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Въведение
Книгата на Исус Навин не е просто запис на някакви исторически събития, които са се случили по
времето, в което юдеите влязоха в Обещаната земя. Тази книга разкрива много от Божието взаимоотношение с еврейската нация. Тя ни казва какво Бог прави със Своя народ в този важен момент от
тяхната история.
Този, който работеше по такъв чудесен начин в полза на Своя народ преди 3400 години, е способен
да спаси, пази, води и вдъхне сила на момчетата и момичетата днес. Молитвата ни е чрез тези уроци
децата да дойдат до лични взаимоотношения с Господа и да изпитат Неговото действие в живота си.
В тези серии от уроци Евангелието е включено на различни места, но те не са с цел да евангелизират. Вие можете да наблегнете на нуждата от спасение в други части на програмата, например, в
песните или в кратък предметен урок, който можете да включите, или в мисионерски разказ. Важно
е неспасените деца да знаят, че Вие (ти като учител) сте на разположение да им помогнете, ако имат
духовни проблеми и по-специално, ако искат да приемат Христос като техен Спасител. В различните
часове от програмата или по време на самия урок, както Святият Дух ви води, Вие можете да кджете
следното: „Ако още не си помолил Христос да стане Твой Спасител, и си загрижен за греха си, ти
трябва да се обърнеш към Господа днес и да приемеш от Него чудесния дар на прощение и вечен
живот. Ти можеш да направиш това навсякъде – тук, където седиш или вкъщи, когато си легнеш.
Обаче, ако искаш да поговориш с мен сега, аз с желание ще ти помогна и ще ти покажа как можеш
да станеш Божие дете днес. Когато другите деца си отидат, ела на предния ред – аз ще седна и ще ти
обясня повече затова как можеш да станеш истински християнин,“
Вие също трябва да сте на разположение по подобен начин, за да помогнете и на всяко повярвало
дете, което може да има въпрос или проблем в християнския живот. Помогнете му чрез Божието
Слово и се молете на Бога.
В края на този наръчник (на стр. 27) ще намерите кратък план, който ще Ви помогне в съветването
на детето, което иска да дойде при Христос. По подробно този въпрос е разгледан в книгата „Съветване на детето“ от Сам Дохърти, която можете да намерите в „Издателство СЕД“.
Основна истина във всеки урок
„Основната истина“ е изведена във всеки урок. Вие като учител, трябва да го имате предвид, когато
преподавате урока; не се задоволявайте само с разказване на библейски истории! В плана на всеки
урок ще намерите изписана „основната истина“ (въпреки че Святият Дух може да Ви води да покажете някои други главни поучения от библейските пасажи). В плановете на уроците са използвани
следните съкращения:
ОИН – приложение на основната истина, за неспасеното дете.
ОИС – приложение на основната истина, за спасеното дете.
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Първи урок

Исус Навин става водач на Божия народ
Библейски текст: Числа 27:15-23; Второзаконие 31:7; 34:9; Исус Навин 1:1-18
Основна истина: Бог прави Своите деца силни.
Приложения:
Неспасени: Не позволявай страхът от това, че не можеш да живееш християнски живот, да те държи
далеч от Христос.
Спасени: Бъди насърчен от това, че Бог е с теб и в теб.
Развитие на събитията:
Въведение: „Знаеш ли, мамо, госпожица...“
1.
Мойсей се моли Бог да даде наследник
2.
Бог казва, че това е Исус Навин – ОИН
3.
Мойсей довежда Исус Навин пред народа.
4.
Мойсей казва на Исус Навин „Бъди силен“ – ОИС
5.
Мойсей умира.
6.
Бог говори на Исус Навин: „Бъди силен!“ – ОИС
7.
Исус Навин казва на войниците да се приготвят.
8.
Исус Навин говори на част от хората.
9.
Хората го насърчават: „Бъди силен“ – ОИС
Стих за запаметяване:
„...бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твоят Бог е с теб, където и да идеш“ Исус Навин 1:9.
Нагледни материали: Табелка с името „Исус Навин“ на нея. Щит, върху който е написана основната истина и който учителят показва всеки път, когато изяснява различни аспекти от нея. Показвайте
стиха за запаметяване, когато е цитиран в урока.

УРОК
– Знаеш ли, мамо, госпожица Михайлова напуска – тъжно каза Нора.
– О, не! Тя ще ти липсва, тя е толкова добра учителка! – възкликна майка и.
– Освен това и е хубава. Нито един от нас не иска тя да напуска! – продължи Нора.
– Чудя се кой ли ще я замести! – каза майка и.
– Не зная, но съм сигурна, че няма да я харесаме. Никой не може да заеме мястото на госпожица
Михайлова – беше мнението на Нора.
Вероятно много от израилтяните, Божият народ, са се чувствали като Нора и съученичките и. Мойсей беше техен водач от дълго време, но сега те чуха, че той повече няма да ги води.
Може би са си казвали:
– Но той е, който ни изведе от Египет, не можем без него!
– Моят баща често говориза чудесата, които Мойсей извърши чрез Божията сила.
– Никой не познава Бога така, както Мойсей Го познава.
– Кой би могъл да заеме неговото място?
Сцена 1а и 1б – Исус Навин е посочен да заеме мястото на Мойсей Числа 27:15-23; Второзаконие 31:7-8; 34:9. Обстановка: Пустинята с част от скинията, а планината се вижда в далечината. (Вижте модела на скинията от стр. 28.) Фиг. JW-1, JW-4 и JW-5.
Би било много трудно, за който и да е, да поеме от Мойсей водачеството и да поведе Божия народ.
Кой ще бъде избран? Много мъдро Мойсей попита Бога за това. (Поставете фиг. JW-4.) „Моля те,
посочи човек, който да води хората!“ – беше неговата молитва. Господ отговори на Мойсей:
– Вземи Исус Навин (Поставете картончето „ИСУС НАВИН“.) и го направи водач на целия
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народ. Доведи го пред Елеазар, свещеника, и пред народа. Пред всички тях трябва да съобщиш, че
Исус Навин е техният нов водач.
Можеше ли Исус Навин да поведе 2 000 000 души? Всички тези хора ще имат нужда от вода и храна. Ще им е нужно и място за лагеруване. Войниците ще трябва да са готови за битка, защото имаше
много врагове в земята, която Бог бе обещал да им даде. Беше ли Исус Навин нещо като Супермен?
Не – не беше. Но Бог го избра за тази важна задача и Бог щеше да помогне на Исус Навин точно, както помогна и на Мойсей. Бог никога на казва на някой да направи нещо, без да му помогне. Когато
станеш Божие дете и се довериш на Исус Христос като на свой Спасител, Бог очаква от теб да живееш по начин, угоден на Него. Той ти дава помощ, от която се нуждаеш, за да живееш така. Бог, Святи
Дух, идва да живее в теб и ти помага да бъдеш честен и благодарен; помага ти да се молиш; помага
ти да кажеш на другите, че си християнин. Вероятно днес тук има някой, който наистина иска да
стане християнин, дете на Бога, но нещо те спира, за да се довериш на Господ Исус. Страхуваш се,
че няма да можеш да живееш християнски живот. Моля те, запомни, че Бог ще те направи силен, за
да живееш за Него. Разбира се, докато не станеш верен християнин, доверявайки се на Исус Христос
като на свой Спасител, не можеш да живееш християнски живот. Когато се довериш, Святият Дух
ще живее в теб и ще ти помага да живееш за Бога. Ние четем в Библията, че в Исус Навин живееше
Святият Дух. (Махнете фиг. JW-4.)
Мойсей побърза да направи това, което Господ му беше казал. Той познаваше добре Исус Навин.
Много години Исус му бе верен помощник.
Мойсей изпрати вест из целия лагер, всички хора да се съберат заедно. Свещеникът Елеазар застана отпред. Мойсей изведе Исус Навин (Поставете фиг. JW-1 и JW-5.) и постави ръце на главата му.
