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.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا   



لقد مات موسى، 
وعلم یشوع أن 

هللا قد عینھ لیقود 
.  اإلسرائیلیین
 وقبل أن یُعدّ 

 یشوع جیشھ،     
 كان البد أن     
 .یُعدّ نفسھ    



لقد وعد هللا یشوع 
 بالنصر وبالرخاء 

الموعد،  في أرض
 عندما یطیع الناس 

 باستمرار          
 .كلمة هللا         



 لقد تعھد 
 اإلسرائیلیون 

 بأن یتبعوا 
 یشوع 

 ویطیعوا 
 .كلمة هللا



 وبحكمة 
 أرسل القائد 

الجدید جاسوسین 
إلى كنعان حتى 

یتجسسا على 
دفاعات المدینة 

وأول . الكبیرة أریحا
 حرب إلسرائیل

 .ستكون ھناك     



لقد دخل إلى ھنا رجالن لیتجسسا : فقیل لملك أریحا
المدینة، فأرسل الملك جنوده حتى یبحثوا عنھما، 
وبدأ البحث عند بیت راحاب، حیث كان الرجالن 

 وقرع الجنود بقوة على الباب، فبسرعة . مقیمین
 .خبأت راحاب الرجلین تحت عیدان كتان      



وبعد أن ذھب 
الجنود، استخدمت 

راحاب حبال أحمرا 
حتى ینزل بھ 
الرجالن على 

الجانب اآلخر من 
 .سور المدینة



لماذا ساعدت 
راحاب الجاسوسین؟ 
ألنھا علمت بأن هللا 
معھما، وأرادت أن 

.  هللا ینقذ حیاتھا
ووعد الجاسوسان 
راحاب أن یحمیا 

حیاتھا وحیاة 
 .أسرتھا



ولكي یصل اإلسرائیلیون إلى أریحا البد وأن 
ولم . یعبروا نھر األردن إلى كنعان، أرض الموعد
 یكن ھناك جسرا، فكیف سیعبر الشعب نھر 

 
 

  األردن؟                     



أمر هللا یشوع بأن یقود الكھنة الجنود والناس، 
وحمل الكھنة تابوت العھد، الذي كان بھ الوصایا 

ولما لمست أرجل الكھنة ماء النھر، عمل . العشر
 .عمل هللا طریقا یابسا وسط ماء النھر. هللا معجزة



ولما مر كل الناس بسالم، 
حجرة كبیرة في  12وضعوا 

حجرة  12وسط نھر األردن و
 أخرى على ضفتھ ، وكانت ھذه 

 الحجارة كنصب تذكاري،        
 لیساعد الناس حتى یحكوا          

 ألوالدھم عن قوة  هللا             
 .العظیمة ومحبتھ                  



وأسوار أریحا كانت قویة 
 وعریضة، ولما كان 
 یشوع یخطط للھجوم 

 علیھا، أرسل هللا 
رئیس جند الرب من 

 السماء، حتى یذّكر 
 قائد إسرائیل 

   الجدید، یشوع، أن هللا 
 .سیحارب عن شعبھ    



وقال هللا لیشوع كیف یھجم على أریحا، وكانت 
كان على شعب هللا أن یدور حول : خطة غریبة

 المدینة لمدة ستة أیام، مرة كل یوم، وفي الیوم 
 .السابع علیھم أن یدوروا حولھا سبع مرات    



 ثم علیھم أن ینفخوا في األبواق وأن یصرخوا، 
 .أسوار المدینة فتسقط      



 وعمل یشوع وجیشھ ببساطة، ما أمر بھ هللا، وربما 
 سخر منھم الناس في أریحا، ولكن في                 

 الیوم السابع وبعد الدورة السابعة                   
 نفخ الكھنة في األبواق،                   
 وفعال كما وعد هللا                   

 
 

 سقطت أسوار                                              
 .أریحا العظیمة                                             



 بیت راحاب فقط ھو الذي كان 
 في أمان، وھي قد دللت     

 الحبل األحمر من          
 …نافذة بیتھا،           



 وبسرعة أنقذ رجال یشوع … 
 راحاب وأھل بیتھا، وبعدھا  

 ُحطمت المدینة،          
 .كما أمر هللا            



وخصص یشوع                       
الذھب والفضة والنفائس لبیت الرب، 

ولعن یشوع كل إنسان یحاول إعادة 
 .بناء ھذه المدینة الشریرة



بعدھا سمع الجمیع في كنعان كیف 
أن یشوع انتصر على أریحا، 

 .وعرفوا أن هللا مع شعبھ



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

  یشوع یستلم القیادة

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس
 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

6 – 1سفر یشوع    



   النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، 
 .الذي خلقنا، والذي یریدك أن تعرفھ

هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو 
عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا . خطیة

یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 
المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل 

بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم   .خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .مضى إلى السماء

سوف   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
 .یأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األبد



 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
 سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
إنسانا لتموت من أجل خطایاي، واآلن أنت حي، 

رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، لكي 
أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي 

ساعدني أن أطیعك،  . لكي أحیا معك إلى األبد إلیك،
 .آمین . وأن أعیش لك كابن لك

    !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
 .  16: 3إنجیل یوحنا 
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