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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



کہ موسٰی مر ِگیا ھاء تے یشوع جاندا ھاء
کیتے  راہبریالللہ سائیں نے اسرائیلیاں دی 

لے اُوں ُکوں چن گدا ھئے۔ ایں دےتوں پہ
ندا، اُوں کہ یشوع اپنڑی فوج ُکوں تیار کری
ونا چاہیدا ُکوں پہلے اپنے آپ ُکوں تیار تھی

۔ خدا نے یشوع نال وعده ھاءء
ک کہ جے کر اسرائیلی لوکیتا 

خدا دے کالم ہمیشہ 
دی فرمانبرداری 

ول اوه کریسن تے 
تے زمین دی وعدے 

۔ کریسنحاصل فتح 



شوع اسرائیلیاں نے وعده کیتا کہ اوه ی
دی اتے خدا دے کالم دی ہمیشہ تک 

ان نویں حکمرایں تعبیداری کریسن۔ 
ہوشیاری تے بہوں نے 

نال اپنڑے حکمت 
ُکوں کنعان دے جاسوساں 

اچ گھال تاں جو اوه ملک 
شہر یریکو دی وڈے 

صورِت حال دا حفاظتی 
گھن کے آونڑن۔ جائزه 

اپنی پہلی جنگ اسرائیل 
جاء توں شروع تھیسی۔ وں اُ 



ہ ایں اے گال کیئں نے یریکو دے بادشا دے علم اچ گھن آندی ک
شہر اچ جاسوس موجود ہن۔ ول اوں نے اپنڑے سپاہیوں کو سڈا

تالشی تے آکھا کہ ونجو انہاں جاسوساں ُکوں گول کے گھن آؤ۔
دے راحاب فاحشہ دے گھروں شروع تھئی جتھاں جاسوس لکے و
وں ہن۔ سپاہیاں نے زور نال اوندے دروازے دی کنڈی کھڑکائی۔ اُ 
عورت نے جلدی نال انہاں جاسوساں ُکوں پٹ سن دی جھاڑیاں

انہاں ُکوں لکا ِگدا۔اچ 



اب جڈن سپاہی واپس چلے گئے تے راح
ہک موڻے قرمزی نے 

ذریعے انہاں ُکوںرسے دے 
نال دیوار دے رستےحفاظت 

ے شہر اچ لہا ڈتّا۔ اُوں نباہر 
مدد کیوں جاسوساں دی 

؟ ایں کیتے کہ اوه کیتی
ھاء کہ خدا انہاں دے جاندی 

ھئے۔ اوه چاہندی ھاء کہ نال 
سائیں اُوں کوں بچا هللا 

۔ جاسوساں نے وی راحاب نال گھنے
کیتا ھاء کہ اوه اوں ُکوں تےوعده 
ن۔ خاندان ُکوں نقصان نہ ڈیسایندے 



رزمین یریکو اپڑن توں پہلے اسرائیلیاں ُکوں وعدے دی س
ں کوئی یعنی کنعان اچ موجود دریا ُکوں پار کرنا ھاء پر اتھا

پل نہ ھاء ، لوک کیویں ایں کوں پار کریسن؟ 



ندوق خدا نے یشوع دی رہنمائی کیتی تے آکھا کہ کاہن عہد دا ص
ے جیہدے اچ ڈھہ احکام موجود ہن ُکوں چاء کے فوج تے لوکاں د

انی اگے اگے چلو۔ جیہڑے ویلے کاہناں دے قدم دریا دے کنڈے پ
انی اچ نال لگے تے هللا سائیں نے ہک معجزه کیتا تے خدا نے پ

خشک رستہ بنا ڈتّا۔



اط بہوں حفاظت تے احتی
دے نال انہاں نے باره 
وڈےپتھردریا دے اندر 

تے باره وڈے 
پتھردریائے کنعان دے
اد کنڈے تے رکھے۔اے ی
گاری عام لوکاں کیتے
وی اے کہ اوه اپنے 

باالں ُکوں وی خدا دی 
محبت تے عظیم طاقت 

دے بارے ڈساون، 



یریکودیاں دیواراں بہوں مضبوط
ہن جیویں ای یشوع نے شہر تے
حملہ کرن دا منصوبہ بنایاخدا نے

وج اسمان توں اپنے فرشتیاں دی ف
ه دے کپتان ُکوں گھال تاں جو او
اسرائیل دے نویں رہنما ُکوں 

دالوے کہ خدا اپنڑے یاد 
کیتے جنگ لوکاں 
ویندا اے۔جیت 



یس خدا نے یشوع دی رہنمائی کیتی کہ اوه یرویکو تے حملہ ک
طریقے نال کرے۔ اے  ہک بہوں عجیب منصوبہ ھاء ۔ خدا دے 

تک لوکاں ُکوں آکھاگیا کہ اوه شہر دے چاروں پاسے چھ ڈھیں
ہک وار تے ستویں ڈھیں َست واری چکر الون تے انہاں دے

زور نال نرسنگے دی آواز تے انہاں دے نعرے دے شور نال 
!دی دیوارزمین تے ڈھے پوسی۔شہر 



یتا یشوع تے اوندی فوج نے بالکل ایویں ای ک
کو جیویں انہاں ُکوں حکم مال ھاء۔ بھاویں یری

دے لک انہاں دی ایں حرکت تے کِھلے وی 
نے ہوون۔ پر، ستویں ڈھیں چکر دے بعد کاہناں

مینڈھے دا سینگ بلند کیتے تے 
خدا دا وعده ھاء کہ جیویں 
یریکو دی مضبوط ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

!پوسیکندھ ڈھ 



اتھاں صرف راحاب دا گھر دیوار اچ 
مضبوط کھڑا ھاء ۔ اُوں نے باری وچوں 

قرمزی رنگ دا رومال لڻکدا چھوڑڈتّا۔ 
یشوع دی فوج نے جلدی نال راحاب تے 

هللا اوندے خاندان ُکوں بچا ِگدا ول جیویں
و نے حکم ڈتّا ھا کہ یریکسائیں 

تھی گیِا۔ تباه 



کو یشوع نے بہوں سنجیدگی نال یری
شہر دا سونا، چاندی تے خزانے خدا 

ل اُوں دی خدمت کیتے پیش کیتے ۔ وَ 
ے ایں نے بدعا کیتی انہاں کیتے جیہڑ
سن۔ شریر شہر ُکوں دوباره آباد کری



وں یوشع بہوں چھیتی کنعان اچ ہر کیئں نےسنا کہ کی
تہ لگ گیا نے یریکو ُکوں شکست ڈتّی۔ انہاں ُکوں پ

ھاء کہ خدا ہمیشہ اپنے لوکاں دے نال رہندا ھئے۔



ھئےیشوع ذمہ داری چیندا 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

6-1یشوع ۔ 

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور



اختتام



،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

دا خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخ
یح کُوں ایں ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مس

ول ۔وےدنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈی
دے او یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھین

ول او ۔سیاتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کری
۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

۔جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو

یڈھے پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے م
ڈی گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے می

اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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