
„Земља меда и млека“ 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку 

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“.  

За овај час треба да причамо о уласку јеврејског народа у Обећану 

земљу, „земљу меда и млека“, тадашњу земљу Ханан. Да се 

присетимо, када је Бог позвао Мојсија да изведе јеврејски народ из 

египатског ропства, рекао је „зато сам сишао да га избавим из руку 

египатских и да га изведем из те земље у земљу добру и пространу, 

у земљу у којој тече млеко и мед“.  

Међутим, путујући кроз пустињу Јевреји нису имали вере у Божју 

помоћ, па су викали на Мојсија и на Бога. Због тога је њихово 

путовање до Обећане земље трајало 

чак 40 година. Мојсије, нажалост, 

ни сам није ушао у земљу Ханан. 

Бог му је дао само да пред смрт са 

једног брда види Обећану земљу.  

Исус Навин који је био уз Мојсија 

све време путовања повео је народ 

преко реке Јордан. И као што је Бог 

некада раздвојио воду Црвеног мора да би народ могао прећи на 

другу страну, зауставио је и воду реке Јордан да би народ прешао 

преко са Ковчегом завета у којем су биле плоче са десет Божијих 

заповести. 

Освајање града Јерихона 

После прелаза реке Јордан, требало је заузети 

град Јерихон, око ког су биле веома високе и 

тврде зидине. Исус Навин је по наредби Божијој 

наредио свештеницима следеће: да предвођени 

војницима и у пратњи народа са Ковчегом 

завета, обилазе град у року од 7 дана: шест дана 

по једном, а седми дан да пронесу Ковчег 7 

пута. При дувању у трубе свештеника и 

громком клицању народа, тода седмога дана 



обрушиле су се јерихонске зидине и Јевреји су заузели град.  

Уз помоћ Божију, Исус Навин је тако за шест година освојио целу 

Обећану земљу и разделио је међу 12 племена, тј. 12 потомака 

синова Јосифових. Тако се испунило Божије обећање дато 

јеврејском народу. 

Обећана земља данас је заправо држава Израел која обухвата 

подручје западно (и мањи део источно) од реке Јордан до 

Средоземног мора (види слику испод).    

 

                                                      

Задатак: у својим школским свескама за веронауку извуците из 

свега што сам вам написала оно што сматрате најважнијим. Сва 

питања и недоумице слободно ми проследите на Гугл учионици.  

Молитва „Богородице Дјево“ 

Христос васкрсе! 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 


