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Israelilaisia oli yli 2 miljoonaa. Leiriytymiseen tarvittava alue: - Jos jokainen
tarvitsee esim. 10 m2, tekee se
20.000.000 m2, eli alue oli esim. 10 x
20 km. Lisäksi oli karjaa melko paljon!
Melkoinen muutto!
He saivat paljon karjaa Moabilaisilta,
voitettuaan sodan heitä vastaan.

Leirialue

Jeriko

Virran ylitys
Tämä on Araban maanvajoamaa /
Sodoman ja Gomoran hävitys.
Ulottuu Syyriasta Tansaniaan saakka.

Jeriko ja Masada
eivät vajonneet!

Kuollut meri

5 Mooseksen kirja

Kansa vaelsi erämaassa 40 vuotta. Syynä siihen oli niskoittelu Kaadeksessa. - Israelilaiset tekivät vakoilumatkan
Mooseksen hyväksymänä, joka ei kuulunut Jumalan
suunnitelmaan. Niistä 10 vakoilijaa oli sitä mieltä, että
maa on mahdoton valloittaa. Joosua ja Kaalep taas olivat
eri mieltä. Tämä johti kansan niskurointiin ja edelleen
siihen, että matkaan lähtenyttä sukupolvea ei viety luvattuun maahan lainkaan. He saivat kierrellä erämaassa
kunnes kuolivat. Mooseskaan ei päässyt luvattuun maahan. Hän sai vain katsella luvattua maata Nebonvuorelta.
Täällä hän kuoli. Jumala itse hautasi hänet. Hautaa ei tiedä kukaan. - Tämä kertoo, ettei Jumala ole kaukana meistä! Joosua, josta tuli uusi johtaja ja Kaalep pääsivät perille. He ja kokonaan uusi sukupolvi, pääsivät luvattuun
maahan. He saivat heti kokea myöskin ihmeen, kun vesi
tulva-aikana avasi heille tien.

Jordanvirran ylityksen aikana oli tulvaaika ja virta tulvi yli äyräiden. Kun liitonarkkia kantavien pappien jalat koskettivat virran vettä, niin virta pysähtyi ja kasaantui röykkiöksi, niin että
israelilaiset pääsivät kulkemaan yli
kuivaa joenpohjaa myöten luvattuun
maahan. Joos. 3;13-17

Bileam koetti saada israelilaiset lankeamaan moabilaisiin naisiin ja saikin. Sen
takia israelilaisia kohtasi vitsaus ja heitä
kuoli 24.000. 4 Moos. 24.
Midianilaisten ja israelilaisten kesken
syttyi sota, ennen kuin he menivät Luvattuun maahan. Siinä sodassa myös
Bileam kuoli. Israelilaiset saivat saaliikseen suuren määrän erilaista karjaa
vietäväksi Luvattuun maahan .
Jumala toi samaan aikaan maahan myös
palestiinalaiset! Aamos 9;7 ja 5 Moos. 3;23.
Nyt on ”palestiinalaiset” taas tuotu
maahan! - Mielenkiintoinen seikka!

Israelilaisten piti olla Egyptissä 400 vuotta, kunnes Amorilaisten ym. kansojen syntien mitta tuli täyteen. Jumala antoi heidän maansa Israelilaisille ikuisiksi ajoiksi, kuitenkin siten ehdollisena, että heidän tuli olla kuuliaisia Jumalalle. Sitä he
eivät olleet ja he joutuivat pois maastaan, pakkosiirtolaisuuteen n. 1850 vuodeksi. Nyt heistä on jo suuri osa palannut
takaisin. Vielä on noin 12 miljoonaa palaamatta! Kaikki palaavat! Maa-alueissakin tulee muutoksia. Maan rajat siirtyvät
Libanonin ja Syyrian suuntaan, aina Eufrat-virtaan saakka.
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