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Musa ölmüştü.  Yeşu Tanrı’nın 
şimdi kendisini İsraillileri 
yönetmek için seçmiş olduğunu 
biliyordu.  Yeşu ordusunu 
hazırlamadan önce, kendisini 
hazırlaması gerekti.  Tanrı 
Yeşu’ya eğer halk daima 
Tanrı’nın Sözü’ne itaat   
ederse zafer ve             
servet vaat etti. 



İsrailliler Yeşu’yu takip edeceklerine  
ve daima Tanrı’nın Sözü’ne itaat  
edeceklerine söz verdiler.   

Akıllıca, yeni 
 lider muhteşem 
 şehir Eriha’nın 

 savunmasını 
 öğrenmeleri 
 için Kenan’a 

 casuslar gönderdi. 
  İsrail’in ilk savaşı 

 burada olacaktı.  



Birileri Eriha Kralı’na şehirde casuslar olduğunu 
söyledi.  Kral onları bulmak için askerlerini 
gönderdi.  Arama adamların kaldığı, Rahav’ın 
evinden başladı.  Askerler kabaca gürültülü bir 
şekilde kapısını çaldılar.  Çarçabuk, Rahav 
adamları bir ketenin altına sakladı. 



Askerler gittiğinde, 
Rahav adamları şehir 
surlarının dışına 
aşağıya güvenli bir 
şekilde indirmek için 
kırmızı bir ipi kullandı. 
Niçin casuslara yardım 
etti?  Çünkü Tanrı’nın 
onlarla olduğunu 
biliyordu.  Tanrı’nın 
canını bağışlamasını 
istedi.  Casuslar 
Rahav’ı ve ailesini 
koruyacaklarına  
söz verdiler. 



Eriha’ya ulaşmadan önce, Vaatedilmiş Diyar’a, 
Kenan’a girmek için Şeria Irmağı’nı geçmeleri 
gerekti.  Fakat köprü yoktu!  İnsanlar nasıl 
geçeceklerdi?  



Tanrı Yeşu’ya kahinlerin içinde On Emir bulunan 
sandığı taşıyan askerleri ve insanları yönetmelerini 
söyledi.  Kahinlerin ayakları ırmağın kenarına 
değdiğinde, Tanrı bir mucize yaptı.  Tanrı suların 
arasında kuru bir yol yaptı. 



Bütün insanlar güvenli bir şekilde 
geçtikten sonra, nehir yatağına 
oniki büyük taş ve diğer oniki  
taşıda Kenan’ın nehir kıyısına 
yerleştirdiler.  Bunlar insanların 
çocuklarına Tanrı’nın büyük güç  
ve sevgisini öğretebilmeleri  
için yardımcı olacak  
hatırlatıcılardı. 



Eriha’nın güçlü, 
kalın surları vardı. 
Yeşu saldırısını 
planladığında, Tanrı 
Gökten ordusunun 
Komutanını İsrail’in 
yeni liderine 
Tanrı’nın halkı için 
savaşları 
kazandığını 
hatırlatmak için 
gönderdi. 



Tanrı Yeşu’ya Eriha’ya nasıl saldıracağını 
söyledi.  Çok ilginç bir plandı.  Tanrı’nın halkının 
her altı gün bir sefer, ve yedinci günde yedi 
kez şehrin etrafında dolanması gerekiyordu.  
Sonra boruları çalacaklar ve bağıracaklardı,  
ve şehir duvarları yıkılacaktı! 



Yeşu ve ordusu Tanrı’nın tam buyurduğu gibiydiler. 
Belki de Eriha’daki insanlar onlara gülmüşlerdi. 
Fakat, yedinci günde yedinci turdan  
sonra kahinler koç boynuzunu çaldılar.           
Ve tamda Tanrı’nın vaat ettiği gibi ...   
   ERİHA’NIN BÜYÜK    
   SURLARI UN UFAK    
   OLDU! 



Sadece surdaki Rahav’ın  
evi güvendeydi.  Kırmızı ipi 
pencereye asmıştı.  Çarçabuk, 
Yeşu’nun adamları Rahav’ı ve 
ailesini kurtardılar.  Sonra 
Tanrı’nın buyurduğu gibi  
Eriha yokedildi. 



Çok ciddi olarak,  
Yeşu Eriha’nın altınlarını,    
gümüşlerini, ve hazinesini Tanrı’nın 
hizmetine adadı.  Sonra kötü şehri 
tekrar kuracak olan herhangibirinin 
üzerine lanet koydu. 



Kısa bir süre sonra   
Kenan’daki herkes Yeşu’nun 
Eriha’yı nasıl yendiğini duydu. 
Tanrı’nın kendi halkıyla 
birlikte olduğunu öğrendiler. 



“Yeşu Yetkiyi Alıyor” 
 

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye 

 
Yeşu 1-6 

 
 
 
 
 
 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130 



Son 



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır. 

 
Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 

yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 

günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi. 
 

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin.  

 
Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun!  

Yuhanna 3:16 
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