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Pierwsze sze?? rozdzia?ów Ksi?gi Jozuego opisuj? chwalebne dzie?a, jakie Bóg czyni? w?ród swojego ludu, kiedy
weszli do Ziemi Obiecanej. Izrael zosta? uwolniony po czterystu latach w niewoli. Izrael b??dzi? po pustyni przez
czterdzie?ci lat. Ale teraz byli na granicy Kanaanu, kraju op?ywaj?cego w mleko i miód, który Bóg im obieca? wiele
lat temu. Tak wi?c przeszli – i co si? sta?o? Natychmiast Jozue zwróci? si? do m?odszego pokolenia m??czyzn i
oddzieli? ich dla Boga. Pismo u?ywa s?owa „obrzeza?”, ?eby opisa? ich przygotowanie, ale g??bsze znaczenie
jest takie: „Zostali przygotowani” (zobacz Jozuego 5:2-7).
Dlaczego Jozue to zrobi?? Teraz, kiedy przeszli przez rzek? Jordan, napotkali niezdobyte mury Jerycha. W
naturalny sposób pokonanie tego wroga by?oby niemo?liwe dla niezorganizowanych Izraelitów. Ale Bóg im
powiedzia?, „Ub?ogos?awi?em was Moimi niesamowitymi bogactwami w tych ostatnich latach, ale wasza praca si?
jeszcze nie sko?czy?a.”
W jaki sposób Izraelici przygotowywali si? do tej bitwy? Nie ostrzyli swoich mieczy i nie polerowali swojej zbroi.
Zamiast tego to przygotowywanie odbywa?o si? w ich sercach. Bóg im dal polecenie, ?eby obchodzili miasto ze
?piewem, modlitw? i oczekiwaniem na Niego. Wreszcie kaza? im podnie?? tr?by i wyda? g?o?ny okrzyk. W jednym
momencie te pot??ne mury zwali?y si?.
Wtedy Jozue i jego lud dokonali wielkiego czynu, pokonuj?c wrogów, obejmuj?c ich ziemie i ogl?dali takie
zwyci?stwa jak nigdy dot?d. W?a?ciwie Jozue uczyni? co?, czego nawet nie dokona? Moj?esz; pokona? trzydziestu
jeden królów. By?o to dziesi?? razy wi?cej pokonanych królów ni? za Moj?esza. Ja wierz?, ?e to jest obraz tego, co
Pan chce uczyni? w naszym ?yciu. On chce pomno?y? dziesi?ciokrotnie, chce wyla? Swojego Ducha w cudowny
sposób! On chce, aby?my Mu wierzyli, ?e chce to wszystko czyni?. Krótko mówi?c, chce, ?eby?my posiedli
zwariowan? wiar?.
„Wtedy Jozue powiedzia? do ludu, 'po?wi??cie si?, bo jutro Pan dokona cudów w?ród was'” (Jozuego 3:5).
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