Той каза на хората:
– Това е вашият нов водач, на него трябва да се покорявате!
Как ли се чувстваше Исус Навин като погледна тази огромна тълпа? Скоро те всички щяха да прекосят река Йордан. Нямаше мостове, нито лодки. Враговете в новата земя бяха нечестиви и жестоки.
Наистина Исус Навин се чувстваше малък, много малък. Но Мойсей му каза:
– Исус Навин, бъди силен и с голямо дръзновение води народа в земята. Сам Господ върви пред
тебе и Той ще бъде с тебе. Никога няма да те остави. Не се страхувай и не се обезсърчавай!
Разбира се, това беше нещо трудно за Исус Навин, но не и за Бога. Бог щеше да му помогне да бъде
силен и смел. Исус Навин нямаше да бъде сам. Бог винаги щеше да бъде до него.
Исус Навин знаеше, че Бог никога няма да го напусне и това му помагаше да бъде силен.
На вас момчета или момичета, които сте приели Господ Исус Бог е обещал: Аз „никак няма да те
оставя и никак няма да те забравя“ (Евреи 13:5б). Не ти ли помага това да си силен и смел?
Вероятно знаеш как се е чувствал Исус Навин, Ти си се доверил на Господ Исус да премахне всички твои грехове и знаеш, че си Божие дете, но откриваш, че е много трудно да вършиш нещата, които
са угодни на Господа. В училище всички са си образували групички и често вършат лоши неща.
Разказват си шеги, които ти знаеш, че са мръсни. Освен това не слушат учителите. Много е трудно
да не вършиш тези неща. Изглежда невъзможно да си толкова смел, та да покажеш на всички, че си
християнин.
Бог иска да ти каже, точно както каза и на Исус Навин: „...бъди силен и смел: ,..да не се страхуваш,
защото Господ твоят Бог е с теб, където и да идеш“ (Ис. Навин 1:9). Бог е с теб в класната стая, Той
ще ти помогне да бъдеш послушен – дори ако всички други не са. Моли Го за Неговата помощ и
върши това, което е правилно. Тогава ще откриеш за себе си, че Бог прави своите деца силни. Исус
Навин също щеше да го открие. (Махнете фиг. JW-1 и 5.)
Втора сцена – Исус Навин, упълномощен от Господа Исус Навин 1:1-9. Обстановка: Същата,
като при сцена 1, Фигура JW-5.
Голяма скръб бе обхванала израилтяните. Мойсей се бе изкачил на планината и не се бе върнал.
Той бе умрял там. (Поставете фиг. JW-5.) Исус Навин също трябва да е бил тъжен и самотен. Никога повече нямаше да може да попита Мойсей за съвет.
Бог е любящ и мил, Той каза на Исус Навин:
– Моят слуга Мойсей е мъртъв... Сега ти и всички тези хора трябва да се приготвите да пресечете
река Йордан към земята, която съм готов да ви дам. Аз ще ти дам всяко късче от земята, върху която
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стъпиш. Както бях с Мойсей, така ще бъда и с теб. Никога няма да те оставя. Бъди силен и смел!
За Исус Навин беше чудесно да чуе тези думи от самия Бог. Да, Бог прави своите деца силни, когато е с тях и в тях. Това не означава, че ще имат силни мускули или че ще са най-добрите бегачи в
класа. Това означава, че Божиите деца могат да живеят за Него, дори когато е трудно. За Исус Навин
също щеше да бъде трудно и Бог му каза още нещо:
– Исус Навин, бъди внимателен, слушай Ме винаги. Чети книгата на закона, мисли за нея денем и
нощем, и й се покорявай!
Книгата на закона бяха първите пет книги от Библията. (Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие.) Можеш ли да ми кажеш какво представляват те? Бог беше употребил Мойсей да напише тези
книги и сега искаше от Исус Навин да ги чете и да им се покорява. Това щеше да му помогне да бъде
силен.
Ако ти си Божие дете, отделяй време всеки ден, за да прочиташ по нещо от Библията. Опитвай се
да запомняш това, което четеш. Когато е написано, че Бог ти казва да направиш нещо, помоли Го за
помощ, за да Му се покориш. Бог ще използва това, за да те направи силен християнин. Исус Навин
също трябваше да чете, да помни и да се покорява на тази част от Библията, която той имаше; трябваше и да бъде сигурен, че книгата на закона е пазена добре, докато те се приготвяха за най-вълнуващата част от тяхното пътуване. (Махнете фиг. JW-5.)
Трета сцена – Исус Навин приема заповед Исус Навин 1:10-18. Обстановка: Също, както в предишните сцени. Фигури JW-3 и JW-6 до JW-10. Поставете фиг. JW-7.
Исус Навин беше развълнуван. Дълго време те вървяха към Ханаанската земя. Преди 40 години
той беше там като съгледвач и помнеше, че това бе добро и красиво място. (Поставете фиг. JW-3.)
Помнеше плодовете на тази земя. Скоро щеше да пристигне и остане там. (Махнете фиг. JW-3 и
поставете фиг. JW-6.)
Той повика водачите си и им даде наставления:
– Идете сред хората и им кажете да се приготвят за тръгване. След 3 дни ще пресечем реката Йордан и ще завземем земята, която Господ ни дава.
(Поставете фиг. JW-8, JW-9 и JW-10.) Новината се разпространи бързо и скоро всички започнаха
да се приготвят. Исус Навин трябваше да даде някои специални наставления на някои от хората. Те
слушаха много внимателно, също както биха постъпили и с Мойсей, и обещаха да се покорят. След
това насърчиха новия си водач.
Познай какво казаха те? „Бъди силен и смел!“ Това бяха думите, които Мойсей и Бог говориха
на Исус Навин. Сега той ги чуваше за трети път. По същия начин Бог използваше тези хора, за да
помогне на Исус Навин да бъде силен. Бог често употребява други християни, които да помогнат на
Неговите деца да бъдат силни.
По същия начин беше и с Адриана. Тя беше станала християнка, но нейната майка и забрани да
ходи на неделно училище или в „Клуба на добрата вест“. Беше и позволено, обаче, да посещава семейство Филипови, а те бяха християни. Когато тя имаше въпрос или проблем, казваше на госпожа
Филипова за това. Г-жа Филипова често помагаше на Адриана да открива отговорите в Библията и
след това се молеха заедно. Тези посещения в семейство Филипови наистина помогнаха на Адриана
да бъде силна християнка. Ако ти си християнин и имаш нещо, за което искаш да разговаряме и да се
молим, ела при мен след като останалите си тръгнат. Ще се радвам да чуя и да ти помогна да намериш отговора в Божието Слово. Бог използва други християни да помагат, точно както той употреби
някои от хората, за да насърчи Исус Навин.
Исус Навин се нуждаеше от насърчение като си мислеше за голямото приключение, което предстоеше – пресичането на реката, завладяването на градове и села. Но той знаеше, че Бог не може да
се провали и че Бог беше с него. Ако ти си християнин, ти също можеш да бъдеш сигурен в това.
Довери се на Бога, да те направи силен и помни тези чудесни думи: „...бъди силен и смел: ...да не се
страхуваш; защото Господ Твоят Бог е с теб, където и да идеш“ (Исус Навин 1:9).
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Въпроси за преговор
Кой беше избран от Бога, за да заеме мястото на Мойсей? (Исус Навин.)
Къде щеше Исус Навин да заведе народа? (В Ханаан.)
Защо Исус Навин мджеше да бъде силен и смел? (Господ беше с него.)
Как Бог прави Своите деца силни? (Като е с тях, а Святият Дух в тях.)
От кого Исус Навин чу тези думи: „Бъди силен!“? (Мойсей, Бог и от някои хора.)
Какво каза Бог на Исус Навин да направи, за да бъде силен? (Да чете и се покорява на книгата на
закона.)
7. Как ставаш дете на Бога? (Доверявайки се на Христос като Спасител.)
8. Коя река щяха да пресекат израилтяните? (Йордан.)
9. Къде умря Мойсей? (На планината.)
10. Довършете стиха: „...бъди силен и смел: .. .да не се страхуваш...!“ (Защото Господ Твоят Бог е с
теб, където и да идеш. Исус Навин 1:9)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7

