
Przegląd Starego Testamentu



Bóg przemówił do Jozuego: 

„Mój sługa Mojżesz zmarł. Powstań i wprowadź Izraela do Kanaanu.”



Więc dał instrukcję ludowi, 

aby przygotował się na przejście przez rzekę Jordan. 



Jozue posłał dwóch wywiadowców, aby zbadali miasto Jerycho. 



Dwaj mężczyźni zatrzymali się w domu nierządnicy Rachab. 



Rachab pomogła wywiadowcom bezpiecznie wrócić z ich wyprawy. 



Mężczyźni zdali relację Jozuemu ze swej misji. 



Jozue polecił, aby kapłani wzięli Arkę Przymierza

i weszli z nią do rzeki Jordan. 



W tym momencie w sposób cudowny Bóg zatrzymał bieg rzeki,

aby lud mógł przejść poprzez rzekę. 



Następnie zbudowano pamiątkowy posąg w 12 kamieni 

przypominający przejście 12 pokoleń przez Jordan. 



Lud nabrał szacunku do Jozuego i stał się dla nich wielkim przywódcą. 



Pewnego dnia przywódca wojsk niebieskich spotkał Jozuego. 



Jozue wraz z armią 6 dni maszerował wokół murów Jerycha. 



A kapłani nieśli Skrzynię Przymierza. 



Siódmego dnia kapłani zadęli w trąby i mury Jerycha rozpadły się.



Tylko Rachab z rodziną ocalała. 

Całe bogactwo miasta było poświęcone dla Boga. 



Jeden z żołnierzy Jozuego ukradł trochę bogactwa 

przeznaczonego dla Boga. 



Następną bitwę Izraelici przegrali. 

Bóg powiedział, że to z powodu grzechu. 



Znaleźli winowajcę, który ukradł Bożą posiadłość, a następnie go zabili. 



Ponownie armia Jozuego zaczęła odnosić sukcesy.



Podczas kolejnej bitwy, Jozue prosił, aby słońce się zatrzymało. 

I tak się stało. Wówczas Izrael pokonał wroga. 



Niektórzy wrogowie pochowali się w jaskiniach.



Ostatecznie Jozue posiadł całą ziemię, tak jak Bóg obiecał. 



Wtedy zapanował pokój w całym Kanaanie. 



Kraj został podzielony pomiędzy 12 plemion Izraela. 



Bóg kazał wybudować specjalne miasta – miasta ucieczki. 



W których mógł się schronić człowiek, 

który nieumyślnie skrzywdził innego człowieka. 



Po zakończeniu wojny trzy plemiona 

wróciły do swoich ziem w Zajordaniu. 



Wybudowali ołtarz świadectwa, 

którego znaczenia pozostałe plemiona na początku nie zrozumiały. 



Kiedy Jozue się zestarzał, przywołał ludzi Izraela do siebie. 



Przypomniał im o historii Izraela i wierności Bogu.



Powiedział: „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”.



Lud odpowiedział: 

„My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem”.



Wtedy postawił wielki kamień i powiedział: 



„…ten kamień będzie świadkiem przeciw wam, 

abyście się nie wyparli waszego Boga.”



Jozue zmarł w wieku 110 lat. 


