
یشوع ذمھ 
وارى اخلى

ماشومانو مقدس کتاب
وړاندې کونکے



Edward Hughes: لیکونکے

Janie Forest: خیال
Alastair Paterson

Ruth Klassen: خوښونکے

Aim4Faith Ministries: کونکےترجمھ 

Bible for Children: مددګار
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.
. ئتاسو دا قیصئ نقل کولے شئ یا چاپ کولے شئ خو دا خرڅولے نۀ ش



تھ یشوع تھ دا پ. موسى وفات شوے وو
و وه چې خدائ پاک ھغھ د بنى اسرائیل

یشوع لھ د . د خیال د پاره خوښ کړو
ځان خپل فوج تیارولو نھ مخکښې خپل

ى خدائ پاک عیس. ھم تیارول پکار وو
چرېسره وعده وکړه کھ مسیح 

ھمٻشھبنې اسرائیلیان خلق 
کالمد د خدائ پاک 
.کوىفرمانبردارى 

ھغھھغوئ لھ بھ پھ نو 
زمکھکړے شوې وعده 

. باندې فتح ورکړى



بنى 
ھم اسرائیلیانو 

وکړه چې دا وعده 
یشوع او د ھغوئ د 

د کالم پاک خدائ 
.کوىھمٻشھ تابعدارى 

ډٻر پھ مشر او نوى 
جاسوسان حکمت سره 

. ولٻږلتھ کنعان ملک د 
ھغھ یریحو چې ھغوئ د 

.وکړىمطالعھ لوئ ښار 

ګھ وړومبے جناسرائیلو او د بنى 
.  بھ پھ دې ھغھ ځائ کښې وى



وسان جاسچا د یریحو بادشاه تھ ووئیل چې پھ دې ښار کښې 
. ھغۀ خپل سپاھیان د ھغوئ د تالش د پاره ولٻږل. دى

چرتھ چې . ھغوئ د راحب د کور تالش کول شروع کړل
سپاھیانو د ھغوئ د کور دروازه پھ . ھغھ سړى دٻره وو

. راخب ھغھ سړى زر تر پټ کړل. زوره ووھلھزوره 



الړلچې کلھ ھغھ سپاھیان واپس 
مظبوطېنو راحب د یوې 

پھپھ ذریعھ باندې رسۍ 
سرهدٻوال باندې پھ حفاظت 

د جاسوسانوھغې . کوز کړل
مدد ولې وکړو؟ ھغھ ځکھ
چې ھغې تھ پتھ وه چې
.خدائ پاک دوئ سره دے
او ھغې غوښتل چې خدائ

نو ھغھ . پاک د ھغې ژوند بچ کړى
جاسوسان راحب سره او د ھغې 
.خاندان سره د بچ کولو وعده وکړه



عان د یریحو تھ د رسٻدو نھ مخکښې بنى اسرائیلو لھ د کن
دریاب نھ تٻرٻدل وو دا پھ ھغھ ځائ کښې د کوم ځائ چې

خو ھلتھ . خدائ پاک ھغوئ سره د ورکولو وعده کړې وه
ٻدل؟کښې پُل نۀ وو نو خلق بھ د دریاب نھ څنګھ پورې ک



خدائ پاک یشوع لھ حکم ورکړو چې امامانو لھ د لوظ 
صندوق پھ کوم چې لس حکمونھ دى د فوج او خلقو نھ 

کلھ چې امامان د دریاب غاړې نھ . مخکښې الړ شئ
خدائ پاک پھ . ورسٻدل نو خدائ پاک یوه معجزه وکړه

. اوبو کښې اوچھ الر جوړه کړه



ھغوئ پھ حفاظت سره د 
دریاب نھ پورې وتل او د
دې نھ پس ھغوئ دولس 

غټ کاڼى د دریاب پھ 
ى مینځ کښې او دولس کاڼ
ې د کنعان  پھ کناره باند

ھغوئ دا کاڼى د. کٻښودل
خلقو د یاد ګار د پاره 

کٻښودل چې ھغوئ خپلو
بچو تھ د خدائ پاک د 

ھ عظیمې مینې او طاقت پ
.  باره کښې ووائى



و د یریحو دٻوالونھ ډٻر لوئ ا
چې څنګھ یشوع د. مظبوط وو

حملې کولو د پاره منصوبھ 
جوړه کړه، نو خدائ پاک ھغۀ 

تھ ووئیل چې ما د یریحو 
فوجیان او بادشاه تا تھ پھ 

حوالھ کړى، او خدائ 
بھ ستاسو د پاره پاک 

. وکړىجنګ 



خدائ پاک 
تھ ووئیل چې یشوع 

وبھ دا یوه ډٻره عجیبھ منص. څنګھ حملھ کوېبھ یریحو پھ 
پږ د خدائ پاک خلقو لھ د ھغھ ښار نھ ګٻر چاپٻره پھ ش. وه