Втори урок

Непослушанието на Саул
Библейски текст: Исус Навин 2:1-24
Основна истина: Бог държи Своите деца в безопасност.
Приложения:
Неспасени: Довери се на Христос и ще бъдеш спасен.
Спасени:  Не се страхувай.
Развитие на събитията:
Въведение: Какво е съгледвач?
1.
Исус Навин изпраща съгледвачи в Ханаан – ОИС
2.
Съгледвачите идват в Ерихон.
3.
Съгледвачите остават при Раав.
4.
Пратеници от царя идват в дома на Раав – ОИС
5.
Раав скрива съгледвачите.
6.
Раав излъгва пратениците.
7.
Кулминация: Съгледвачите избягват, спускайки се по червеното въже.
8.
Заключение: Те се връщат при Исус Навин – ОИС, ОИН
Стих за запаметяване: „Сега прочее, няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус“
Римляни 8:1а
Нагледни материали: Табелка с думата „съгледвач“, написана на нея. Основната истина, написана
на щит, който учителят показва всеки път, когато е предаден някой аспект от нея.

УРОК
(Поставете думата „съгледвач“ на дъската.)
Кое от изредените по-долу определения обяснява какво значи съгледвач:
а. Насекомо с много добре развито зрение.
б. Някой, който носи специални очила, така че да може да вижда нещата от разстояние.
в. Някой, който тайно разкрива неща относно друга страна.
г. Болезнено възпаление на очите.
Разбира се, че „в“ е правилният отговор.
Вероятно ти си чел история със съгледвач (шпионин) или си гледал такава по телевизията.
Първа сцена – Двамата съгледвачи – изпратени 2:1. Обстановка: Пустинята с планината (в далечината) Фигури: Исус Навин (JW-7), двама съгледвачи (JW-8 и JW-9).
Днес се срещаме с двама съгледвачи, които бяха изпратени от Исус Навин. (Поставете фиг. JW-7,
JW-8 и JW-9.) Той им даде вълнуваща и изпълнена с приключения задача.
– Отидете и огледайте Ханаанската земя – каза им той. – И по-специално Ерихон.
Ерихон беше голям град от другата страна на реката Йордан. Това щеше да е първият град, в който израилтяните щяха да дойдат, влизайки в земята, която Бог им даваше за техен дом. Беше много
важно те да завземат Ерихон.
Двамата слуги тихо напуснаха израилския лагер и се отправиха към река Йордан. Библията не ни
казва как те преминаха – вероятно през брод на реката през нощта. Скоро стъпиха върху „Обещаната
земя“. Това беше нещо вълнуващо. В същото време обаче се страхуваха. Имаше много, много хора
в тази земя, които биха били щастливи да пленят и убият съгледвачите. Затова те трябваше да се
движат много внимателно. Дали щяха да открият всичко, което Исус Навин искаше да знае? Щяха
ли някога да излязат от тази непозната земя, която бе изпълнена с опасности?
Никаква болка не можеше да ги докосне, никакъв враг не можеше да се приближи до тях, освен
ако Бог не го позволеше, защото тези съгледвачи принадлежаха към Божия народ. Бог щеше да
предпазва Своите хора. Така е и днес за всеки човек, който е дете на Бога. Чуй тези прекрасни думи
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от Библията: „Който уповава на Господа ще бъде поставен на високо“ (Притчи 29:25б). Ако знаеш,
че Исус Христос е взел твоя грях, ти принадлежиш на Бога и Той се грижи за теб. Той те предпазва.
Другите мислят, че това е глупаво, но ако ти имаш скрит страх – за теб то е реалност.
Много пъти в Библията Бог казва на Своя народ: „Не се страхувайте!“ Божието Слово обещава, че
тези, които се доверяват на Господа ще бъдат в безопасност. Бог предпазва Своите деца всяка минута
от деня и нощта. Това не означава, че християнинът никога няма да си счупи крака, да се разболее
или да бъде бит, но нито едно от тези неща не могат да му се случат, освен ако Бог не го позволи.
Бог е любящ и всемогъщ Небесен Баща, който наблюдава Своите деца и ги пази в безопасност. Той
се грижеше за двамата съгледвачи. Те много се нуждаеха от Него в тази странна земя. (Махнете
фигурите.)
Втора сцена – Раав скрива съгледвачите 2:2-7. Обстановка: Покривът на къща; прикритие от
ленени снопи. Разделете фланелното табло на две части с парче прежда, по хоризонтала. Над
преждата ще бъде покрива на къщата. Фигури: Двете фигури със съгледвачите (JW-13 и JW-14)
отчасти скирити подлепеното прикритие (JW-11), Раав (JW-12) и войниците (JW-15).
Когато съгледвачите стигнаха до Ерихон, видяха, че стената около града беше висока и широка.
Тя беше толкова голяма, че някои хора живееха в къщи, построени върху нея. Голяма желязна порта
се затваря всяка нощ, така че враговете да не могат да влизат. Библията не ни казва как, но двамата
съгледвачи успяха да влязат в града. Никой, никой не трябваше да разбере, кои бяха те и защо бяха
дошли. Те знаеха вече всичко, което им трябваше. Откриха, че градската порта се затваря всяка вечер. Бог ги заведе на място, където да пренощуват. Тайно (или така те си мислеха) двамата съгледвачи се отправиха към една от къщите върху стената. Жената, която живееше там, се казваше Раав.
(Поставете фиг. JW-12.) Тя беше чула за израилтяните и техния Бог. Въпреки че това нещо беше
опасно, тя се съгласи мъжете да останат при нея през нощта.
Нито Раав, нито двамата съгледвачи подозираха, че някой ги бе видял. Една бърза вест достигна
до царя на Ерихон:
– Някои от израилтяните са в града – те шпионират земята ни.
Царят нареди веднага да бъдат хванати.
Съгледвачите бяха проследени до къщата на Раав. Скоро пратениците на царя бяха пред вратата и.
(Поставете фиг. JW-15.)
– Изведете мъжете, които са тук! – извикаха те. – Те са шпиони!
При тези думи Раав показа на съгледвачите отвора, който водеше към покрива и им прошепна да
се скрият под снопите лен, който се сушеше там. (Поставете фиг. JW-11, 12 и 14.) След това Раав
побърза да отговори на царските пратеници:
– Да, тези мъже дойдоха тук, но не знаех кои бяха. Те напуснаха по здрач, когато градската порта се
затваря. Не знам накъде отидоха, но ако побързате, може да успеете да ги догоните. (Махнете фиг.
JW-15.)
Раав излъга – тя го направи, за да запази в безопастност съгледвачите. Но Бог не се нуждаеше от
тази лъжа. Дори ако къщата беше претърсена, Бог би ги запазил в безопастност. Никога не е правилно да се лъже. Ние го знаем и все пак често го правим. Не се покоряваме на Бога и така заслужаваме
да бъдем наказани от Него заради нашите грехове. Но Раав бе езичничка и не познаваше Божия
закон.
Царските пратеници побързаха, за да хванат съгледвачите, които все още се криеха под лена на
покрива. Те бяха спасени. Господ ги пазеше в този град, в който бяха обградени с врагове. Ако ти
си Божие дете, ти също имаш силен враг – Сатана. Той иска да спреш да обичаш Господ Исус и да
не Му се покоряваш. Той прави така, че някои от твоите съученици да ти се смеят, защото си християнин. Опитва се да те накара да не се вълнуваш от молитвата или отиването в „Клуба на добрата
вест“. Сатана иска завинаги да те отдели от Бога. Може ли да направи това? Вслушай се в това, което
Исус каза на тези, които са Божии деца: „Отец Ми, който Ми ги даде, е по-голям от всички, и никой
не може да ги грабне от ръката на Отца“ (Йоан 10:29).
Ако си наистина Божие дете, ти никога няма да бъдеш грабнат от ръката на Твоя Небесен Баща.
Той пази Своите деца в безопастност от врага, точно както запази двамата съгледвачи. (Махнете
фигурите.)
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Трета сцена – Съгледвачите дават обещание на Раав 2:8-14. Обстановка: Същата, както в сцена 2. Фигури: Двамата съгледвачи, прави (JW-8 и JW-9); Раав (JW-12). (Поставете фиг. JW-8, JW-9
и JW-12.
Докато съгледвачите още бяха скрити, Раав се изкачи на покрива, да поговори с тях.
– Знам, че Бог ви е дал тази земя. Ние чухме как вашият Бог ви направи път през Червеното море.
Чухме как ви е помогнал да сразите враговете си. Всички са уплашени, защото Господ, вашият Бог,
е Бог на небето и земята!
Раав продължи, молейки за голяма услуга:
– Аз показах уважение към вас – каза тя. – Моля ви, бъдете благосклонни към мен и цялото ми
семейство, когато завладеете града.
Съгледвачите се съгласиха:
– Ще бъде точно така, както си помолила. Когато Господ ни даде града, ние ще се отнесем към теб
честно и благосклонно. (Махнете фигурите.)
Четвърта сцена – Съгледвачите се спускат надолу по червеното въже Исус Навин 2:15-22.
Обстановка: Къща върху градската стена; прозорец на къщата. Фигури: Раав (JW-16), съгледвачите (JW-17 и JW-18).
Съгледвачите трябваше да излязат от Ери-хон и да се върнат при Исус Навин. Беше много рисковано да се излезе по улиците на града. Раав имаше идея. Тя взе едно червено въже и го завърза здраво
за една греда в къщата си. След това го спусна през прозореца. (Поставете карта и фиг. JW-16,
JW-17 и JW-18.)
– Трябва да слезете долу и три дни да се криете в планините, така че да не се срещнете с хората,
които ви търсят – каза им Раав.
Двамата мъже се спуснаха от прозореца по червеното въже и стъпиха на земята, извън градската
стена. Какво чудесно избавление! Бог се грижеше за всичко през цялото време. Червеното въже ни
напомня за това как Бог пази Своите деца от най-голямата опасност – вечното наказание. Всички ние
заслужаваме това наказание. Но Бог изпрати Своя Единствен Син, Господ Исус Христос, в света.
Той не заслужаваше никакво наказание, защото живя съвършен живот. И все пак умря на кръста, наказан за нашите грехове. Когато Той умря, Неговата скъпоценна кръв се проля, за да бъде премахнат
греха. Това бе единственият начин за нас да бъдем избавени от вечното наказание. Когато се довериш на Господ Исус като на свой Спасител, ти си спасен – в безопасност. Ти никога няма да бъдеш
изпратен в ада, защото твоят Спасител даде скъпоценната си кръв за теб. Библията казва: „Който
вярва в Него не е осъден...“ (Йоан 3:18). Нашето спасение е дори по-чудесно избавление от това на
двамата съгледвачи, които се спуснаха по червеното въже.
След като краката им докоснаха земята, те извикаха отново на Раав:
– Виж, когато се върнем да завладеем града, нека това въже да виси така на твоя прозорец. По това
ще познаем дома ти и всички в него ще бъдат спасени.
След това забързаха в тъмнината и се отправиха към планините, където се криха в пещерите три
дни. (Махнете фигурите.)
Пета сцена – Съгледвачите докладват на Исус Навин (2:23, 24) Обстановка: Същата, като в
сцена 1. Фигурите: Същите, като в сцена 1.
Двамата съгледвачи стигнаха безопасно до река Йордан. Те отново я преминаха. Забързаха към
израилския лагер, за да докладват за тяхното вълнуващо преживяване на Исус Навин (Поставете
фиг. JW-7, JW-8 и JW-9).
– Господ наистина ни е дал тази земя – казаха му те. – Всички хора в нея се страхуват от нас.
Съгледвачите бяха сигурни, че могат да се доверят на Бога. Той ги пази по време на тяхното
приключение?! Ако ти знаеш, че си Божие дете, тогава можеш йа си сигурен, че Бог те пази. Той те
пази от опасност, от Сатана и от товй да бъдеш наказан за греха си. Чудесно е да бъдеш Негово дете,
Днес вероятно има някой сред нас, който знае, че не е спасен от Божието наказание за греха. Ти
знаеш, че заслужаваш това наказание, но с цялото си сърце искаш да си спасен. Ако съжаляваш за
греха си и знаеш, че Господ Исус умря и даде своята скъпоценна кръв, за да премахне греха ти, защо
не Му се довериш сега? Ти можеш да Му говориш така: „Господи Исусе, аз съжалявам за моя грях.
Доверявам ти се, за да го изчистиш. Благодаря ти, че умря и даде Своята скъпоценна кръв за мен.
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Амин!“ Когато се довериш на Господ Исус, тогава ти ще си Божие дете. Бог ще те държи в безопасност. Той обеща: „Който вярва в Него не е осъден“ (Йоан 3:18а).
Щеше ли Раав да бъде спасена? Тя трябваше да повярва на това, което съгледвачите и казаха.
Вероятно тя остави въжето да виси от прозореца. Със сигурност то беше там, защото нейната безопасност зависеше от него. Ако искате да разберете какво се случи с Раав и израилтяните, елате и
следващия път, за да разберете.
Въпроси за преговор
1. Защо Исус Навин изпрати двамата съгледвачи? (Да разберат каква беше земята.)
2. Какво разбраха те за Ерихон? (Високи, дебели стени; големи градски порти, които през нощта се
затваряха.)
3. Защо мъжете бяха в безопасност през цялото време, докато бяха далеч от израилевия лагер? (Бог
ги пазеше в безопасност.)
4. Кого предпазва Бог? (Неговите деца.)
5. Кой е Божият враг, който иска да накара християните, да не обичат и да не се покоряват на Бога?
(Сатана.)
6. Къде престояха съгледвачите в Ерихон? (В къщата на Раав.)
7. Къде ги скри Раав, когато дойдоха царските пратеници? (На покрива, под снопите лен.)
8. Какво погрешно нещо извърши Раав, когато вестителите дойдоха? (Тя излъга.)
9. Как избягаха съгледвачите от Ерихон? (Спуснаха се по червеното въже през прозореца на къщата на Раав.)
10. За какво ни напомня това червено въже? (Кръвта на Исус Христос, когато той умря, за да ни
спаси от греха и от наказанието му.)
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Трети урок

Падането на Ерихон
Библейски текст: Исус Навин 5:13 – 6:27
Основна истина: Бог дава победа на Своите деца.
Приложение:
Спасени: Довери Му се, за да ти даде победа над греха.
Развитие на събитията:
Въведение: Прекосяването на река Йордан.
1.
Исус Навин и народът виждат Ерихон.
2.
Господ се явява на Исус Навин – ОИС
3.
Господ дава наставления – ОИС
4.
Исус Навин и хората обикалят около Ерихон.
5.
На седмия ден обикалят града седем пъти.
6.
Големият вик.
7.
Кулминация: Стените на Ерихон падат – ОИС
8.
Израилтяните завладяват града.
9.
Раав и семейството и са спасени – ОИС
10.
Заключение: Ерихон е унищожен.
Стих за запаметяване: Ако преподавате всички уроци върху Исус Навин, ние ви предлагаме да
направите преглед на предишния стих. Ако преподавате това като отделен урок, препоръчваме ви
Евреи 2:18.
Нагледни материали: Залепете заедно фиг. JW26а и JW-26б. Направете същото и с фиг. JW-27а и
JW-27б. Когато поставяте фона, поставете JW-26 върху JW-27. По време на трета сцена махнете фиг.
JW-26. Подгответе плакат с написана на него ОИ и го използвайте като нагледно пособие всеки път,
когато я преподавате.
Кратък предметен урок:
Този урок не включва приложение за неспасеното дете, така че Вие можете да включите следните
неща в своята програма:
Покажете на децата картичка за рожден ден и дискутирайте кога получаваме такава картичка. Какво
означава рожден ден? Това е денят, в който си се появил в твоето семейство. Чудесно е да бъдеш част
от семейството, но е много по-добре да си част от Божието семейство.

