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Мойсей бил мъртъв. Исус Навин
знаел, че Бог го бил избрал да води
Израилтяните. Преди Исус Навин
да подготви армията си, той
трябвало да подготви себе си. 
Бог обещал на Исус Навин
победа и притежание на
Обещаната земя, ако
хората винаги се
покоряват на
Божието Слово.



Израилтяните
обещали да

следват Исус Навин
и винаги да се
покоряват на
Божието Слово. 
Исус Навин изпратил
съгледвачи в Ханаан, 
за да разберат
начина, по който
великия град Ерихон
бил пазен. Първата
битка на Израел
щяла да бъде тук.



Някой обаче казал на царя на Ерихон, че имало
съгледвачи в града. Той изпратил войници за да ги
намерят. Те започнали да търсят от къщата на Раав, 
където съгледвачите се били скрили. Воиниците
започнали да чукат силно на нейната врата. Веднага
Раав скрила мъжете на покрива.



Когато войниците си
тръгнали, Раав
използвала въже от
червена прежда, за да
спусне мъжете през
градската стена. Защо
тя помогнала на
съгледвачите? Защото
знаела, че Бог бил с
тях. Тя искала Бог да
пощади нейния живот. 
Съгледвачите обещали
да спасят Раав и
семейството и.



Преди да стигнат до Ерихон, Израилтяните трябвало
да пресекат река Йордан. Но никаде нямало мост! 
Как щяли да пресекат хората?



Бог казал на Исус Навин, че свещениците трябва да
са отпред войниците и другите хора, като носят
ковчега с 10-те заповеди. Когато краката на
свещениците докоснали водата, Бог извършил чудо. 
Бог направил път през водата.



След като хората преминали безопасно, те поставили
12 големи камъка в реката и още 12 на сушата, в
Ханаанската земя. Те щяли да напомнят на хората
да учат децата си и да им разказват за великата
Божия сила и любов.



Ерихон имал здрави, 
плътни стени. Докато
Исус Навин мислел
върху атаката, Бог
изпратил
Военачалника на
Своята армия от
небето, за да напомни
на Своя водач, че Бог
е Този, Който печели
битките за Своите
хора.



Бог казал на Исус Навин как да атакува Ерихон. 
Планът бил много странен. Божиите хора трябвало
да обикалят града по веднъж на ден в продължение
на 6 дни, а на седмия ден � до го обиколят 7 пъти. 
След това, те трябвало да надуят тръбите си и да
извикат и градските стени щяли да се срутят!



Исус Навин и армията му направили точно така, 
както Бог им бил заповядал. Със сигурност, хората
в Ерихон им се присмивали. Но след
седмата обиколка на седмия ден, 
свещениците надули тръбите. И точно

както Бог бил обещал ... 
ВЕЛИКИТЕ ЕРИХОНСКИ
СТЕНИ СЕ СРУТИЛИ! 



Само къщата на Раав останала
здрава. Тя била оставила въжето от
червена прежда да виси от прозореца. 
Веднага хората на Исус Навин
спасили Раав и семейството и. 
След това, Ерихон бил
унищожен, както Бог бил заповядал.



Съвсем официално, Исус
Навин посветил златото, 
среброто и съкровищата на Ерихон в
служба на Бог. След това, той проклел
всеки, който би решил да съгради отново
нечестивия град.



Скоро, всички в Ханаан чули за това как
Исус Навин победил Ерихон. Всички
разбрали, че Бог бил със Своите хора.



�Твоето Слово носи светлина�
Псалм 119:130
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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


