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Mózes halott volt. Józsua
tudta, Isten Ğt választotta
ki, hogy az izraeliták vezére
legyen. A sereg felkészítése
elĞtt Józsuának magának is
fel kellett készülnie. Isten
gyĞzelmet ígért Józsuának
és virágzó életet
az Ígéret földjén,
amennyiben a
nép betartja
Isten Igéjét.

Az izraeliták megígérték, hogy
Józsuát követik, és mindig
hallgatnak Isten Igéjére.
Az új vezér
bölcsen kémeket
küldött elĞre
Kánaánba, hogy
kifürkésszék
Jerikó városa
védelmi rendszerét.
Hamarosan itt
került sor Izráel
elsĞ csatájára.
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Valaki tudatta Jerikó királyával, hogy kémek vannak
a városban. Katonákat küldött a felkutatásukra.
A keresés Ráháb házánál kezdĞdött, mivel ott
húzódtak meg a kémek. A katonák megpróbáltak
erĞvel bejutni a házba. Ráháb gyorsan a
száradni kitett lenszárak alá rejtette el Ğket.
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Amikor a katonák
elmentek, Ráháb
egy vörös kötélen
eresztette le az
embereket a város
falain kívülre. Hogy
miért segített a
kémeknek ? Mert
tudta, hogy Isten
velük van. Azt
akarta, hogy Isten
kímélje meg az életét.
A kémek megígérték,
hogy megmentik Ráhábot
a családjával együtt.
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Isten azt mondta Józsuának, hogy a katonákat és a
népet a fĞpapoknak kell vezetni, a Tízparancsolatot
tartalmazó frigyládát cipelve. Amikor a fĞpapok
a folyómeder szélére értek, Isten csodát vitt
véghez. A folyó kettévált és az emberek
szárazon kelhettek át rajta.

MielĞtt elérték volna Jerikót, az izraelitáknak
a Jordán folyón kellett átkelniük Kánaánban, az
Ígéret földjén. De nem volt rajta híd. Hogyan
tud majd a nép átkelni rajta ?
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Jerikónak erĞs, vastag
falai voltak. Amíg Józsua
támadáshoz készülĞdött,
Isten leküldte hozzá
az égi hadseregének a
kapitányát, hogy mint
új vezért emlékeztesse
arra, hogy Isten
gyĞzedelmeskedik
a népéért
folytatott
csatákban.

Átkeléskor a nép
tizenkét nagy követ
helyezett el a
folyómederben és
tizenkét másikat a
túlsó parton, Kánaán
oldalán. KésĞbb
ezeknek a
segítségével
tanította a nép az
utódainak Isten
nagy hatalmát és
szeretetét.
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Isten azt parancsolta Józsuának, hogy támadják
meg Jerikót. Nagyon különös terve volt. Isten
népének hat napon keresztül naponta egyszer meg
kellett kerülnie a várost, majd a hetedik napon
hétszer egymás után. Ezt követĞen meg kellett
fújni a kürtöket és hangosan kellett kiabálni,
hogy a város falai ettĞl összedĞljenek.
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Józsua a seregével együtt pontosan úgy tett,
ahogy Isten parancsolta. Lehet, hogy a
jerikóiak gúnyolódtak rajtuk. A hetedik
napon azonban, amikor hetedszerre is
megkerülték Jerikó falait és a fĞpapok
belefújtak a kosszarv
kürtökbe, ahogy Isten
ígérte, JERIKÓ MAGAS
FALAI LEOMLOTTAK !
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Józsua Jerikó összes kincsét, aranyát és

A falban egyedül Ráháb háza
maradt sértetlen. ĝ egy vörös kötelet
lógatott ki az ablakán. Józsua emberei
gyorsan megmentették a családjával
együtt. Ezután Jerikó földig le
lett rombolva, ahogy Isten
korábban megparancsolta.

Józsua vezér lesz lesz
Isten IgéjébĞl, a Bibliából
vett történet :
Józsua 1-6

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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ezüstjét ünnepélyesen
Isten szolgálatára ajánlotta
fel. Ezután átok ült mindazokon, akik újjá
akarták építeni ezt a várost. Kánaánban
nagyon gyorsan terjedt el a híre hogyan
vette be Józsua Jerikót. Mindenki
megtudta, hogy Isten a Népével volt !

12

,VWHQWXGMDKRJ\PLURVV]FVHOHNHGHWHNHWN|YHWWQNHO
(]HNHWĘ EĦQQHNQHYH]L $EĦQHLQNpUWDEQWHWpVDKDOiO
,VWHQDQQ\LUDV]HUHWEHQQQNHWKRJ\D]HJ\V]O|WW)LiW
-p]XVWNGWHDNHUHV]WUHPHJKDOQLKRJ\PHJIL]HVVHQD
EĦQHLQNpUW'Hė YLVV]DWpUWD]pOHWEHpVIHOPHQWD
3DUDGLFVRPED,VWHQPRVWPiUPHJERFViMWKDWMDD
EĦQHLQNHW
+DWLPHJDNDUWRNV]DEDGXOQLD
EĦQHLWHNWĘODN|YHWNH]ĘWPRQGMiWRN,VWHQQHN
'UiJD,VWHQHPpQKLV]HPKRJ\-p]XVpUHWWHPKDOWPHJ
pVKRJ\~MUDpO .pUOHNOpSMEHD]pOHWHPEHpVERFViVG
PHJDEĦQHLPHWKRJ\~MpOHWHWNH]GKHVVHNpVKRJ\HJ\
QDSRQ|U|NUH9HOHGOHKHVVHN 6HJtWVQHNHPKRJ\pUWHG
pOMHNPLQWD7HJ\HUPHNHGÈPHQ -iQRV  
2OYDVGD%LEOLiWpVEHV]pOMD],VWHQKH]PLQGHQQDS