УРОК
Кога едно момче или момиче става Божие дете?
(Позволете на децата да дават идеи.)
– когато са родени;
– когато са отишли за първи път на църква;
– когато ходят на неделно училище. Нито един от тези не е правилният отговор.
Къде можем да открием верния отговор? В Библията. Намираме го в Йоан 1:12. (Прочетете го на
глас.)
Колкото и много хора да приемат Господ Исус – всички те са Божии деца. Ако ти наистина искаш
да бъдеш от Божието семейство, можеш да приемеш Господ Исус днес. Кажи Му, че искаш Той да
дойде в твоя живот и да премахне всичките ти грехове. По този начин ти Го приемаш. Ако направиш
това, ще знаеш, че си се родил в Божието семейство и си Божие дете. Може би ти си задаваш въпроси. Искаш да бъдеш Божие дете, но не знаеш как може да стане това. След занятията, моля те, ела и
поговори с мен. Аз ще се радвам да ти обясня повече от Библията. (Учителю, определете мястото
на срещата).
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Въведение:
Всички бяха чули вълнуващата история за това, как Бог пресуши Червено море, за да могат Неговите хора да преминат. Това беше една от историите, които всички обичаха и които започват с „преди
много време...“. Но сега това се случваше и на тях. Те прекосиха реката Йордан и никой не се намокри. По-навътре в реката, водната грамада беше по-висока. След като всички прекосиха безопасно,
реката отново започна да тече. Хората трябва да са прославили Бога за това велико чудо. (Поставете фиг. JW-25.) Като паметник на това Божие чудо, израилтяните бяха взели 12 големи камъка от
средата на реката и ги струпаха на брега. Сега всеки, който минеше от там, щеше да си спомни за
тази случка. Те бяха развълнувани, когато стъпиха за първи път на „Обещаната земя“. (Махнете фиг.
JW-25.)
Първа сцена – Невидимият капитан се появява (5:13-15) Обстановка: Ерихон отвън; изглед на
Ерихон от разстояние. Фигури: Стените на Ерихон (JW-26, върху JW-27); Исус Навин (JW-2); невидимият капитан (JW-28); Исус Навин с лице към земята (JW-29).
Израилтяните трябваше да воюват и да завладяват градове. (Поставете фиг. JW-26, едновременно
и върху JW-27.) Точно пред тях бяха високите, дебели стени на Ерихон. Това бе първият град, който
трябваше да завладеят. Но как ли щяха да го направят?
Ерихонските жители бяха затворили портите, така че никой не можеше нито да влезе, нито да излезе.
Докато Исус Навин мислеше за Ерихон (Поставете фиг. JW-2.), той сигурно си спомни за Божиите обещания – обещания, че Бог ще им даде земята, обещания за победа над всеки враг. Бог никога
не нарушава обещанията Си, така че израилтяните бяха сигурни в победата.
Тези от нас, които обичат Исус Христос и Му принадлежат, също трябва да се борят. Разбира се,
ние не се борим, за да завладяваме градове, но има погрешни неща и изкушения в живота, с които
трябва да се борим и да ги побеждаваме. Ти такъв християнин ли си, който имаш проблем с лошия
си характер? Ти викаш, крещиш и тропаш с крак – и след това се чувстваш засрамен. Вероятно проблемът ти е мързелът, лошият език или хвалбата. Това са неща, които трябва да побеждаваме. Ние
трябва да спечелим в битката срещу тях. Нека се вслушаме в някои от обещанията, които Бог дава.
(Помолете едно дете да прочете Римляни 6:14.) Това означава, че грехът повече не ти е господар,
така че не трябва да му се покоряваш. (Помолете едно дете да прочете Евреи 2:18.) Тук ни се казва, че Господ Исус знае какво значи да бъдеш изкушавай да вършиш лоши неща и Той може да ти
помогне, когато си изкушен. (Помолете друго дете да прочете 1 Коринтяни 10:13.)Тези думи ни
казват, че никога няма да имаш толкова голямо изкушение, че да се предадеш. Виждаш ли, Бог е обещал да даде на Своите деца победа, точно както обеща и на израилтяните. Исус Навин знаеше това.
Изведнъж Исус Навин осъзна, че не е сам. (Поставете фиг. JW-28.) Той погледна нагоре и видя,
че до него стоеше човек с меч в ръка. Исус Навин не го познаваше, затова попита:
– Ти за нас ли си или за враговете ни?
Човекът отговори:
– За никого. Аз съм дошъл като командир на Господнята армия!
Тогава Исус Навин позна, че това бе сам Господ, който му се яви, за да го насърчи.
– Каква вест има моят Господ за Своя слуга? – попита Исус Навин.
– Събуй сандалите си, защото земята, на която стоиш е свята! – отговори Господ,
Исус Навин бързо развърза сандалите си и ги събу. (Заменете фиг. JW-2 с JW-29.) Той се поклони ниско пред Господа. Не беше ли чудесно от Божия страна да яви на Исус Навин, че Той беше с
него и израилтяните. Затова те можеха да завладеят силния град Ерихон. Техният Бог, Всемогъщият,
Святият, беше с тях. Можеше ли някоя армия или някой цар да бъде по-силен от него? Не! Момчета
и момичета, вие воювате ли? Опитвате ли се да преодолеете егоизма, лошия нрав, мързела и лошия
си речник? Помнете, че не сте сами! Бог е с вас. Всъщност, Той живее във вас чрез Святия Дух. Той
е много по-велик и по-силен от всяко едно нещо, с което ти се бориш. Ето защо ти можеш да спечелиш, точно както Исус Навин можеше да е сигурен в победата.
Господ даде на Исус Навин много странни наставления затова как той и народът да завладеят
Ерихон. Те бяха толкова странни, че трябва да са изглеждали глупави в очите на хората от града и
извън него. Но Исус Навин знаеше, че ако искат да спечелят, то трябва да извършат точно това, което
13

Господ бе казал. (Махнете фиг. JW-28 и JW-29.)
Втора сцена – Израилтяните обикалят около Ерихон (6:8-15) Обстановка: Стените на града.
Фигури: Въоръжените мъже (JW-22 и JW-23): левитите с ковчега (JW-21): хора, които маршируват (JW-31); Исус Навин, даващ заповеди (JW-24) и свещеници с тръби (JW-30).
Исус Навин повика хората да се съберат и им каза какво да правят: (Поставете JW-24.)
– Трябва да има войскова част най-отпред на процесията. След това седемте свещеници ще вървят
пред ковчега на завета на Господа. Те ще свирят на тръби. Зад ковчега, останалите мъже ще маршируват в колона. Напре-е-е-д! (Поставете фигури JW-31, JW-30, JW-21 JW-22 и JW-23.)
Войсковата част започна да обикаля, следвана от седемте свещеници, ковчега на завета и останалата част от мъжете. Свещениците свиреха на тръбите, а всички останали пазеха тишина. Те направиха обиколката си около Ерихон и се завърнаха в израилския лагер. Направиха същото на следващия
ден, и на следващия, и на следващия, и на следващия, и на следващия. Това продължи шест дни.
Може би някои са се оплакали: „Никога няма да завладеем града по този начин.“
Хората от Ерихон трябва да са били много изненадани от това дълго, тихо обикаляне около стените
на техния град всеки ден. Какво стана по-нататък?
Трета сцена – Падането на Ерихон (6:15-21) Обстановка: Същата, както при предишната сцена
с фиг. JW-26 преместена. Фигури: Същите от предишната сцена
За седмия ден обаче Божият план бе различен. На този ден Исус Навин каза на хората да обиколят
града седем пъти. Веднъж, два пъти, три пъти, четири пъти, пет пъти, шест пъти... Всичко беше
както при предишните шест дни: свещениците свиреха на тръбите и всички останали мълчаха. Започнаха да обикалят града за седми път. Тогава Исус Навин издаде заповед:
– Викайте! Защото Господ ви даде града!
Свещениците надуваха тръбите, а всички хора извикаха заедно. Тогава се случи чудото! Високите,
дебели стени на Ерихон паднаха! (Махнете фиг. JW-26.) Никой дори не се беше допрял до тях, но те
се разрушиха на парчета. Израилтяните бяха изумени, хората от Ерихон бяха ужасени. Бог бе извършил това! Той бе дал победа на Своите хора. Всеки един от израилтяните знаеше, че това бе Божията
победа. Хората от Ханаан също трябва да са разбрали какъв велик Бог имаха тези израилтяни.
Той също е и твой Бог, ако Исус Христос е твой Спасител. Той иска да ти даде победа в тези борби, които имаш. Можеш ли да ми посочиш някои неща, с които момчетата и момичетата, които са
християни трябва да се борят?
Нека да ти разкажа за Румен. Той се бореше с лошия език, който употребяваше. В дома му, неговите родители често го използваха и по-специално, когато бяха ядосани. Румен го научи и също
говореше така. Когато беше на 10 години, Румен стана християнин и от този момент искаше да е
угоден на Бога. Един ден той прочете в Библията си: „Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв,
ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си“ (Колосяни 3:8). Думите „срамотно говорене“
се запечатаха в ума му. Той помисли за думите, които използва и разбра, че те не са угодни на Господа. „Господи, моля те, помогни ми да спра да употребявам такива думи!“ – помоли се той. Той не
спря отведнъж, но сега забелязваше по-бързо лошите думи, когато ги използваше и се срамуваше от
това. Каза за проблема си на Тодор, млад мъж – християнин, който беше истински приятел на Румен.
Тодор също се помоли за него. Румен започна да употребява, все по-малко и по-малко, лоши думи.
Един ден той дочу баща му да казва:
– Това, че Румен е християнин, го направи по-различен и по-специално в неговото говорене. Аз не
го чувам повече да ругае или да си служи с лоши думи.
След това промърмори:
– Можем да научим добър урок от него.
Румен бе щастлив и благодарен, защото спечели битката – или по-скоро Бог му беше дал победа.
Ако ти си християнин, също можеш да победиш, точно както и израилтяните.
След като стените паднаха, всеки израилски мъж можеше да влезе в града и да пленява хора. Ерихонските жители бяха толкова нечестиви, че Бог бе казал на Исус Навин да унищожи всичко и всеки.
Израилтяните не трябваше да вземат нищо за себе си. Всичкото сребро, злато, мед и желязо трябваше да бъдат отделени за Господа и да бъдат сложени в Божията съкровищница. Израилтяните знаеха
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за тези наставления докато отиваха към Ерихон. (Махнете всичко освен фиг. №-27.)
Четвърта сцена – Раав и семейството и са избавени (6:19-27) Обстановка: Падналите стени
фиг. JW-27 на разстояние. Фигури: Двамата съгледвачи (JW-8 и JW-9); Раав и семейството и (JW12 и JW-32): Исус Навин (JW-7). (Поставете фиг. JW-27.)
Ерихонските жители не можеха да се избавят. Само няколко човека в града знаеха, че ще бъдат
спасени, дори и без да се опитват да бягат. Спомняш ли си кои бяха те? Да, Раав и семейството и.
Защо бяха спасени? Защото те повярваха в това, което казаха съгледвачите и бяха спуснали червеното въже от прозореца.
Исус Навин (Поставете фиг. JW-7.) каза на съгледвачите (Поставете фиг. JW-8 и JW-9.) да отидат и издирят Раав и нейното семейство. Те бързо намериха къщата с червеното въже, висящо от
прозореца. Вътре Раав и семейството и чакаха. Как ли им завиждаха другите хора от Ерихон, че те
бяха изведени в безопастност извън града. (Поставете фиг. JW-12 и JW-32.) Раав сигурно много се
радваше, че е повярвала в Бога на израилтяните и е спуснала червеното въже от прозореца.
Спомнете си, че миналия път научихме, че червеното въже ни напомня за скъпоценната кръв на
Господ Исус. Поради това, че Той умря, всички Божии деца са спасени от наказанието за греха. Но
също поради Неговата смърт Бог дава на Своите деца победа. Преди да станеш християнин, грехът
владее в твоя живот. Ето защо тогава е лесно да се греши. Но когато Господ Исус стане твой Спасител, Той става твоят нов Господар. Той може да направи това, защото когато (Той) умря и възкръсна,
спечели голяма победа над Сатана и греха. Така че, когато се бориш в тези битки срещу злото, моли
Го за Неговата помощ. Исус спечели най-великата битка, когато умря на кръста и после възкръсна,
Той наистина ще ти помогне да спечелиш.
Сега ще направим малка пауза, за да се помолим. Ако обичаш Господ Исус и си Божие дете, кажи
му каква е твоята борба и Го помоли за помощ. (Дайте възможност за молитва, но не на глас. След
това вие или помощникът Ви да се помоли на глас)
Раав беше радостна да бъде от печелившата страна. Тя и семейството и погледнаха към Ерихон от
мястото, където бяха в безопасност, близо до израилския лагер. Божиите хора също гледаха, докато
пламъци и пушек се дигаха от града. Исус Навин и всичките израилтяни се радваха на голямата победа, която техният Бог им даде.
Въпроси за преговор
Попълнете липсващите думи:
1. Бог направи _ _ _    _ _ _ в река Йордан, така че Неговите хора да могат да пресекат. (сух път)
2. Ерихон имаше _ _ _ _ _ _ стени. (високи, дебели)
(греха).
3. Всеки християнин се бори срещу _ _ _ _ _.
4. _ _ _ _ _ _ дойде и каза на Исус Навин как да завладее Ерихон. (Господ)
5. Израилтяните маршируваха по веднъж дневно около града за _ _ _ _ дни. (шест)
6. На седмия ден те обиколиха _ _ _ _ _ пъти и тогава извикаха силно. (седем)
7. Стените на Ерихон _ _ _ _ _ _ _ . (паднаха)
8. Бог е обещал на Своите деца, че нито едно изкушение, което ще имат, няма да е толкова _ _ _ _ _
_ . (голямо)
9. Преди един човек да стане християнин, _ _ _ _ _ _ е негов господар. (грехът)
10. Единствените хора от Ерихон, които бяха спасени, бяха _ _ _ _ и нейното семейство. (Раав)
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Четвърти урок

