.По какъв начин Бог се открил на Моисей?- в неизгарящата къпина, като 

разговарял с Мойсей. 

4.Разкажете за чудното преминаване през Червено море. 

5.Кога и как Бог дал на хората 10-те Божии заповеди? – при пътуването към 

обетованата земя, на планината Синай Бог дал на Мойсей 10-те Божии заповеди, 

за да знаят хората своите задължения към Бога и ближните.  

6.Какво са скрижали? – двете каменни плочи, на които Бог записал Своите 

заповеди. 
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При неизгарящата къпина Бог наредил на свети пророк Мойсей да събуе обущата 

си, защото стои на свято място. Тук Бог разговарял с Мойсей и му открил, че той е 

избран да изведе евреите от земята на робството. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когато конницата на фараона вече настигала евреите при Червено море, Мойсей 

ударил в тоягата си по водата, тя се разтворила и евреите минали по освободената 

от вода пътека. Когато Мойсей отново ударил с тояга, водата се събрала и 

преследващата ги египетска войска се издавила. 

 
Задача1: Разгледайте иконите, които изобразяват едно от най-важните 

събития в историята на еврейския народ – Бог дава на свети пророк Мойсей 10-те 
Божии заповеди. Разкажете за това събитие. Оцветете приложението. 

Мозайката е копирана от www.saint-querre.blogspot.com 
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Свети пророк Мойсей получава 10-те Божии заповеди 
 

Иконата е копирана от www.doxologia.ro 



5 

 

 



6 

 

Задача 2. Разгледайте картата, на която е изобразено разпределянето на 

обетованата (обещаната) земя – Ханаан между племената на израилтяните.  

Допълнителен текст за учителя: Мойсей превел израилтяните до 
границите на Ханаан, но сам не успял да влезе в обетованата земя. По времето, 
когато евреите били в Египет, в Ханаан, където преди живеели Авраам, Исаак и 
Яков, се заселил народът на филистимците и тази земя започнала да се нарича 
Филистимска земя или Филистия, с гръцко произношение - Палестина. От 
древност това наименование – Палестина, се утвърдило и като тъждествено на 
Ханаан (името с което назовавали тази земя израилтяните) и на обетована земя, 
макар в нейните граници да се включват и някои близки територии от Сирия и 
Финикия. 

Бог помогнал на израилтяните да превземат тази земя от населяващите я 
племена и посочил териториите, които да владеят отделните еврейски племена 
(колена).  Племената произлизат от 12-те синовете на Яков и техните потомци: 
Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон, Йосиф, Вениамин, Дан, Нефталим, 
Гад, Асир. Йосиф имал двама сина – Манасия и Ефрем, възведени от Яков в 
родоначалници на две самостоятелни колена на мястото на баща им Йосиф (Битие 
48:5). В обетованата земя всяко коляно (без Левиевото) получило свой дял. Само 
родът на Левий бил посветен в служба на Бога и не получил земя, и за хората му 
били определени градове, в които да живеят, а останалите колена отделяли 
доброволен десятък от придобитото, с който ги издържали. 

За да си представим къде приблизително се намира обетованата земя, можем 
да разгледаме на картата разположението на днешен Израел и съседните на него 
държави (карта 1). Приблизително на това място на древна Палестина - днешен 
Израел, е обетованата земя, която се разпределя между племената на 
израилтяните, след като те я завземат от живеещите там народи, подпомогнати от 
Бога, според Неговото обещание към Авраам и потомците му (карта 2). 

Карта 1. Карта, която показва разположението на днешен Израел – той е страна от 

югоизточна Азия, разположена на крайбрежието на Средиземно море. 

Приблизително на това място на древна Палестина - днешен Израел, е обетованата 

земя.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%28%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Карта 2. Карта на разпределянето на обетованата земя между племената на 

израилтяните, след като те я завземат от живеещите там народи. 


