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یوشع . موسی از دنیا رفته بود
اب میدانست که اکنون خدا او را انتخ
ري کرده است تا قوم اسرائیل را رهب

خود قبل از اینکه یوشع ارتش. کند
را آماده سازد، باید خود را آماده 

قولخدا به یوشع . میساخت
خوشبختیپیروزي و 

راسرزمین وعده در 
شرطداده بود، به 

ازمردم همیشه اینکه 
.کالم خدا اطاعت کنند



قوم اسرائیل قول 
میدهد که از یوشع 

همیشه از و پیروي 
.  اطاعت کندخدا کالم 

رهبر جدید خردمندانه 
براي جاسوسانی را 

ی دفاعسیستم بررسی 
سرزمین اریحا به شهر 

اولین . کنعان فرستاد
در نبرد اسرائیل 
. بودآنجا خواهد 



شخصی به پادشاه اریحا خبر داد که جاسوسانی 
او سربازان خود را فرستاد تا آنها را. شهر هستنددر 

ه جستجو از خانه راحاب شروع شد، جایی ک. کنندپیدا 
سربازان درب خانه او را با . این مردان اقامت داشتند

راحاب به سرعت مردان را زیر . خشونت کوبیدند
.مخفی کردکتان هاي ساقه 



هنگامی که سربازان 
رفتند، راحاب مردان را 

طناب به سالمت از با 
. تاددیوار شهر پایین فرس

چرا او به جاسوسان 
کمک کرد؟ چون او 

میدانست خدا با آنان 
او میخواست که . است
را نجات جان او خدا 
جاسوسان قول . دهد

دادند تا جان او و خانواده
.اش را حفظ کنند



ست از اسرائیلیان، قبل از اینکه به اریحا برسند، میبای
ه رودخانه اردن براي ورود به کنعان، یعنی سرزمین وعد

ونه قوم چگ. اما در آنجا پلی وجود نداشت. عبور می کردند
باید عبور میکرد؟



هد را خداوند به یوشع گفت کاهنان می بایست صندوق ع
ربازان که حامل ده فرمان می باشد برگیرند و پیشاپیش س

ه آب هنگامی که کف پاي کاهنان در لب. و قوم حرکت کنند
خدا درست . رودخانه قرار گرفت، خداوند معجزه اي کرد

.در وسط آب راهی خشک بوجود آورد



راد بعد از اینکه تمامی اف
به سالمت از رودخانه 

گذشتند، آن ها دوازده 
سنگ بزرگ را در 

رودخانه و دوازده میان 
ل دیگر را در ساحسنگ 

رودخانه کنعان روي هم 
ها این  سنگ. گذاشتند

اي یادبودهایی بودند بر
ان مردم تا به فرزندانش

ا درباره قدرت عظیم خد
.  دو محبت او تعلیم دهن



شهر اریحا دیوارهایی قوي و 
شع هنگامی که یو. ضخیم داشت

برنامه  ریزي حمله را می کرد 
خدا سردار لشکرش را از 
آسمان فرستاد تا به رهبر 

اسرائیلیان یادآوري جدید 
که این خداوند است کند 
در نبردها براي قوم که 

.پیروزي می آوردخود 



قشه ن. خداوند به یوشع گفت چگونه به اریحا حمله کند
ک قوم خدا باید تا شش روز، روزي ی. خیلی عجیبی بود

ن بعد از آ. و در روز هفتم هفت بار شهر را دور بزندبار 
هر آنها باید شیپور بزنند و فریاد کنند، و دیوارهاي ش

.  خواهند افتادفرو 



ر یوشع و لشکرش همانطور که خدا دستو
ممکن است که مردم. داده بود عمل کردند

اما اریحا در آن زمان به آنها خندیده باشند،
پس از دور هفتم در روز هفتم کاهن در 

شاخ قوچ دمید و همانطور که خدا 
دیوارهاي ... داده بودوعده 

.اریحا فرو ریختبزرگ 



خانه راحاب داخل دیوار امن تنها 
ته او طنابی قرمز را به پنجره بس. بودمانده 

سریعا راحاب و خانواده یوشع مردان . بود
پس از آن اریحا . دادندرا نجات اش

، همانطور که کامالً ویران شد
.داده بودخداوند فرمان 



گنجیوشع رسما طال، نقره و 
خدارا وقف خزانه هاي اریحا 

ازي او سپس هر کس را که اقدام به بازس. کرد
همهبه زودي .آن شهر شرور کند لعنت کرد

تحفکنعان شنیدند چگونه یوشع اریحا را در 
.تآنها میدانستند که خدا با قوم خود اس. کرد



را بر عهده می گیردمسئولیت یوشع 

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

6-1یوشع 

".بخشدکشف کالم تو نور می"
130: 119مزمور



پایان



که ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارة خدایداستانهاي کتاب
. آفرید و ارادة او این است که شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارهایی که او آنها را گناه میداند که ما کارهاي بدي انجام دادهخدا می
قدر محبت نمود که پسر یگانۀ مجازات گناه مرگ است، امّا خدا جهانیان را آن

مسیح عیسی. خود را فرستاد تا بر روي صلیب به خاطر بخشش گناهان ما بمیرد
یاوري اگر تو به عیسی ایمان ب. دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتپس از مرگ

و از او بخواهی که گناهان تو را بیامرزد، او تو را خواهد بخشید و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو براي همیشه با او زندگی خواهی کرد

عیساي عزیز من :اگر به این حقیقت ایمان داري، از صمیم قلب این دعا را بکن
ان ایمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمین آمدي تا براي گناه

کنم که وارد زندگی من بشوي و خواهش می. من بمیري، و اکنون زنده هستی
ا تو اي داشته باشم و براي همیشه بگناهان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

راي تو کمکم کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و ب. زندگی کنم
.آمین. زندگی کنم

16:3انجیل یوحنا ! مقدّس را هر روز بخوان و همیشه دعا کنکتاب
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