Грехът на Ахан
Библейски текст: Исус Навин 7:1-26.
Основна истина: Бог заповядва на Своите деца да бъдат святи
Приложения:
Неспасени: Започни да живееш свят живот, доверявайки се на Христос да те направи чист пред
Бога.
Спасени: Покорявай се на Божиите заповеди и показвай, че принадлежиш на Него.
Развитие на събитията:
Въведение: Ахан се изкачи по отломъците...
1.
Ахан намира плячка – ОИ
2.
Ахан я взема,
3.
Скрива я.
4.
Израилтяните отиват да завлядеят Гай,
5.
Израилтяните са поразени при Гай – ОИС
6.
Исус Навин се моли,
7.
Бог му казва да предприеме действие – ОИС
8.
Всички хора застават пред Исус Навин.
9.
Ахан е разпознат – ОИС
10.
Плячката е намерена в неговата палатка.
11.
Ахан е убит с камъни.
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Заключение: Израилтяните завземат Гай.
Стих за запаметяване: „...Бъдете святи, понеже Аз съм свят“ (1 Петрово 1:16).
Нагледни материали: Направете палатка. (Вижте диаграмата на стр. 28.) Напишете основната
истина на лист и го използвайте всеки път, когато преподавате аспект от истината.

УРОК
Първа сцена – Грехът на Ахан (7:1-21) Обстановка: Чист фон – палатката. (Вижте диаграмата
на стр. 28.) Фигури: JW-27, JW-33 и JW-34. Поставете фиг. JW-27.
Ахан се изкачи по отломъците, за да влезе в град Ерихон. Много израилски мъже влизаха в Ерихон,
за да се уверят, че никой не е избягал – това беше и задача на Ахан. Изведнъж очите му се изпълниха
с възхищение и алчност. Той видя една прекрасна дреха. Тя беше много по-хубава от всичките му
дрехи. Но това не бе всичко – там, точно пред него, имаше сребро и злато.
– Трябва да си взема малко от плячката – помисли си Ахан. – Никой няма да забележи, има толкова
много. Ще я скрия в палатката си.
Защо не трябваше израилтяните да разграбват града Ерихон и да трупат богатства? Можеш ли да
отговориш на този въпрос? (Позволете на децата да отговорят.)
Бог заповяда на хората да не вземат нищо за себе си. Среброто, златото и медта трябваше да се
отделят за Господнята скиния. Бог искаше неговите хора да бъдат различни от другите. Планът му
бе те да живеят добър живот в послушание на Неговите заповеди. Той им даде много заповеди, за да
им помогне да живеят така. Божиите хора знаеха, че Той бе свят и те също трябваше да бъдат святи.
Това беше заповед (1 Петрово 1:16). Божият план за децата Му е точно същият. Той им заповядва да
бъдат святи! Ако си Божие дете, Господ иска да живееш по начин, който показва, че ти Му принадлежиш. В Библията Той казва на Своите деца как да живеят, точно както бе казал на Своя народ преди.
Ахан със сигурност знаеше, че ще е против Бога, ако вземе прекрасната дреха, среброто и златото.
Ахан се огледа дали някой не го следи. Не! Бързо взе хубавата дреха, малко злато и 200 сикли сребро. Не знаем как и къде ги криеше той докато стигна в палатка си, но успя да го направи. (Поставете фиг. JW-33 и JW-34.) Като влезе в платката, той изкопа дупка в земята. Първо постави среброто,
след това златото и накрая прекрасната дреха. Покри добре дупката. Сега всичко бе скрито. „Никой
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не може да го намери тук,“ помисли си Ахан. „То е мое.“ (Махнете фигурите.)
Втора сцена – Поражението при Гай (7:2-5) Обстановка: Извън лагера. Фигури: JW-35 до JW-40.
Разбира се, Исус Навин не знаеше нищо за това. Той не знаеше, че някой не е изпълнил Господната
заповед. Исус Навин превземаше следващия град, който трябваше да завладеят – Гай. Гай бе малък
град и не бе трудно да го превземат. Бог им бе дал победа над Ерихон и със сигурност щеше да им
даде победа и над Гай. (Поставете фиг. JW-35.)
Исус Навин изпрати съгледвачи, да огледат града. Те се върнаха с много окуражващ отговор:
– Няма нужда да се изпраща голяма армия от мъже, които да отидат в Гай. Има малко мъже в града.
Изпрати две-три хиляди от нашите. Това ще е достатъчно.
Три хиляди мъже тръгнаха от израилския лагер, за да завладеят Гай. Но това не бе лесна битка.
(Поставете фиг. JW-36, JW-37 и JW-38.)
Гайските мъже се биха смело и убиха тридесет и шест от израилтяните. Скоро малката израилска
армия панически бягаше. Те бяха поразени. Всеки един бе уплашен и се страхуваше. Мнозина се
питаха: „Защо се получи това?“
Можеш ли да отговориш на въпроса им? (Позволете на децата да се включат.) Това се случи, защото имаше грях в лагера. Бог го видя и бе ядосан и недоволен. Бог е свят; Той е добър и чист; обича
правдата. Той бе дал на хората си заповед и Ахан я наруши. Ние трябва да помним, че Бог е свят и не
е доволен от греха. Ако ти не си Божие дете, животът ти е изпълнен с грях и ти не можеш да живееш
с Бога. Грехът не може да дойде близо до Него. Ти се нуждаеш от Исус Христос, който да дойде и
да премахне всичкия ти грях. Тогава животът ти ще бъде чист за Бога, ти ще Му принадлежиш и ще
бъдеш Негово дете.
Ако знаеш, че животът ти е изпълнен с грехове, а ти наистина искаш да си прав пред Бога, но не
си сигурен как може да стане това, аз ще се радвам да ти покажа от Библията. Моля те, остани на
мястото си, когато другите си тръгнат. Така ще зная, че искаш да поговориш с мен.
Когато си в Божието семейство, Бог ти заповядва да си свят, какъвто е Той. Това значи, че ти ще
искаш да вършиш онова, което е право и добро и ще желаеш да си настрана от това, което е погрешно и лошо. Кажи за това на Небесния си Баща и го помоли за прощение. Ние никога не трябва да
мислим, че грехът е нещо малко, което не е от значение. Грехът на Ахан не бе угоден на Бога, ето
защо израилтяните се озоваха в такава беда. (Махнете фигурите.)
Трета сцена – Молитвата на Исус Навин (7:6-15) Обстановка: Външна картина с шатрата.
Фигури: JW-6, JW-7, JW-8, JW-10, JW-19, JW-20 и JW-29.
Исус Навин бе обграден от изплашени хора. (Поставете фиг. JW-6, JW-7, JW-8, JW-10, JW-19 и
JW-20.) Какво можеше да направи? Много мъдро, той се помоли на Бога, навеждайки се до земята.
(Махнете фиг. JW-7 и поставете фиг. JW-29.)
– О, Господи Боже! – извика той. – Защо ни преведе през река Йордан, само за да ни унищожиш?
Хората от тази земя ще чуят за нашето поражение. Те ще ни атакуват и погубят. Тогава, Господи
Боже, Твоето велико име няма повече да бъде чуто.
Бог отговори на Исус Навин:
– Стани! Какво правиш така наведен? Израил е съгрешил и е нарушил заповедта ми.Те са взели
неща, които им бяха забранени. Няма да бъда повече с теб, освен ако не премахнеш този грях!
Това ни показва колко свят и чист е Бог. Ако имаше грях измежду израилтяните, Той нямаше да
бъде с тях. Бог и грехът не могат да бъдат заедно. Независимо дали си момче или момите, ако си
християнин, това е твоят Бог и Небесен Баща. Той ти, заповядва: „...бъдете святи, понеже аз съм
свят...“ (Левит 11:44). Божиите деца трябва да вършат това, което е право и добро.
Как би могъл да бъдеш свят:
* вкъщи, когато ти и брат ти бутнахте и счупихте вазата, докато се борехте в хола;
* когато някой друг спечели в състезанието, докато ти си мислеше, че можеш да спечелиш;
* когато училищният хулиган те заплашва, че ще те набие, ако избереш новото момче от класа в
твоя отбор?
В Библията Бог ни показва как да живеем по начин, угоден на Него. Когато не знаеш кое е правилното, попитай се: „Какво би направил Господ Исус?“ Тогава направи това, което мислиш, че Господ
Исус би направил, защото Той е свят. Така ще си послушен на Божията заповед да бъдеш свят. Кога17

