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. ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما تريد، ولكن ال يحق لك أن تبيع          : اتفاقية االستخدام    



لقد مات موسى، وعلم 
يشوع أن اهللا قد عينه  

. ليقود اإلسرائيليين      
وقبل أن ُيعّد يشوع  
جيشه، آان البد أن  

لقد وعد اهللا  .  ُيعّد نفسه
يشوع بالنصر   

وبالرخاء في أرض  
الموعد، عندما يطيع  
الناس باستمرار آلمة     

.اهللا



لقد تعهد  
اإلسرائيليون بأن      

يتبعوا يشوع ويطيعوا  
وبحكمة . آلمة اهللا

أرسل القائد الجديد        
جاسوسين إلى آنعان   

حتى يتجسسا على  
دفاعات المدينة  

وأول . الكبيرة أريحا    
حرب إلسرائيل    
.     ستكون هناك



لقد دخل إلى هنا رجالن ليتجسسا المدينة،        : فقيل لملك أريحا   
فأرسل الملك جنوده حتى يبحثوا عنهما، وبدأ البحث عند بيت       

وقرع الجنود بقوة على    . راحاب، حيث آان الرجالن مقيمين      
.الباب، فبسرعة خبأت راحاب الرجلين تحت عيدان آتان        



وبعد أن ذهب الجنود،   
استخدمت راحاب حبال     

أحمرا حتى ينزل به      
الرجالن على الجانب       

. اآلخر من سور المدينة     
لماذا ساعدت راحاب   

الجاسوسين؟ ألنها علمت    
بأن اهللا معهما، وأرادت أن   

ووعد . اهللا ينقذ حياتها 
الجاسوسان راحاب أن     

.يحميا حياتها وحياة أسرتها  



ولكي يصل اإلسرائيليون إلى أريحا البد وأن يعبروا نهر          
ولم يكن هناك جسرا، فكيف    . األردن إلى آنعان، أرض الموعد      

سيعبر الشعب نهر األردن؟       



أمر اهللا يشوع بأن يقود الكهنة الجنود والناس، وحمل الكهنة          
ولما لمست أرجل     . تابوت العهد، الذي آان به الوصايا العشر      

عمل اهللا طريقا يابسا وسط . الكهنة ماء النهر، عمل اهللا معجزة    
.ماء النهر 



ولما مر آل الناس بسالم،    
 حجرة آبيرة في   12وضعوا 

 حجرة   12وسط نهر األردن و   
أخرى على ضفته ، وآانت هذه     

الحجارة آنصب تذآاري،     
ليساعد الناس حتى يحكوا   

ألوالدهم عن قوة  اهللا العظيمة   
.ومحبته



وأسوار أريحا آانت     
قوية وعريضة، ولما  

آان يشوع يخطط  
للهجوم عليها، أرسل اهللا      

رئيس جند الرب من     
السماء، حتى يّذآر قائد    
إسرائيل الجديد، يشوع،        

أن اهللا سيحارب عن   
.شعبه



: وقال اهللا ليشوع آيف يهجم على أريحا، وآانت خطة غريبة    
آان على شعب اهللا أن يدور حول المدينة لمدة ستة أيام، مرة      

آل يوم، وفي اليوم السابع عليهم أن يدوروا حولها سبع     
ثم عليهم أن ينفخوا في األبواق وأن يصرخوا، فتسقط     . مرات 

.     أسوار المدينة    



وعمل يشوع وجيشه ببساطة، ما أمر به اهللا،    
وربما سخر منهم الناس في أريحا، ولكن في    
اليوم السابع وبعد الدورة السابعة نفخ الكهنة        

في األبواق، وفعال آما وعد اهللا سقطت  
.أسوار أريحا العظيمة      



بيت راحاب فقط هو الذي آان في    
أمان، وهي قد دللت الحبل األحمر       

من نافذة بيتها، وبسرعة أنقذ رجال   
يشوع راحاب وأهل بيتها، وبعدها     

.ُحطمت المدينة، آما أمر اهللا  



                      وخصص يشوع الذهب      
والفضة والنفائس لبيت الرب، ولعن يشوع آل       

. إنسان يحاول إعادة بناء هذه المدينة الشريرة       
بعدها سمع الجميع في آنعان آيف أن يشوع     
.انتصر على أريحا، وعرفوا أن اهللا مع شعبه    



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

يشوع يستلم القيادة    

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

6 –  1سفر يشوع   



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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