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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ڄاڻي یشوع . موسٰي مري ویو ھو
رائیلن کیس چونڊیو ھو بني اسُخدا تھ ٿو 

ع کان اڳ یشوان . جي اڳواڻي ڪرڻ الء
ي پنھنجي فوج تیار ڪري سگھي، ھن ک

دا خُ . پیوڪرڻو پاڻ کي تیار پنھنجي 
جیڪڏھنیشوع سان واعدو ڪیو تھ 

ُخدا جيبني اسرائیل ھمیشھ 
فرمانبرداريجي لفظن 

واعدواھي ، ڪندا
۽ نجاتزمین ڪیل 

.ڳولیندا



ھمیشھ بني اسرائیلن 
ڪالم جي ُخدا جي ۽ یشوع 

جو فرمانبرداري ڪرڻ 
نئین لیڊر . ڪیوواعدو 

ڪنعان عقلمنديَء سان 
۾ جاسوس جي سرزمین 

تھ جیئن یریحو موڪلیا 
حفاظتي جي شھر 

جو جائزو صورتحال 
اسرائیل جي . وٺي

پھرین جنگ اتي ئي 
.وڙھي ویندي



یریحو جي بادشاھھ کي ڪنھن ٻڌایو تھ شھر ۾ ھڪ جاسوس
.ھن پنھنجي سپاھین کي انھن کي ڳولڻ الء موڪلیو. آھي

س تالشي طوائف جي گھر کان شروع ڪئي وئي جتي جاسو
. سپاھین زور زور سان سندس دروازو کڙڪایو. لڪیل ھئا
.ایواحتیاط سان جاسوسن کي پٽسن جي وڻن ھیٺان لڪھن 



جڏھن لشڪر ھلیا ویا تھ 
راحب انھن کي حفاظت سان

ي شھر کان ٻاھر دیوار ذریع
ھڪ ٿلھي قرمزي رسيَء 

ھن جاسوسن. ذریعي ڪڍیو
جي مدد ڇو ڪئي؟ ڇاڪاڻ 

ھن انُخدا تھ ھوء ڄاڻي ٿي تھ 
ھن پنھنجي . سان گڏ ھو
. کان پڇیوُخدا زندگي الء 

جاسوسن راحب کي واعدو 
ڪیو تھ ھوء ۽ ھن جي 
.خاندان کي بچایو ویندو



ریاء یریحو پھچڻ کان اڳ، بني اسرائیلن کي ڪنعان ۾ ھڪ د
تي پل نھ ھئي، ماڻھو . پار ڪرڻو پیو، وعدو ڪیل ملڪ

ڪیئن دریاھھ پار ڪندا؟



یشوع کي چیو تھ ڪاھنء کي عھد جو صندوق کڻڻ ُخدا 
حڪمن تي مشتمل آھي ۽ فوج ۽ ماڻھن ڏھن جیڪاگھرجي 

جڏھن ڪاھنن جا پیر دریاھھ جي . جي اڳیان وڃڻ گھرجي
پاڻي ۾ُخدا . ھڪ معجزو ڪیوُخدا ڪناري تي پھتا، تھ 

.سڪل واٽ ٺاھي ڇڏیو



وڏي حفاظت سان دریاھھ 
پار ڪرڻ کان پوِء ھنن

ٻارھن وڏا پٿر دریاھھ ۾ 
عان رکیا ۽ ٻارھن پٿر ڪن
نديَء جي ڪناري تي 

ھي نصیحت پڻ . رکیا
ماڻھن جي مدد ڪرڻ آھي 

تھ ھو پنھنجن ٻارن کي 
جي عظیم محبت ۽ ُخدا 

.طاقت جي باري ۾ ٻڌائین



یریحوجي وڏي ۽ 
مضبوط دیوار ھئي، 

ڻ جیئن یشوع حملو ڪر
دا خُ جي رٿابندي ڪئي، 

ان پنھنجي فوج جي ڪپت
کي آسمان مان موڪلیو 

تھ جیئن اسرائیل جي 
اري نئین اڳواڻ کي یاد ڏی

ِء پنھنجي قوم الُخدا تھ 
.جنگ کٽي رھیو آھي



اھو . ڪريیشوع کي ٻڌایو تھ ڪیئن یریحو تي حملو ُخدا 
جي ماڻھن کي ڏینھن ۾ ُخدا . ھڪ تمام عجیب منصوبو ھو

و ھڪ ڀیرو ڇھھ ڏینھن ۽ ستین ڏینھن تي ست دفعا شھر ج
پنھنجا صور وڄائیو ۽ زور سان نعره . طواف ڪرڻو ھو

.شھر جي ڀت زمین تي ڪري پونديھڻندي 



ُخدا یشوع ۽ سندس فوج ائین ئي ڪیو جیئن
ندا شاید یریحو جا ماڻھو مٿن کل. حڪم ڏنو ھو

ھن پر، ستین مارچ کان پوِء ستین ڏین. ھئا
ُخدا۽ جیئن . ڪاھنَء رڍ جو سینگ وڄایو

یریحو . . . واعدو ڪیو ھو
وڏیون دیوارون جون 
!ویونٽٽي 



.  ڀت ۾ فقط راحب جو گھر محفوظ ھو
ھوَء دريَء مان لٽڪیل قرمزي رنگ

جلدي، . جي ڌاڳي کي ڇڏي آئي ھئي
یشوع جي ماڻھن راحب ۽ سندس 

تباھھ پوِء یریحو. کي بچایوڪٽنب 
.حڪم ڏنوُخدا ٿي ویو، جیئن 



جو سون،سان یریحو یشوع ڏاڍي سنجیدگيَء 

خزانو ُخدائي خدمت۽ چاندي 
الءِ پوِء ھن انھن . الِء پیش ڪیو

یھر ڪئي جیڪي ھن برائي جي شھر کي ٻبدعا 
ئن جلد ئي ڪنعان ۾ ھرڪھن ٻڌو تھ ڪی.ٺاھیندا

ھئي انھن کي خبر. یشوع یریحو کي شڪست ڏني
.پنھنجي ماڻھن سان گڏ ھوُخدا تھ 



یشوع زمیداري وٺي ٿو

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 
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ختم



جي باري ۾ اسان کي ُخدا ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب 
.ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

۽ ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھيُخدا 
اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھنُخدا گناھھ جو اجر موت آھي،پر 

نھجي کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پ) مسیحیسوع (پنھنجي واحد پٽ 
۽ آسمان مسیح مئلن مان جیئرو ٿیویسوع پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

ناھن کان پھنجن گ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا یسوع مسیح ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ ایندا ۽ توھان . جي معافي طلب ڪریو

.رھنداجي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.کي ٻڌایوتھ ُخدا جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
ڻیو ۽ منھنجي ڪري انسان ب۽ آھیوُخدا مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان مسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا . منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
.آمین. توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

.ساڻ  ڳالھایوُخدا بائبل پڙھو ۽ ھر روز 
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