то Божиите деца не са святи, Той е недоволен – точно както бе и с греха на Ахан.
Четвърта сцена – Исус Навий говори сАхан (7:16-21) Обстановка: Навън. Фигури: JW-2, JW-6,
JW-8, JW-10, JW-39 и JW-40. (Махнете JW-19, JW-20 и JW-29.) (Поставете JW-2, JW-39 и JW-40.)
На другата сутрин Исус Навин стана рано, за да се захване за работа. Бог му бе казал какво да се
направи с човека, който бе съгрешил.
Първо обаче трябваше да го открият.
Всички хора по племена се явиха пред Исус Навин. 12те племена бяха събрани заедно. Той избра
Юдовото племе. Юдовото племе застана пред Исус Навин, семейство по семейство. (Преместете
фиг. JW-40.) Заровото семейство бе избрано – виновният човек беше от него. Заровото семейство
застана пред Исус Навин. Ахан бе избран (Преместете фиг. JW-39.) – той бе виновният! Какъв ужасен момент бе това за него!
Исус Навин, големият водач, каза:
– Сине мой, отдай слава и хвала на израилевия Господ Бог. Кажи ми, какво си направил, не го
скривай от мен!
– Съгреших срещу Господа – отговори Ахан, – ето това направих. Когато видях дрехата, златото и
среброто, наистина ги поисках за себе си, взех ги и ги скрих. Те са закопани в земята в моята палатка.
Не беше ли осъзнал Ахан, че е невъзможно да се скрие от Бога? Бог знае всичко, Той вижда всичко.
Вероятно има някой християнин тук днес и точно както Ахан се опитва да скрие греха си. Точно сега
си помисли за нещо, което си откраднал. Ти си нарушил Божията заповед: „Не кради.“ Може би си
го скрил в спалнята. Никой не знае за него – само ти и Бог. Бог не е доволен. Ти трябва да оправиш
това точно днес, ако е възможно. Върни го на човека, на когото е и помоли Бог да ти прости. Не се
опитвай да скриеш греха си, ти не можеш да го скриеш от Бога. Ахановият грях бе открит и изявен.
Какъв позор бе да стои виновен пред всичките израилтяни!
Пета сцена – Скритите предмети разкрити (7:22-23) Обстановка: Палатка Фигура: JW-34.
Тогава Исус Навин изпрати вестители, които тичешком отидоха до палатката на Ахан, за да видят
дали това, което той им каза, бе истина. Докато Ахан и всички други чакаха, вестителите влязоха в
палатката. Огледаха се наоколо и видяха мястото, където изглеждаше, че наскоро е копано. Бързо
разровиха земята и откриха дрехата, среброто и златото. Бъди сигурен, „...че грехът ви ще ви намери“, ни казва Библията в Числа 32:23. Ахановият грях го бе открил. Мъжете занесоха скритите
неща при Исус Навин. Пред всички хора и пред Господа те поставиха нещата на земята. (Поставете
фигура JW-34.)
Шеста сцена – Смъртта на Ахан (7:24-26) Обстановка: Навън. Фигура: JW-39.
Когато Исус Навин се увери, че Ахан бе виновният и бе причина за израилското поражение при
Гай, той и хората го заведоха в близката долина. Взеха Ахан, семейството му, всичко което бе откраднал, неговите волове и овце и дори палатката му. (Вероятно семейството му бе видяло нещата, които
бе откраднал, и сигурно са се съгласили с това, което бе направил.)
Исус Навин се обърна към Ахан и каза:
– Защо ни докара такъв позор? Днес Господ ще те накаже.
Тогава израилтяните убиха с камъни Ахан и семейството му. След това изгориха всичко и натрупаха камъни върху пепелта. Израилтяните трябваше да премахнат всичко, свързано с Ахан и греха
му. Техният Бог бе свят, те също трябваше да бъдат свити хора. Господ е свят и наказва всеки грях
– всяка лъжа, всяко непокорство, лоша мисъл и егоизъм. Божиите деца, тези хора, които са се доверили на Господ Исус като на техен Спасител, знаят, че Исус Христос е взел наказанието, което те заслужа¬ват. Той извърши това, когато бе на кръста. Тези, които не се доверят на Господ Исус, трябва
да бъдат наказани завинаги. Господ Исус или ние самите поемаме наказанието. Не може да има грях
на небето, защото Бог е свят.
Ти Божие дете ли си? Ако не си, моля те, помисли внимателно за това колко свят е Бог. Помисли
си за твоя грях, който те държи далеч от Бога, грехът, който трябва да бъде наказан. Но този „който
вярва в него не е осъден...“ (Йоан 3:18). Няма ли да се довериш на Господ Исус сега, да премахне
твоя грях, да те направи чист пред Бога? Тогава ще знаеш, че и ти си Божие дете. Ще започнеш да
живееш свят живот. Тези от нас, които принадлежат на Бога, трябва да са покорни на Божията запо18

вед – „Бъдете святи, защото Аз Съм свят.“
Животът ни трябва да бъде добър. Израилтяните също трябваше да имат такъв живот. Всеки път,
когато някой от тях отиваше в долината, грамадата от камъни ги караше да мислят за Ахан и техния
свят Бог. След като Исус Навин бе открил и наказал виновния човек, Бог отново благослови него и
хората му. Исус Навин изпрати хора в Гай за втори път и те спечелиха голяма победа.
Въпроси за преговор
1.  Каква беше Господнята заповед за плячката в Ерихон? (Среброто, златото и скъпоценните камъни да бъдат за Господнята съкровищница, а всичко останало да бъде унищожено.)
2. Защо Бог даде на хората си много заповеди? (За да са различни от другите хора, показвайки, че
те принадлежат на Господа.)
3. Какво означава „свят“? (Различен, чист, добър.)
4. Какво взе Ахан за себе си? (Сребро, злато и дреха.)
5. Къде ги скри? (В неговата палатка.)
6. Кой го видя да скрива заграбеното? (Бог.)
7. Ако Бог трябва да наказва всеки грях, как някой може да избегне наказанието? (Само тези, които
се доверят на Исус Христос са спасени, защото Той бе наказан на тяхно място.)
8. Какво се случи с израилтяните поради Ахановия грях? (Бяха поразени при Гай.)
9. Какво направи Исус Навин, когато чу за поражението? (Помоли се.)
10. Какво се случи с Ахан? (Бе убит с камъни.)
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Пети урок

Случката с гаваонците
Библейски текст: Исус Навин 9:1 – 10:27
Основна истина: Бог иска Неговите деца да зависят от Него.
Приложение:
Спасени: Уповавай на Бога, когато Сатана те изкушава; когато трябва да правиш избор или трябва
да вършиш трудни неща.
Развитие на събията:
Въведение: Пример с парче мухлясъл хляб
1.
Страхът на гаваонците.
2.
Планът да бъде надхитрен Исус Навин.
3.
Срещата с Исус Навин.
4.
Гаваонците и Исус Навин стигат до споразуме ние – ОИС
5.
Исус Навин разкрива истината – ОИС
6.
Петимата царе се надигат срещу Гаваон.
7.
Гаваонците казват на Исус Навин.
8.
Господ отново уверява Исус Навин.
9.
Израилтяните влизат в битка – ОИС
10.
Враговете бягат.
11.
Исус Навин заповядва на слънцето да спре.
12.
Кулминаиия: Слънцето спира – ОИС
13.
Заключение: Врагът е разбит и петимата царе са убити.
Стих за запаметяване: „Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум“ Притчи 3:5
Нагледни материали: Напишете на лист основната истина. Използвайте го като нагледно средство
всеки път, когато преподавате аспект от истината. Този урок е специално за деца, които са спасени.
Вие можете да използвате примера по-долу, за да учите неспасените деца за нуждата им от Христос,
така че и те да могат да дойдат в присъствието на Бога.
Едно тъжно момче седна на тротоара пред двореца. Изглежда, никой не го забелязваше, но ето че
един мъж се спря и учтиво го попита:
– Защо плачеш?
– Искам да се срещна с царя, но не ми позволяват! – изхълца то.
– Ела с мен – каза мъжът и го хвана за ръка.
Минаха покрай часовия и влязоха в двореца.
Вървяха напред по коридорите, точно към стаята, където беше царят. Царят каза на момчето:
– Добре дошъл!
Малкото момче беше много изненадано. Защо ли бе толкова лесно за този човек, да влезе в двореца?
Мъжът видя изумения му вид и обясни:
– Аз съм царският син.
Бог е дори по-велик цар и единствените хора, които могат да дойдат при Него са тези, които Синът
Му завежда. Господ Исус умря, за да води хората при Бога. „Защото и Христос един път пострада
за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога...“ (1 Петрово 3:18). Той умря,
за да те доведе при Бога. Ти трябва да Го помолиш да стане твой Спасител и Господ, в противен
случай не можеш да отидеш при Бога. Ако Му се довериш, не само отиваш на небето, когато умреш,
но също всеки ден можеш да идваш в Неговото присъствие по всяко време и да Му говориш като на
твой Небесен баща.

