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Môi-se qua đời. Giô-suê
biết rằng Đức Chúa Trời đã
chọn anh ta làm lãnh đạo dân
Y-sơ-ra-ên. Trước khi Giô-suê
chuẩn bị binh lính, Giô-suê
phải chuẩn bị chính mình.
Chúa giao ước ban cho
Giô-suê chiến thắng
và của cải ở vùng
đất hứa nếu dân
chúng luôn
vâng lời Chúa.

Dân Y-sơ-ra-ên
hứa nghe theo
Giô-suê và luôn
vâng lời Chúa.
Người lãnh đạo
mới khôn ngoan
cho do thám đến
xứ Ca-na-an để
nghiên cứu sự
phòng vệ của
những thành lớn
ở Giê-ri-cô.
Chiến trường
đầu tiên nơi
dân Y-sơ-ra-ên
sẽ chiến đấu
là ở đó.

Người ta tâu với Vua thành Giê-ri-cô rằng
do thám đang ở trong thành. Vua liền cho
binh lính đi tìm họ. Binh lính bắt đầu lục
soát nhà Ra-háp, nơi những do thám đang ẩn
nấu. Binh lính đập cửa dữ dội. Ra-háp đã
nhanh chóng dấu họ dưới những cọng lanh.

Khi binh lính rời
đi, Ra-háp dùng
một sợi dây đưa
hai thám tử xuống
an toàn bên ngoài
thành. Tại sao
nàng ta lại giúp
đỡ hai thám tử?
Bởi lẽ nàng ta
biết Chúa đã ở
cùng họ. Nàng ta
muốn Chúa dự chỗ
cho cuộc đời nàng
ta. Những thám tử
đã hứa cứu mạng
Ra-háp và gia
đình nàng ta.

Trước khi đến thành Giê-ri-cô, dân Y-sơ-ra-ên
phải vượt qua sông Giô-đanh để vào xứ Ca-na-an,
vùng đất hứa. Nhưng không có cái cầu nào! Dân
chúng vượt qua bằng cách nào?

Chúa phán cùng Giô-suê, những thầy tế lễ nên
đẫn đầu binh linh và dân chúng, khiêng cái
rương giao ước nơi cất giữ mười điều răn. Khi
các thầy tế lễ chạm chân đến mé sông, Chúa sẽ
làm phép lạ. Chúa sẽ làm một con đường đất khô
xuyên qua nước.

Sau khi dân chúng
vượt qua sông an
toàn, họ đã đặt
12 tảng đá nơi hạ
trại và 12 tảng đá
khác ở nhánh sông
xứ Ca-na-an. Những
tảng đá này nhắc
nhở dân chúng dạy
con của mình về
quyền năng và tình
yêu của của Chúa.

Thành Giê-ri-cô
có những bức
tường chắc, dày
bao quanh. Khi
Giô-suê lên kế
hoạch tấn công,
Chúa đưa thống
tướng quân đội
Ngài từ nước
thiên đàng đến
để nhắc nhở vị
lãnh đạo mới của
dân Y-sơ-ra-ên
rằng Chúa sẽ ban
vinh hiển đến
cho dân Ngài.

Chúa dạy Giô-suê cách tấn công thành
Giê-ri-cô. Đó là một kế hoạch lạ lùng.
Con dân của Chúa phải diễu hành quanh
thành mỗi ngày một lần trong 6 ngày
như vậy, và bảy lần vào ngày thứ bảy.
Rồi kế đến họ phải thổi tù và và
la hét, và tường thành sụp đổ.

Giô-suê và binh lính của ông chỉ
làm theo lệnh Chúa. Có lẽ dân ở
thành Giê-ri-cô đã cười nhạo họ.
Nhưng khi diễu hành lần thứ 7 vào
ngày thứ bảy, thầy tế lễ thổi tù
và. Và đúng như Chúa đã giao ước
….TƯỜNG THÀNH DÀY
CỦA GIÊ-RI-CÔ ĐÃ
ĐỖ NÁT!

Chỉ có gia đình của Ra-háp
trong thành được an toàn.
Nàng ta treo sợi dây thừng ở
cửa sổ. Binh lính của Giô-suê
nhanh chóng cứu Ra-háp và
gia đình nàng. Và rồi
thành Giê-ri-cô bị hủy
diệt như Chúa đã ra lệnh.

Giô-suê dâng toàn bộ châu báu,
vàng bạc của thành Giê-ri-cô lên
Chúa trong niềm hân hoan. Và rồi
Giô-suê cảnh báo rằng nếu ai xây
dựng lại thành sẽ bị rủa sả.

Ngay lập tức dân xứ Ca-na-an
nghe về cách Giô-suê đánh bại
thành Giê-ri-cô. Họ biết rằng
Chúa đã ở cùng dân Ngài.

Giô-suê lãnh đạo
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Giô-suê chương 1-6

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130

Kết thúc

Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin
Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,
và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.
Nếu bạn tin điều này là
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới,
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo
Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!
Giăng 3:16

