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Мойсей помер.  Єгошуя знав, 
що Бог обрав його 
провідником Ізраїльтян. 
Перед тим, як приготувати 
армію, він мав приготувати 
себе.  Бог пообіцяв Єгошуї 
перемогу і добробут в 
Обіцяній Землі, якщо  
люди завжди  
дотримуватимуться  
Божого Слова. 



                 Ізраїльтяни  
        пообіцяли йти за  
   Єгошуєю та завжди  
     дотримуватися  
     Божого Слова.  
     Новий провідник  
     мудро послав  
 вивідувачів до  
 Ханаану, щоб  
 вивчити захист  
 великого міста  
 Єрихону.  Тут мала  
 відбутися перша  
 битва Ізраїля. 



Хтось повідомив царя Єрихону, що у місті є шпигуни.  
Він послав своїх вояків знайти їх.  
Обшук почався з дому Рахав, де перебували 
вивідувачі.  Вояки гучно постукали до її дверей. 
Рахав швидко сховала чоловіків у льоні. 



Коли вояки пішли, 
Рахав використала 
шнур, щоб у безпеці 
спустити чоловіків 
донизу через вікно 
міського муру.  Чому 
вона допомагала 
шпигунам?  Тому що 
знала, що з ними був 
Бог. Вона хотіла,  
щоб Бог врятував її 
життя.  Вивідувачі 
пообіцяли зберегти 
Рахав та її сім’ю. 



Щоб дістатися до Єрихону, ізраїльтяни мали перейти 
до обіцяної землі Ханаану через річку Йордан.  
Але мосту не було!  Як же люди мали перейти? 



Бог сказав Єгошуї, що священики мають вести 
вояків і людей, несучи ковчег з Десятьма Заповідями.  
Коли ноги священиків торкнулися краю річки, Бог 
зробив чудо.  Бог проклав сухий шлях просто через 
воду. 



Після того, як усі люди 
безпечно перейшли через 
річку, вони поклали 
дванадцять великих 
каменів на 
ханаанському березі.  
Це було нагадуванням, 
щоб люди навчали дітей 
про велику Божу силу й 
любов. 



Єрихон мав 
сильні, товсті 
стіни.  Коли 
Єгошуя 
планував свою 
атаку, Бог 
послав 
Небесного вождя 
нагадати новому 
провіднику 
Ізраїля, що Бог 
перемагає у 
битвах за Своїх 
людей. 



Бог сказав Єгошуї, як атакувати Єрихон.  Це був 
дуже дивний план.  Божі люди мусили марширувати 
навколо міста один раз на день протягом шести днів, 
потім сім разів на сьомий день.  Потім вони мали 
сурмити у роги і кричати, від чого стіни міста 
мусили розвалитися. 



Єгошуя і його армія зробили саме так, як наказав 
Бог.  Напевно, люди Єрихону сміялися з них.  
Але після сьомого обходу на сьомий день  
священики засурмили у баранячі роги.  
І сталося саме так, як Бог обіцяв,..  
                        ВЕЛИКІ МУРИ ЄРИХОНУ  
                                       ВПАЛИ! 



Лише дім Рахав у мурі був 
цілий.  Вона повісила 
червоного мотузка на вікні. 
Люди Єгошуї швидко 
врятували Рахав та її сім’ю. 
Потім Єрихон був 
зруйнований, як наказав Бог. 



З посвятою, Єгошуя  
призначив золото, срібло  
та скарби Єрихону для Божої служби. 
Потім він закляв кожного, хто 
намагався б відбудувати недобре місто. 
Скоро весь Ханаан почув, як Єгошуя 
завдав поразки Єрихону.  Вони знали,  
що Бог є з своїм народом. 



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 
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Книзі Ісуса Навина (Єгошуї), головах 1-6 
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Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.  

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом.  
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить!  Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.  

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе,  
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  
Читай Біблію і щодня говори з Богом!   

Євангелія від Івана, 3:16 
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