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 הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את  : אישור
  .הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



יהושע ידע .  משה מת
שאלוהים בחר בו להיות  

.  ישראל-המנהיג של בני
לפני שיהושע הכין את  
 הצבא עליו היה

 להתכונן 
 .בעצמו 



אלוהים הבטיח ליהושע  
ניצחון ואת כיבוש הארץ  
המובטחת אם האנשים  
 תמיד יצייתו לדבר  

 .אלוהים               



ישראל  -בני
הבטיחו  
להשמע  
ליהושע  

ולציית תמיד 
 .לדבר אלוהים



 המנהיג  , בחוכמה רבה
 החדש שלח מרגלים  

 לארץ כנען כדי 
 ללמוד על דרך  

 ההגנה של העיר  
 הקרב  .  יריחו

 הראשון של  
 ישראל  -בני   

  .יהיה שם      



משהו אמר למלך של יריחו שישנם מרגלים  
 .הוא שלח את חייליו למצוא אותם.  בעיר



המקום בו , החיפוש התחיל בביתה של רחב
.   החיילים דפקו בגסות על הדלת.  שהו האנשים

 החביאה רחב את האנשים  , במהירות
  .מתחת לפשתן      



כאשר החיילים  
לקחה רחב , עזבו

חבל שני בכדי 
 להוריד את

 האנשים בבטחה 
אל מחוץ לחומות   

מדוע היא  .  העיר
 ?עזרה למרגלים



מפני שהיא ידעה  
.  שאלוהים אתם

היא רצתה להציל  
המרגלים  .  את חייה

הבטיחו להציל את  
רחב ואת בני 

  .משפחתה



ישראל לחצות  -לפני שהגיעו ליריחו נאלצו בני
הארץ , את נהר הירדן בכדי להכנס לכנען

 .המובטחת



כיצד יחצו  !  אבל לא היה שם שום גשר
 ?האנשים את הנהר



אלוהים אמר ליהושע שעל הכוהנים לעמוד  
עליהם לשאת את ארון  , בראש הצבא והעם

הברית בו הונחו לוחות הברית עם עשרת  
 כאשר רגלי הכוהנים נגעו בקצה  .  הדברות

 .  עשה אלוהים נס, מי הירדן
 

 אלוהים עשה  
 שביל יבשה  
  .בתוך המים



-אחרי שכל העם עבר בבטחה הם הניחו שתים
-עשרה אבנים גדולות בקרקעית הנהר ושתים

 עשרה אבנים אחרות על גדת
 .הנהר בצד ארץ כנען 
 האבנים היו לתזכורת   

 להזכיר לאנשים ללמד, 
 את ילדיהם על כוחו 

 הגדול של אלוהים 
 .ואהבתו 



ליריחו היו חומות חזקות  
בזמן שיהושע  .  ועבות

שלח  , תכנן את המתקפה
 אלוהים את מנהיג  

של  " צבא אלוהים"
השמים בכדי להזכיר  

 ישראל  -לבני
 שאלוהים הוא זה  

 שמנצח את המלחמות  
  .של עמו      



.   אלוהים אמר ליהושע כיצד לתקוף את יריחו
ישראל  -על בני.  זאת היתה תוכנית מאוד מוזרה

היה לצעוד מסביב לעיר פעם אחת ביום במשך  
 .ששה ימים ושבע פעמים ביום השביעי



אז היה עליהם לתקוע בשופרות 
 !ולצעוק ואז החומות יתמוטטו



יהושע וצבאו עשו בדיוק כפי 
יתכן ואנשי  .  שאלוהים ציוה

 .יריחו צחקו עליהם



בתום הסיבוב השביעי ביום  , אבל
.  השביעי הכוהנים תקעו בשופרות

 ...   ובדיוק כפי שאלוהים הבטיח
 החומות האדירות של     

  !יריחו התמוטטו    



רק ביתה של רחב 
היא  .  בחומה היה בטוח

השאירה את חבל השני  
 .תלוי מן החלון



אנשיו של יהושע  , במהירות
.  הצילו את רחב ובני משפחתה

כפי , ואז יריחו הוחרבה
 .שאלוהים ציוה



 הקדיש, באופן מכובד
הזהב והאוצרות  , יהושע את הכסף 

 אז הוא קלל את מי.  לאלוהים
 .שיבנה את העיר הרעה הזאת שוב 



 תוך זמן קצר כולם
 בכנען שמעו שיהושע 

 הם ידעו.  הביס את יריחו 
 .שאלוהים היה עם עמו 



 יהושע לוקח את הפיקוד
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 'ו-'יהושע  א
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא "התנ
 . אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו

 
אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 

העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא
, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע
אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים

את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על 
הוא יבוא ויחיה  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



 ,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
 :אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי  

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי  .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
 .  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 
  ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

 16' יוחנן ג
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