ورځو کښې د ورځ یو چکر او پھ اوومھ ورځ اوؤ چکره 
او د ھغوئ د بیګلو اوچتو آوازونو سره بھ د . لګول وو

.  دٻوالونھ ښکتھ پھ زمکھ راوغوزٻږىښار 



یشوع او د ھغۀ فوج ھم ھغھ شان وکړل 
څنګھ چې ورتھ خدائ پاک حکم کړے لکھ 
کٻدے شې چې د یریحو خلقو پھ ھغوئ .وو

خو پھ اوومھ . پورې ټوقې کړى وى
د اووم چکر نھ پس امامانو ورځ 

نو څنګھ چې بیګلې وغږولې 
... وعده کړې وهخدائ پاک 
یریحو ھغھ لوئ د 

دٻوالونھ لوئ 
.  راوغوزٻدل



صرف د خو 
.  د کور دٻوالونھ راونۀ غورزٻدلراحب 

ھغې پھ کړکى کښې د سرخ رنګ چې ځکھ 
د یشوع ملګرو . کړې وهکپړه راځوړنده 

.  خاندان بچ کړوھغې د راحب او 
څنګھ لکھ شو تباه یریحو بیا 

.  پاک حکم کړے ووچې خدائ 



زانې بیا یشوع د یریحو ښار ټول سرۀ زر، سپین او خ

خدائ پاک د خدمت د د 
بیا یې پھاو . کړېپاره وقف 

څوکھغوئ باندې لعنت ووئیلو 
نعان نو بیا سمدستى پھ ک.چې دا ښار دوباره آبادوى

کښې ھر چا، څنګھ چې یشوع یریحو لھ شکست 
باندېنو ھغوئ پھ دې . ورکړے وو، واورٻدل

.  پوھھ شول چې خدائ پاک د خپلو خلقو مل دے



اخلىیشوع ذمھ وارى 

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

٦-۱یشوع 

"۔ستا َد خبرو تشریح نُور بخښى"
130:119زبور 



ختم شو



ې چا دا قیصئ مونږ تھ زمونږ د حیرانونکى خدائ پھ باره کښې ښودنھ کوې چ
.مونږ پیدا کړو او چې څوک غواړى چې ھغھ مونږ وپیژنو

.  خدائ پوھیږى چې مونږ ډیر علط کارونھ کړى دى، چې ھغې تھ ھغھ ګنا وایې
د ګنا مزدوى مرګ دے خو خدائ مونږ سره ډیره مینھ کوې نو ځکھ ھغۀ خپل 
یک یو زوئ راولیږلو چې ھغھ زمونږ د ګناھونو د خاطره سزه وزغمې او پھ 

ھ او بیا عیسى د مړو نھ ژوندے شو او آسمان ت.سولۍ خپل ځان قربان کړې
نھ کۀ تۀ پھ عیسى باندې ایمان راوړې او د ھغۀ نھ د خپلو ګناھونو بخښ. الړو

ھ ھغھ تا خواتھ راځى او ستاسو دننھ ب. غواړې نو ھغھ بھ تا تھ بخښنھ وکړې
.استوګنھ کوى او تۀ بھ ھغھ سره د ھمیشھ د پاره ژوندے اوسیږى

خوږه عیسى زۀ.کۀ تۀ پھ دې ایمان لرې چې دا رښتیا دى نو خدائ تھ ووایھ
تا زما د خاطره پیدا شوې او زما د خاطره مړ . ایمان لرم چې ھم تۀ خدائ یې

زما پھ ژوند کښې راشھ او زما . شوې او اوس تۀ د تل د پاره ژوندے یې
.  مګناھونھ وبخښھ، چې زۀ ھم د نن نھ ژوندون ومومم او د ھمیشھ د پاره تاسره ی

آمین. زما مدد وکړه چې زۀ ستا تابعدارى وکړم او ستا زوئ یا لور جوړه شم
۱۲:۳یوحنامقدس کتاب ولولئ او خدائ سره روزانھ خبرې وکړئ، 
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