УРОК
(Учителю, покажете парче мухлясъл хляб.) Един ден Исус Навин бе измамен чрез едно мухлясало
парче хляб като това тук. Как се случи това?
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Първа сцена – Гаваонците се представят на Исус Навин (9:1-15) Обстановка: Лагерът в Галгал
(9:6). Фигури: JW-6, JW-7, JW-41 и JW-42.
Ханаанците бяха ужасени.
– Чухте ли за този нов народ? – вероятно са се питали помежду си. – Да, и изглежда, че печелят
във всяка битка.
– Големите ерихонски стени паднаха и те завладяха града. Сега е сринат със земята!
– Те завзеха и Гай!
– Какво ли ще се случи с нас?
– Страхувам се, че ще завладеят и нас!
Гаваонците също бяха уплашени. Израилтяните бяха разположили лагера си близо до Галгал.
– Те ще завладеят града ни всеки момент!
– Никога няма да можем да ги победим в битка!
– Единствената ни надежда е да използуваме хитрост и измама!
Ето какво решиха да направят. Няколко гаваонски мъже се преоблякоха в стари износени дрехи и увиха краката си със скъсани дрипи. Сложиха сух, мухлясъл хляб в торбите си и отидоха да
пресрещнат Исус Навин, за да го измамят.
(Поставете фиг. JW-6, JW-7, JW-41 и JW-42.)
– Ние идваме от далечна страна – казаха те уморено, когато видяха водача на Божиите хора. – Моля
ви, направете договор с нас!
Беше ли вярна тази история? Не! Те се опитваха да измамят Исус Навин. Ако си Божие дете, има
един, който се опитва да те излъже. Това е Сатана – врагът на Бога. Той ще се опита да те накара да
повярваш, че не е важно да четеш Библията. „Уморен си, не си прави труда да четеш тази вечер“ –
може би ще шепне Сатана. Вероятно си нещастен, когато с твоите приятели искаш да гледаш видео,
а знаеш, че Господ Исус не одобрява този филм. Сатана ще те кара да мислиш: „Но нали всички го
правят!“ Когато той се опитва да те измами, разчитай на Бога да ти помогне. Питай Го: „Какво да
правя?“ И Той ще ти даде да разбереш, кое е правилно. Така ти няма да бъдеш оплетен в лъжите на
Дявола.
Пътниците изглеждаха уморени. Исус Навин ги попита:
– Кои сте вие и от къде идвате?
– Ние сме твои слуги и идваме от далечна страна! – повториха те, преструвайки се на уморени. –
Чухме за вашия велик Бог и искаме да направим договор с вас.
Исус Навин погледна дрипавите им дрехи. Дори обувките им изглеждаха износени от пътуването.
– Виж! – казаха те. – Този хляб бе пресен, когато го сложихме.
Исус Навин си помисли: „Трябва да са пътували много дни, за да е сух и мухлясъл хлябът им.“
Трябваше ли той да направи договор? Това бе труден избор. Какво мислиш, че Исус Навин трябваше да направи преди да предприеме избора си? Да, беше важно да се помоли. Бог иска Неговите
деца да зависят от Него, когато трябва да правят избор. В Библията четем: „Уповавай на Господа от
все сърце, и не се облягай на своя разум“ (Притчи 3:5).
Това значи, че Бог иска ние да Го молим за помощ, а не да се опитваме да правим сами нещата. Тези
от нас, които сме Божии деца, трябва да запомним това, когато правим избор. Например, ако трябва
да избирам дали да се присъединя към клуба по гимнастика, който съвпада по време с „Клуба на
добрата вест“; или трябва ли да дам малко от парите си, за да помогна на деца, които нямат храна?
Ако дадеш малко от парите си, няма да можеш да си купиш бойния кораб, за който си ги спестявал.
Моли се Бог да ти помогне да направиш правилния избор.
Исус Навин също трябваше да се помоли. Но не, той не го направи. Библията ни казва, че той не се
допита до Бога, а погледна мъжете и повярва на разказа им. Реши да се споразумее с тях и им обеща,
че няма да бъдат заловени или убити от израилтяните. Бог бе казал на народа Си да не прави мирен
договор с нито един от Ханаанските народи, но Исус Навин заключи, че тези изморени пътници не
бяха от Ханаан. Те бяха дошли от много далеч. (Махнете фигурите.)
Втора сцена – Гаваонците стават слуги на Исус Навин (9:16-27) Обстановка: Същата като в
първа сцена. Фигури: JW-24 и JW-43 до JW-46.
Но три дни по-късно Исус Навин (Поставете фиг. JW-24.) разбра, грешката си. Тези уморени
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пътници бяха техните съседи, гаваонците. Той бе измамен, защото не помоли Бог да Му помогне
да реши. Божиите деца винаги трябва да молят Бога за помощ, когато трябва да вземат решения. В
противен случай те ще правят големи грешки, точно както Исус Навин. Израилтяните не можеха да
пленят или убият гаваонците. Някои от израилтяните се оплакваха от това и предложиха:
– Защо да не ги направим наши слуги, те могат да режат дърва и да ни носят вода!
Исус Навин слушаше техните жалби и попита гаваонците.
– Защо ни измамихте?
– Ние се страхувахме! – казаха те.
Исус Навин трябваше да помисли за този проблем. Той реши да направи от гаваонците слуги на
своя народ. (Поставете фиг. JW-43 до JW-46.) Но сигурно съжаляваше за голямата грешка, която
беше направил.
Искам да ви разкажа за Радко, който също направи грешка. Ще ви разкажа за него, а вие трябва да
откриете грешката му.
Учителят на Радко ги учеше, че животните, птиците и човекът са се развивали в продължение на
много години, за да станат това, което са сега. Радко си мислеше: „Библията не казва това. Ще покажа на класа, че учителят не е прав.“
Радко стана да говори много самоуверен, но изведнъж не можеше да каже нищо. Лицето му почервеня, той измънка нещо и си седна, като чуваше кикотене зад гърба си, докато учителят продължаваше урока.
(Учителю, отбележете в дискусия, че Радко бе прав в това, че искаше да каже нещо за Бога, че
Той е Твореца, Неговата грешка бе, че не помоли Бога за помощ. Той бе толкова уверен в себе си, че
не бе планирал предварително какво да каже, когато стана да говори.)
Когато обичаш Господ Исус, уповай на Него за помощ. „Уповай на Господа с цялото си сърце.“
Исус Навин доста късно осъзна, че не беше извършил това. Но Бог продължаваше да се грижи за
него. Помогна му да се научи от грешката си. (Махнете фигурите.)
Трета сцена – Петима царе воюват срещу Исус Навин (10:1-6. Обстановка: Извън лагера. Фигура JW-47.
Около град Гаваон имаше и други силни градове. В тях управляваха царе. (Поставете фиг. JW-41
(царете) на таблото.)
Те бяха силни и властни, но сега се бояха. Бяха чули колко велик Бог имат израилтяните; бяха чули
за падането на ерихонските стени; бяха чули за победата над Гай, а също и за това, че гаваонците са
сключили мир с израилтяните.
Един от царете бе толкова уплашен, че изпрати известие до другите царе.
– Елате при мен – каза той – и ми помогнете заедно да атакуваме Гаваон, защото гаваонците са в
мир с израилтяните.
И така, царете се срещнаха. Те и армиите им разположиха лагера си близо до Гаваон, готови да
атакуват.
Когато гаваонците чуха за опасността, изпратиха съобщение до Исус Навин: „Молим те, ела и ни
избави, царете са се събрали, за да ни нападнат.“ (Махнете фиг. JW-41.)
Четвърта сцена – Исус Навин заповядва на слънцето да не залязва (10:7 - 27. Обстановка: Бойното поле. Фигури: JW-24, JW-48 a, b и с, JW-49 и JW-50.)
Вероятно Исус Навин (Поставете фиг. JW-24.) бе изкушен да се уплаши, когато чу, че тези могъщи царе и всичките им войски се приготвяха да се бият срещу него.
За да бъде спокоен Исус Навин, Бог му каза:
– Не се бой от тях. Ти ще спечелиш битката; те няма да успеят срещу теб.
(Поставете фиг. JW-48 а, b и с.)
Сега Исус Навин можеше да излезе срещу могъщите царе с истинска увереност. Защо трябваше
да се бои от това какво царете можеха да му направят, когато той имаше великия и могъщия Цар на
царете на негова страна?
Бог бе казал, че враговете вече са в ръцете на Исус Навин. Той се довери на Бога с цялото си сърце.
Момчета и момичета християни, този същия Бог е и ваш Бог. Той е всемогъщ и се грижи за вас. Той
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никога няма да ви разочарова. Отделните хора, дори вашите майки и бащи или най-добрият ви приятел могат да ви разочароват, но Бог никога. Когато трябва да правиш труден избор или да направиш
нещо трудно, довери се на Бога, точно както Исус Навин направи, когато влезе в битката.
Израилтяните излязоха да се срещнат с врага и много от вражеските войници бяха убити. Враговете побягнаха в ужас. Израилтяните ги преследваха. Изведнъж градушка от грамадни камъни
дойде от небето и уби много от неприятелите. Но времето течеше, а израилтяните се нуждаеха от
светлината наденя, за да поразят напълно1 тези могъщи царе и техните армии. Исус Навин каза на
слънцето: „Слънце и луна спрете!“ (Поставете JW-49 и JW-50.) Колко странна заповед. Бог я чу и за
един единствен път в историята на света слънцето застана на мястото си. Това даде на израилтяните
по-дълъг ден, за да се бият и спечелят битката.
Исус Навин беше щастлив, че може да уповава на Господа. Бог е толкова велик и силен, че винаги
помага на народа си. Той винаги може да ти помага, ако си Негово дете. Когато трябва да извършиш
нещо трудно – като например да кажеш на приятеля си, че си християнин или да гледаш малката си
сестра, когато родителите ти излязат на разходка – довери се на Бога. Той винаги може да ти помогне. Той накара дори слънцето да застане на едно място, за да помогне на народа Си.
Петимата царе, които бяха започнали войната, видяха, че не могат да спечелят. Затова избягаха и
се скриха в една пещера.
– Търкулете големи камъни на входа на пещерата и я пазете! – заповяда Исус Навин. По-късно, към
края на битката, петимата царе бяха изведени и убити.
Всички израилтяни знаеха, че спечелиха, защото Бог бе с тях. Не е ли чудесно за този от нас, който
познава Господ Исус, че Бог иска да ти помага. Когато Сатана се опитва да те измами, когато трябва
да направиш нещо трудно, уповай (довери се) на Бога. „Уповавай на Господа от все сърце, и не се
облягай на своя разум“ (Притчи 3:5).
Въпроси за преговор
1. Защо гаваонците искаха да сключат договор с Исус Навин? (Бяха чули за победата над Ерихон и
Гай.)
2. Как се облякоха те и защо? (В дрипи, за да изглеждат, като че са пътували дълго време.)
3. Защо Исус Навин бе измамен? (Той не се допита до Бога какво да направи.)
4. Кой иска да мами християните? (Сатана.)
5. Довърши библейския стих: „Уповавай на Господа от все сърце...“ (и не се облягай на своя разум.
Притчи 3:5)
6. Защо Божиите деца могат да се доверят на Бога? (Той е силен и не може да ни разочарова.)
7. Кой се ядоса, че гаваонците са сключили мирен договор с израилтяните? (Петимата царе.)
8. Как Бог насърчи Исус Навин преди битката? (Говори му и му обеща победа.)
9. Какво бе най-необичайното нещо, което се случи по време на битката? (Слънцето застана на
едно място.)
10. Колко пъти се е случвало това в историята на света? (Веднъж.)
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Шести урок

Исус Навин се разделя с народа
Библейски текст: Числа 13:17-33; Исус Навин 14:1-15; 23:1–24:26
Използваите този урок за преговор на истините, научени в уроии 1-5. Завършете със следната
истина:
Бог ще вземе Своите деца на небето.
(В плана основната истина от урок 1 е отбелязана с ОИ и т.н.)
Развитие на събитията:
Въведение: Попълнете липсващото име
1.
Халев и Исус Навин са на разузнаване в Ханаан.
2.
Те уповават на Бога за земята – ОИС
3.
Народът се страхува.
4.
Четиридесет години по-късно Халев и Исус Навин влизат в Ханаан – ОИС
5.
Халев иска за себе си хълмовете.
6.
Исус Навин му дава хълмистата земя.
7.
Халев изгонва враговете – ОИС
8.
Исус Навин говори на народа – ОИС.
9.
Той ги предизвиква да изберат – предизвикайте неспасените.
10.
Исус Навин прави завет.
11.
Исус Навин казва: „Бог ще вземе Своите деца на небето.“
Стих за запаметяване: Преговор – 1 Петрово 1:16, Притчи 3:5
Нагледни материали: Разделете фланелографната дъска на 4 части с 2 конеца от прежда. Използвайте по една част за всяка сцена. Пригответе шест надписа с думите: „Бог ще вземе Своите деца на
небето“, за да ги изполвате в края на урока.

