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Мојсије је умро. Исус Навин је 
знао да га је Бог изабрао да води 
Израиљце. Прије него што 
је Исус Навин припремио 
своју војску он је морао да 
припреми себе. Бог је обећао 
Исусу Навину побједу и 
напредак у Обећаној 
земљи ако се народ 
буде увијек 
покоравао 
Ријечи Божијој.



Израиљци су обећали да ће 
пратити Исуса Навина и увијек 
се покоравати Ријечи Божијој. 

Поступајући
мудро, нови
вођа је послао
уходе у Ханан
да провјере
одбрану великог
града Јерихона.
Прва битка
Израиљаца ће
се тамо десити.



Али би јављено цару Јерихонском да су уходе у 
граду. Он је послао војнике да их пронађу. Потрага 
је кренула од Равине куће, гдје су људи били 
смјештени. Војници су грубо ударали на њена 
врата. Брзо, Рава је сакрила људе испод неког лана.



Када су војници 
отишли, Рава је 
искористила уже 
да сигурно спусти 
људе ван градских 
зидина. Зашто је 
она помогла 
уходама? Зато 
што је знала да је 
Бог са њима. 
Жељела је да јој 
Бог поштеди живот. 
Уходе су обећале да 
ће спасити Раву и 
њену породицу.



Прије него што ће стићи до Јерихона, Израиљци 
су морали да уђу у Ханан, у Обећану Земљу и пређу 
преко ријеке Јордан. Али није било моста! Како ће 
људи прећи?



Бог је рекао Исусу да свештеници треба да 
воде војнике и људе, носећи ковчег у којем 
су се налазиле Десет Заповијести. Када су ноге 
свештеника дотакле обалу ријеке, Бог је учинио 
чудо. Бог је направио суви пут тачно кроз воду.



Пошто су сви људи сигурно 
прешли, они су поставили дванаест 
великих камења у ријечно корито 
и још дванаест великих камења 
на хананској обали ријеке. Ово 
су били подсјетници који ће 
помоћи људима да науче 
своју дјецу о великој 
Божијој моћи и љубави.



Јерихон је имао јаке, дебеле 
зидове. Док је Исус Навин 
планирао напад, Бог је 
послао Војводу своје војске 

са Неба да подсјети новог 
вођу Израиљаца да Бог

побјеђује битке 
за Његов народ.



Бог је рекао Исусу Навину како да нападне 
Јерихон. То је био врло чудан план. Народ 
Божији је требао да обилази око града једном 
дневно у току шест дана, а седмог дана седам пута. 
Тада они требају да дувају у трубе и да вичу, и 
градски зидови ће се срушити до земље!



Исус Навин и његова војска су урадили онако како 
је Бог заповиједио. Можда су им се људи из Јерихона 
подсмијавали. Али, послије седмога 
обиласка на седми дан свештеници су 
затрубили у трубе од овнујских рогова. 

И баш како је Бог и 
обећао … ВЕЛИКИ 
ЈЕРИХОНСКИ ЗИДОВИ 
СУ СЕ СРУШИЛИ!



Само Равина кућа унутар зидова 
је била сигурна. Она је била оставила 
црвену врпцу да виси на прозору. Људи 
Исуса навина су брзо спасили 
Раву и њену породицу. Онда 
је Јерихон био уништен, 
као што је Бог наредио.



Свечано, Исус Навин 
је посветио злато, сребро и 
благо за службу Богу. Тада је изрекао 
проклетство на било кога ко би обновио 
зли град. Ускоро су сви у Ханану чули 
да је Исус Навин покорио Јерихон.  Они 
су знали да је Бог био уз Свој народ.



Исус Навин преузима вођство

Прича из Божије ријечи, Библије

је пронађена у

Исус Навин 1-6

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130
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Крај



Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy
који нас је створио и који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо! Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити. Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек.

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу:
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан! Јован 3:16
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