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Môi-se qua
đӟi. Giô-suê
biӁt rҳng Ĉӫc
Chúa Trӟi đã
chӏn anh ta
làm lãnh đңo
dân Y-sѪ-ra-ên.
TrѬӝc khi
Giô-suê chuҫn
bӍ binh lính,
Giô-suê phҥi
chuҫn bӍ
chính mình.

Chúa giao
Ѭӝc ban
cho Giô-suê
chiӁn thұng
và cөa cҥi
ӡ vùng đҧt
hӫa nӁu dân
chúng luôn
vâng lӟi
Chúa.
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Dân Y-sѪ-ra-ên hӫa nghe
theo Giô-suê và luôn vâng
lӟi Chúa.
NgѬӟi lãnh
đңo mӝi khôn
ngoan cho do
thám đӁn xӫ
Ca-na-an đӅ
nghiên cӫu sӳ
phòng vӉ cөa
nhӱng thành
lӝn ӡ
Giê-ri-cô.

ChiӁn
trѬӟng
đҩu tiên
nѪi dân
Y-sѪ-ra-ên
sҿ chiӁn
đҧu là ӡ
đó.
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Khi binh lính
rӟi đi, Ra-háp
dùng mӛt sӥi
dây đѬa hai
thám tӯ xuӓng
an toàn bên
ngoài thành.
Tңi sao nàng
ta lңi giúp đӣ
hai thám tӯ?

NgѬӟi ta tâu vӝi Vua thành Giê-ri-cô rҳng
do thám đang ӡ trong thành. Vua liӃn cho
binh lính đi tìm hӏ. Binh lính bұt đҩu lӧc
soát nhà Ra-háp, nѪi nhӱng do thám đang ҫn
nҧu. Binh lính đүp cӯa dӱ dӛi. Ra-háp đã
nhanh chóng dҧu hӏ dѬӝi nhӱng cӏng lanh.
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TrѬӝc khi đӁn thành Giê-ri-cô, dân Y-sѪ-ra-ên
phҥi vѬӥt qua sông Giô-đanh đӅ vào xӫ Ca-na-an,
vùng đҧt hӫa. NhѬng không có cái cҩu nào! Dân
chúng vѬӥt qua bҳng cách nào?

Bӡi lҿ nàng
ta biӁt Chúa
đã ӡ cùng hӏ.
Nàng ta muӓn
Chúa dӳ chә
cho cuӛc đӟi
nàng ta.
Nhӱng thám
tӯ đã hӫa cӫu
mңng Ra-háp
và gia đình
nàng ta.
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Chúa phán cùng Giô-suê, nhӱng thҩy tӁ lӇ nên
đҭn đҩu binh linh và dân chúng, khiêng cái
rѬѪng giao Ѭӝc nѪi cҧt giӱ mѬӟi điӃu răn. Khi
các thҩy tӁ lӇ chңm chân đӁn mé sông, Chúa sҿ
làm phép lң. Chúa sҿ làm mӛt con đѬӟng đҧt khô
xuyên qua nѬӝc.

Sau khi dân chúng
vѬӥt qua sông an
toàn, hӏ đã đҹt
12 tҥng đá nѪi hң
trңi và 12 tҥng đá
khác ӡ nhánh sông
xӫ Ca-na-an. Nhӱng
tҥng đá này nhұc
nhӡ dân chúng dңy
con cөa mình vӃ
quyӃn năng và tình
yêu cөa cөa Chúa.
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Thành
Giê-ri-cô
có nhӱng
bӫc tѬӟng
chұc, dày
bao quanh.

Khi Giô-suê lên
kӁ hoңch tҧn
công, Chúa đѬa
thӓng tѬӝng quân
đӛi Ngài tӭ nѬӝc
thiên đàng đӁn
đӅ nhұc nhӡ vӍ
lãnh đңo mӝi cөa
dân Y-sѪ-ra-ên
rҳng Chúa sҿ ban
vinh hiӅn đӁn
cho dân Ngài.
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Giô-suê và binh lính cөa ông chӋ
làm theo lӉnh Chúa. Có lҿ dân ӡ
thành Giê-ri-cô đã cѬӟi nhңo hӏ.
NhѬng khi diӇu hành lҩn thӫ 7 vào
ngày thӫ bҥy, thҩy tӁ lӇ thӗi tù
và. Và đúng nhѬ Chúa đã giao Ѭӝc
….TѫӞNG THÀNH DÀY
CӨA GIÊ-RI-CÔ ĈÃ
ĈӘ NÁT!

Chúa dңy Giô-suê cách tҧn công thành
Giê-ri-cô. Ĉó là mӛt kӁ hoңch lң lùng.
Con dân cөa Chúa phҥi diӇu hành quanh
thành mәi ngày mӛt lҩn trong 6 ngày
nhѬ vүy, và bҥy lҩn vào ngày thӫ bҥy.
Rӕi kӁ đӁn hӏ phҥi thӗi tù và và
la hét, và tѬӟng thành sӧp đӗ.
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ChӋ có gia đình
cөa Ra-háp trong
thành đѬӥc an
toàn. Nàng ta
treo sӥi dây
thӭng ӡ cӯa sӗ.

Giô-suê dâng
toàn bӛ châu
báu, vàng bңc cөa
thành Giê-ri-cô
lên Chúa trong
niӃm hân hoan.

Giô-suê lãnh đңo
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh

Giô-suê chѬѪng 1-6

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Binh lính cөa
Giô-suê nhanh chóng
cӫu Ra-háp và gia
đình nàng. Và rӕi
thành Giê-ri-cô bӍ
hөy diӉt nhѬ
Chúa đã ra lӉnh.

Và rӕi Giô-suê cҥnh báo
rҳng nӁu ai xây dӳng lңi
thành sҿ bӍ rөa sҥ. Ngay lүp tӫc
dân xӫ Ca-na-an nghe vӃ cách Giô-suê
đánh bңi thành Giê-ri-cô. Hӏ biӁt
rҳng Chúa đã ӡ cùng dân Ngài.

16

18

Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

