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Musa ölmüütü. Yeüu Tanrı’nın
üimdi kendisini úsraillileri
yönetmek için seçmiü olduùunu
biliyordu. Yeüu ordusunu
hazırlamadan önce, kendisini
hazırlaması gerekti. Tanrı
Yeüu’ya eùer halk daima
Tanrı’nın Sözü’ne itaat
ederse zafer ve
servet vaat etti.

úsrailliler
Yeüu’yu takip
edeceklerine
ve daima
Tanrı’nın
Sözü’ne itaat
Edeceklerine
söz verdiler.
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Akıllıca, yeni
lider muhteüem
üehir Eriha’nın
savunmasını
öùrenmeleri için
Kenan’a casuslar
gönderdi.
úsrail’in ilk
savaüı burada
olacaktı.
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Birileri Eriha Kralı’na üehirde casuslar olduùunu
söyledi. Kral onları bulmak için askerlerini
gönderdi. Arama adamların kaldıùı, Rahav’ın
evinden baüladı. Askerler kabaca gürültülü bir
üekilde kapısını çaldılar. Çarçabuk, Rahav
adamları bir ketenin altına sakladı.
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Çünkü Tanrı’nın
onlarla olduùunu
biliyordu.
Tanrı’nın canını
baùıülamasını
istedi. Casuslar
Rahav’ı ve ailesini
koruyacaklarına
söz verdiler.

Askerler
gittiùinde,
Rahav adamları
üehir surlarının
dıüına aüaùıya
güvenli bir
üekilde indirmek
için kırmızı bir
ipi kullandı.
Niçin casuslara
yardım etti?

6

5
Tanrı Yeüu’ya kahinlerin içinde On Emir bulunan
sandıùı taüıyan askerleri ve insanları yönetmelerini
söyledi. Kahinlerin ayakları ırmaùın kenarına
deùdiùinde, Tanrı bir mucize yaptı. Tanrı suların
arasında kuru bir yol yaptı.

Eriha’ya ulaümadan önce, Vaatedilmiü Diyar’a,
Kenan’a girmek için ûeria Irmaùı’nı geçmeleri
gerekti. Fakat köprü yoktu! únsanlar nasıl
geçeceklerdi?
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Eriha’nın güçlü,
kalın surları vardı.
Yeüu saldırısını
planladıùında,
Tanrı Gökten
ordusunun
Komutanını
úsrail’in yeni
liderine Tanrı’nın
halkı için savaüları
kazandıùını
hatırlatmak için
gönderdi.

Bütün insanlar güvenli bir üekilde
geçtikten sonra, nehir yataùına
oniki büyük taü ve diùer oniki
taüıda Kenan’ın nehir kıyısına
yerleütirdiler. Bunlar
insanların çocuklarına
Tanrı’nın büyük
güç ve sevgisini
öùretebilmeleri
için yardımcı olacak
hatırlatıcılardı.
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Tanrı Yeüu’ya Eriha’ya nasıl saldıracaùını
söyledi. Çok ilginç bir plandı.
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Tanrı’nın halkının her altı gün bir sefer, ve yedinci
günde yedi kez üehrin etrafında dolanması
gerekiyordu. Sonra boruları çalacaklar ve
baùıracaklardı, ve üehir duvarları yıkılacaktı!
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Ve tamda Tanrı’nın vaat ettiùi
gibi... ERúHA’NIN BÜYÜK
SURLARI UN UFAK OLDU!

Yeüu ve ordusu Tanrı’nın tam buyurduùu
gibiydiler. Belki de Eriha’daki insanlar
onlara gülmüülerdi. Fakat, yedinci
günde yedinci turdan sonra kahinler
koç boynuzunu çaldılar.
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Sadece surdaki
Rahav’ın evi
güvendeydi.
Kırmızı ipi
pencereye
asmıütı.

Çok ciddi olarak,
Yeüu Eriha’nın altınlarını,
gümüülerini, ve hazinesini Tanrı’nın
hizmetine adadı. Sonra kötü üehri
tekrar kuracak olan herhangibirinin
üzerine lanet koydu.

“Yeüu Yetkiyi Alıyor”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Yeüu 1-6

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130
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Çarçabuk, Yeüu’nun
adamları Rahav’ı ve
ailesini kurtardılar.
Sonra Tanrı’nın
buyurduùu gibi
Eriha yokedildi.

Kısa bir süre sonra
Kenan’daki herkes Yeüu’nun
Eriha’yı nasıl yendiùini duydu.
Tanrı’nın kendi halkıyla
birlikte olduùunu öùrendiler.
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Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

