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.  نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



یوشع . موسی از دنیا رفتھ بود
اب میدانست کھ اکنون خدا او را انتخ
ری کرده است تا قوم اسرائیل را رھب

ود قبل از اینکھ یوشع ارتش خ. کند
را آماده سازد، باید خود را آماده 

قولخدا بھ یوشع . میساخت
خوشبختیپیروزی و 

راسرزمین وعده در 
شرطداده بود، بھ 

ازمردم ھمیشھ اینکھ 
.کالم خدا اطاعت کنند



قوم اسرائیل قول 
میدھد کھ از یوشع 

ھمیشھ از و پیروی 
. اطاعت کندخدا کالم 

رھبر جدید خردمندانھ 
برای جاسوسانی را 

دفاعیسیستم بررسی 
سرزمین اریحا بھ شھر 

اولین . کنعان فرستاد
در نبرد اسرائیل 

. بودآنجا خواھد 



شخصی بھ پادشاه اریحا خبر داد کھ جاسوسانی 
او سربازان خود را فرستاد تا آنھا را . شھر ھستنددر 
ھ این جستجو از خانھ راحاب شروع شد، جایی ک. کنندپیدا 

سربازان درب خانھ او را با خشونت. مردان اقامت داشتند
راحاب بھ سرعت مردان را زیر . کوبیدند

.مخفی کردکتان ھای ساقھ 



ھنگامی کھ سربازان 
رفتند، راحاب مردان را 

طناب بھ سالمت از با 
.  تاددیوار شھر پایین فرس
چرا او بھ جاسوسان 
کمک کرد؟ چون او 
میدانست خدا با آنان 

او میخواست کھ . است
را نجات جان او خدا 
جاسوسان قول دادند . دھد

تا جان او و خانواده اش 
.را حفظ کنند



ت از اسرائیلیان، قبل از اینکھ بھ اریحا برسند، میبایس
رودخانھ اردن برای ورود بھ کنعان، یعنی سرزمین وعده

نھ قوم چگو. اما در آنجا پلی وجود نداشت. عبور می کردند
باید عبور میکرد؟



ا کھ خداوند بھ یوشع گفت کاھنان می بایست صندوق عھد ر
ان و قوم حامل ده فرمان می باشد برگیرند و پیشاپیش سرباز

ھنگامی کھ کف پای کاھنان در لبھ آب . حرکت کنند
خدا درست . رودخانھ قرار گرفت، خداوند معجزه ای کرد

.در وسط آب راھی خشک بوجود آورد



راد بعد از اینکھ تمامی اف
بھ سالمت از رودخانھ 

گذشتند، آن ھا دوازده 
سنگ بزرگ را در 

رودخانھ و دوازده میان 
دیگر را در ساحلسنگ 

رودخانھ کنعان روی ھم 
این  سنگ ھا. گذاشتند

ی یادبودھایی بودند برا
مردم تا بھ فرزندانشان

درباره قدرت عظیم خدا 
.و محبت او تعلیم دھند



شھر اریحا دیوارھایی قوی و 
ع ھنگامی کھ یوش. ضخیم داشت

برنامھ  ریزی حملھ را می کرد 
خدا سردار لشکرش را از 
آسمان فرستاد تا بھ رھبر 
جدید اسرائیلیان یادآوری 
کند کھ این خداوند است 
کھ در نبردھا برای قوم 
.خود پیروزی می آورد



شھ خیلی نق. خداوند بھ یوشع گفت چگونھ بھ اریحا حملھ کند
قوم خدا باید تا شش روز، روزی یک . عجیبی بود

ن بعد از آ. بار و در روز ھفتم ھفت بار شھر را دور بزند
ھر آنھا باید شیپور بزنند و فریاد کنند، و دیوارھای ش

.  فرو خواھند افتاد



یوشع و لشکرش ھمانطور کھ خدا دستور 
ممکن است کھ مردم . داده بود عمل کردند

اریحا در آن زمان بھ آنھا خندیده باشند، اما
اخ پس از دور ھفتم در روز ھفتم کاھن در ش

قوچ دمید و ھمانطور کھ خدا 
دیوارھای ... وعده داده بود

.بزرگ اریحا فرو ریخت



تنھا خانھ راحاب داخل دیوار امن 
تھ او طنابی قرمز را بھ پنجره بس. مانده بود

مردان یوشع سریعا راحاب و خانواده . بود
پس از آن اریحا . را نجات دادنداش

کامالً ویران شد، ھمانطور کھ
.فرمان داده بودخداوند 



یوشع رسما طال، نقره و گنج
ھای اریحا را وقف خزانھ خدا

ی او سپس ھر کس را کھ اقدام بھ بازساز. کرد
بھ زودی ھمھ.آن شھر شرور کند لعنت کرد

تحدر کنعان شنیدند چگونھ یوشع اریحا را ف
.آنھا میدانستند کھ خدا با قوم خود است. کرد



یوشع مسئولیت را بر عھده می گیرد

مقّدسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

6-1یوشع 

."بخشدکشف کالم تو نور می"
۱۳۰: ۱۱۹مزمور
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پایان



کھ ما را کنندصحبت مییمقّدس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
. آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ مجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

سیح پس عیسی م. خود را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتاز مرگ

و از او بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان 

اھان کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گنخواھش می. من بمیری، و اکنون زنده ھستی
ای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

ای تو کمکم کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و بر. زندگی کنم
.آمین. زندگی کنم

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقّدس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب
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