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Mooses oli surnud. Joosua
teadis et Jumal oli nüüd valinud
teda Iisraeli juhiks. Enne kui
Joosua valmistas oma armeed
tuli valmistada ise end. Jumal
lubas Joosuale võidu ja maad
lubatud maas, kui
inimesed oleksid
alati kuulamas
Jumala Sõnat.
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Iisraeli lubas
järgida Joosuat
ja alati kuulata
Jumala Sõnat.
Targalt, uus juht
saatis spioone
Kanaani maale et
uurida kaitseid
mis olid suur linna
Jeeriko ümber.
Iisraeli esimene
lahing võitlesid
seal
2

Keegi ütles Jeeriko kuningale et spioonid olid
linnas. Ta saatis oma sõdurid nende leidmiseks.
Otsing algas Rahabi majas kus mehed viibisid.
Sõdurid põrutasid tema uksele. Kiiresti,
Rahab peitis mehi mõni lina alla.

kui sõdurid
lahkusid, Rahab
kasutas helepunase
nööri et lasta mehi
ohutult väljaspoole
linnamüüri. Miks ta
aitas spioone? Sest
ta teadis et Jumal
oli nendega. Ta
tahtis et Jumal
pästaks tema elu.
Spioonid lubasid
salvestada Rahabit
ja tema perekonna.
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Jumal ütles Joosuale et preestrid "peavad sõdurite
ja inimeste ees minema, koos seaduselaegast, mis
hoiab kümme käsku." Kui preesteri jalad puudusid
jõe ääre Jumal tegi ime. Jumal tegi kuiva tee
veest läbi.

Enne jõudmist Jeerikole, Iisrael pidi üle Jordani
jõge minema Kanaani, see lubatud maa. Aga ei
olnud silda! Kuidas inimesed said üle?
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Jeerikol oli tugevad ja,
paksud seinad. Kui
Joosua planeeris oma
rünnakut, Jumal saatis
kapteni Tema teava
armeest et meelde
tuletada Iisraeli
uue juhile, et Jumal
võidab lahinguid
oma rahvale.

Peale kui inimesed olid üle
läinud ohutult teisele poole,
nad paigutasid kaksteist
suuri kive jõesängile ja teine
kaksteist kive panid Kanaani
jõekalldale. Need
meeldetuletused aitavad
inimestel õpetada oma
lastele Jumala suure
võimu ja armastust.
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Joosua ja tema sõjavägi tegi nii nagu
Jumal oli käskinud. Võibolla inimesed
Jeerikos naersid neid. Aga pärast
seitsmendat märtsi seitsmendal päeval
preester puhus oma pasuna.
Ja nii nagu Jumal oli
lubanud … SUURED
Jeeriko seinad
varisesid kokku!

Jumal ütles Joosuale kuidas rünnatada Jeerikot.
See oli väga imelik kava. Jumala rahvas pidi
märtsima ümber linna üks kord päevas üle
kuue päeva ja seitse korda seitsmendal
päeval. Siis nad pidid puhuma trompetit
ja karjuda ja linna müürid kukuvad kokku!
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Tõsiselt, Joosua pühendas Jeeriko kulla,

Ainult Rahabi maja seinal oli
ohutu. Ta jättis punase nööri
ripuma aknast. Kiiresti,
Joosua mehed päästsid
Rahabit ja tema perekonna.
Siis Jeeriko oli hävitadud,
nagu Jumal käskis.

hõbe ja rikkuseid Jumala
teenistuse. Siis ta pani
needust ükskõik kellele, kes oleks
tahtnud uuesti jumalavallatu linna üles
ehitada. Varsti kõik Kanaanis kuulsid
kuidas Joosua lüüas Jeerikot. Nad
11 teadsid, et Jumal oli koos oma rahvaga.
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Joosua Asub Juhiks

-XPDOWHDE HWROHPHWHLQXGKDOEDDVMXPLGD7HPD
NXWVXESDWWXG3DWWXGHNDULVWXVRQVXUP

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist

-XPDODUPDVWDE PHLGQLLSDOMXHWVDDWLVRPD3RMD
-HHVXVWHWULVWLSHDOVXUUDMDPHLHNDUULVWXVWPDNVWD
-HHVXVWXOLMlOOHJLHOOX MDOlNVWDJDVL7DHYD1G
-XPDOVDDEDQGHNVDQGDPHLHSDWWXG

On leidud
Joosua 1-6

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."
Laulud 119:130
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