УРОК
(Учителю, приспособете дадената идея, използвайки двойки от хора, с които децата са запознати.)
Ще кажа името на добре известен човек. Ти трябва да кажеш името на другия човек от двойката.
Например Хензел и...  (Отговорът е Гретел)
Пижо и _______________;
Яков и ________________;
Яков и ________________;
Исус Навин и __________.
Първа сцена – Съгледавачи докладват на Мойсей (Исус Навин 14:7-9, Числа 13:17-33. Използвайте фигура JW-3.)
Халев и Исус Навин бяха заедно на вълнуващото приключение, като шпиони в Ханаан. Там те
намериха ручеи с бликаща вода и плодове, които ставаха за ядене – смокини, нарове и едро грозде.
Но те също намериха и мъже, които бяха по-големи от тях; наричаха ги великани. След като Халев.
Исус Навин и останалите десет съгледвачи изследваха земята четиридесет дни, те се върнаха при
Мойсей и при хората, за да докладват. Казаха им, че земята бе плодородна и добавиха: „Но там има
великани и градове с дебели стени.“
Хората се изплашиха. Казаха си, че никога няма да могат да победят великаните. Но Халев ги успокои:
– Нека веднага отидем и завземем земята, ние сме способни да я завладеем!
Халев знаеше, че Бог им бе обещал тази земя. Двамата с Исус Навин знаеха, че могат да се доверят
на Бога. Това ние научихме предния път. „Бог иска Неговите деца да Му се доверяват.“ Ако си Божие
дете, ти не трябва да се безпокоиш и да се страхуваш. Има ли сега нещо, което да те безпокои? Кажи
го на Бога и Го помоли за Неговата помощ. Той не може да те измами. Халев и Исус Навин също бяха
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сигурни в това – дори когато другите съгледвачи казаха: „Ние сме като скакалци в сравнение с тях.“
Въпреки това, което уплашените и съмняващи се хора бяха казали четиридесет години по-рано,
враговете в земята не навредиха на Божия народ. Бог пазеше хората Си от всякаква опасност. Той
държи в безопасност всички Свои деца – пази ги от силата и плановете на Сатана, от наказанието
на греха. Можеш ли да си спомниш библейския стих, който ни казва, че тези, които принадлежат
на Господ Исус, никога няма да бъдат съдени за своя грях? Да, Римляни 8:1. Нека да го повторим
заедно.
Втора сцена – Халев говори с Исус Навин (14:6-16)
Исус Навин и Халев бяха двамата най-стари мъже между израилтяните. Останалите бяха деца на
хората, които се бяха оплаквали в пустинята. Един ден Халев, най-старият приятел на Исус Навин,
дойде да го види.
– Исус Навин – каза той, – искам да ти напомня за обещанието, дадено ни преди четиридесет и
пет години. Помниш ли, когато дойдохме тук като съгледвачи, Мойсей обеща да ми даде част от
земята – тази хълмиста страна. От тогава аз съм следвал Господа с цялото си сърце. Въпреки че съм
85 годишен, аз съм все още силен и здрав. Зная, че в тази хълмиста страна живеят врагове, но съм
сигурен, че можем да ги изгоним.
Исус Навин даде на Халев хълмовете, които му бяха обещани. Скоро всичките врагове бяха изгонени от хълмовете и Халев спечели битките срещу тях. „Бог дава победа на Своите деца.“ Можеш ли
да изброиш някои от нещата, срещу които се борят християните? Гордост, егоизъм, лош нрав, лош
език, мързел, лош навик. Различните хора се борят с различни неща, но нищо не е трудно за Господа.
След като научихме това в клуба, някой тук може да е извоювал победа с Божията помощ и би
искал да ни каже за това сега. (Дайте възможност на няколко деца да споделят.) Много пъти през
своя дълъг живот Халев се бе доверявал на Бога за победа. Сега той се бе установил щастливо със
семейството си в техния дом сред хълмовете. И имаше мир по цялата Ханаанска земя. (Махнете
фигура JW-3.)
Трета сцена – Исус Навин се прощава с народа (23:1-24:15. Фигури JW-6 и JW-7.)
Много години бяха изминали, Исус Навин сега бе на 110 години. Той знаеше, че скоро ще умре и
ще отиде да бъде завинаги с Бога. Но преди да си замине, той искаше да остави послание за хората.
Всички водачи бяха извикани да се съберат. Исус Навин им каза:
– Вие сте видели всичко, което Господ е извършил. Той се бореше за вас. Всеки враг, който е останал ще бъде изгонен, но вие трябва да бъдете силни и дързостни, за да вършите всичко, което е
написано в Книгата на Закона. Не се покланяйте на лъжливите богове, които хората, живеещи в тази
земя имат. Ако не се подчините на Бога и се отвърнете от Него, ще бъдете наказани.
Исус Навин напомни на хората, че Бог очакваше от тях да живеят по-различно от другите народи
наоколо. Той им заповяда да бъдат святи.
Защо Божиите деца трябваше са святи? Защото Бог, техният баща, е свят; поради това Той заповядва на Своите деца да бъдат святи.
Ако казваш, че си християнин, твоят живот би трябвало да показва, че ти искаш да вършиш това,
което е правилно и добро. Често това ще означава да си различен от другите. Те може да не бъдат
много доволни от теб, но Бог ще бъде доволен. Исус Навин наистина искаше хората да живеят послушно в тяхната нова земя. (Махнете фигурите.)
Четвърта сцена – Исус Навин прави завет с народа (24:16-31. Фигури: JW-10 и JW-51.)
Исус Навин каза на хората, че трябва да решат нещо много, много важно – дали ще служат на лъжливи богове или на единия, истинен Бог, който ги изведе от Египет и им даде този чудесен нов дом.
– Вие трябва да изберете днес на кого ще служите! – предизвика ги той. – Аз и моето семейство
ще служим на Господа.
Не бе достатъчно само да слушат Исус Навин. Хората трябваше да изберат. Така е и за някои от
момчетата и момичетата днес. Ти си научил много За това какво означава да бъдеш дете на Бога.
Слушал си, но все още не си се доверил на Господ Исус като на твой Спасител. Бог казва: „Избери
днес!“ Ако си сигурен, че искаш да бъдеш Божие дете, тогава веднага се довери на Христос. Бог
обещава: „А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чада...“ (Йоан 1:12). Кажи Му:
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„Господи Исусе, моля те прости моя грях. Знам, че умря за мен. Искам да бъда Божие дете. Искам
да ти служа.“
Исус Навин каза: „Аз ще служа на Господа.“ Хората отговориха: „Ние също те служим на Господа,
защото Той е нашият Бог,“ Тогава Исус Навин направи завет с хората. Той написа думите в книгата
на Божия закон. Издигна голям камък под един дъб наблизо. Този камък трябваше да напомня на
хората за обещанието и завета, който направиха.
Скоро Исус Навин умря. Бог бе с него през цялото време. Той го направи силен и му даде много
победи. Сега, най-после, за Исус Навик всички битки бяха свършили и гой отиде да живее завинаги
с Бога. Не само известните библейски водачи отиват, да бъдат завинаги с Бога. Бог ще заведе всички
Свои деца ь небето. Там няма да има тъга, болка или смърт. Това е място, пълно с радост и щастие.
Ако си Божие дете, ти също ще бъдеш там. Ще живееш завинаги е Бога и Господ Исус и с всички Божии деца. Там ще бъде и Исус Навин, човекът с когото се запознахме през тези изминали седмици.
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КАК ДА СЪВЕТВАМЕ ДЕТЕТО, КОЕТО ОТКЛИКВА
В тези уроци са включени, както покана за спасение, така и предизвикателство за християнско
израстване. Най-добре е да не се прави пауза или отделяне на поканата от текста на историята. Поканата е представена в няколко форми. Ако някоя от тях не ви допада, подгответе поканата, за да я
изкажете със собствени думи.
Бъдете чувствителен по отношение на детето, което откликва. Не мислете, че понеже детето вдига
ръка или се среща с вас на дадено място, то е готово да вземе решение за Христос. Разпитайте го
внимателно. Попитайте: „Защо вдигна днес ръка?“ Избягвайте въпроси, на които може да се отговори само с „да“ или „не“.
Веднъж щом като сте решили, че детето наистина е готово да приеме Христос за Спасител, съветвайте го на неговото ниво. Не го засипвайте с цитати от Библията. Съсредоточете се върху един
стих, който представя, както условието, така и обещанието за спасение (1 Йоаново 1:7; Йоан 14:6;
Матей 7:7; Римляни 6:23; Тит 3:5). Навсякъде, където е възможно, използвайте стиха от историята
за съответния ден.
Понеже не можете да познавате сърцето на детето, внимавайте да не му дадете фалшива увереност
за спасение. Нека то да получи такава от Святия Дух, чрез Божието Слово. Вместо да казвате на детето: „Сега ти си спасен“, помолете го да прочете отново стиха. После запитайте какво казва стиха,
че то трябва да направи, за да се спаси. Попитайте го дали е направило това, и едва тогава задайте въпрос дали е спасено. Запишете на детето стиха за справка, за да го използва като основа за спасение.
От голяма полза в съветването на децата ще Ви бъде книгата на Сам Дохърти „Съветване на детето“,
която можете да намерите на адреса по-долу.
Повече информация за работа с деца можете да получите в офисите на „Издателство СЕД“.
4004 Пловдив ул.„Македония“№7, вх.Б, ап.22
или позвънете на тел./факс: 032 6752 55

27

28

