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د یشوع د مرګ نھ 
پس، د بنى اسرائیلو 

ټولو خلقو د خدائ 
پاک نافرمانى وکړه او د 

خپل ژوند نھ یې خدائ 
خدائ . پاک وویستلو

پاک د بنى اسرائیلو 
کورونھ 

او فصلونھ د ھغوئ 
الس ګاونډیانو میدیانیانو لھ پھ

ھ پھ او اسرائیلیان ب. تباه کوى
. غارونو کښې اوسٻدل



دعون یو بنى اسرائیلے چې نوم یې ج
وو ھغھ سره د غنمو د پاره یو پټ 

ھغۀ د یوې غټې ونې ل. ځائ وو
اندې د انګورور پھ لنګرۍ کښې 

میدیانیانو . غنم ټکول
تھ د دې ځائ 

خو خدائ پاک . پتھ نۀ وه
یوه فرښتھ جدعون 

تھ د پٻغام د پاره 
.  راولٻږلھ



خدائ پاک غوښتل چې جدعون د خپل پالر د دروغژن 
اره یوه او د رښتینى خدائ پاک د پ. معبود تصویر تباه کړى

اګر چې جدعون ویرٻدو چې د ھغۀ د. قربان ګاه جوړه کړى
وطن خلق بھ ھغھ ووژنى، خو ھغۀ بیا ھم ھغھ څۀ وکړل د 

.  څۀ چې ورتھ خدائ پاک حکم ورکړے وو



خدائ پاک دا ھم غوښتل چې جدعون د بدکاره میدیانیانو
خو جدعون . خالف د بنى اسرائیلو د فوج مشرى وکړى

ھغۀ یوه خاص نښھ وغوښتلھ چې خدائ پاک ھغۀ . ویرٻدو
. بیا ھغۀ د ګډ واړئ پھ زمکھ باندې کٻښوده. سره دے



جدعون دعا وکړه، چې 
اے خدایھ پاکھ زۀ بھ 

دا وړئ پھ درمند 
کښې خوره کړم، 

کۀ چرې سبا 
سحر صرف 
پھ دې وړئ 

باندې پرخھ وه او 
نوره زمکھ اوچھ وه، نو بیا بھ ما تھ 

ھ پتھ ولګى چې د بنى اسرائیلو بچ کولو د پاره ب
نو چې کلھ پھ بلھ ورځ سحر ھغھ. تۀ ما استعمالوې

. پاڅٻدو نو نوره زمکھ اوچھ وه او وړئ لونده وه



خو د جدعون اوس ھم شک وو، اوس ھغۀ 
غوښتل چې خدائ پاک دې اوس پھ زمکھ 
باندې پرخھ اوروى خو پھ دې وړئ باندې

نھ، نو پھ ورپسې سحر زمکھ پھ پرخھ 
.  لونده وه، او وړئ اوچھ وه



.  وجدعون پھ سره پھ شروع کښې دوه دٻرش زره فوجیان و
خدائ پاک ھغۀ تھ ووئیل چې تۀ درې سوه سړى ځان سره 

خدائ پاک دا نۀ غوښتل چې بنى . کړه او نور لرې کړه
اسرائیلیان دا ووائى چې ھغوئ د خپلو السونو پھ زرو 

ځکھ چې صرف خدائ . باندې خپل ځانونھ بچ کړل
پاک بنى اسرائیل 

. بچ کولے شى



ئ تھ دا پتھ وه خو بیا ھم ھغھ ویرٻردو، نو بیا خداجدعون 
پاک جدعون تھ د میدیانى سپاھى خو واورولو، چې ھغۀ 
یانو وئیل چې ما یو خوب لیدلے دے چې یوه روټئ د میدیان

. پھ خیمھ باندې را وغورزٻدلھ او ھغھ یې تباه کړه



ې او ھغھ ووئیل چ. ھغھ دوٻم سپاھى ډٻر ویرٻدو
نو چې کلھ جدعون خوب . دا د جدعون تُوره ده

ده او د ھغې مطلب واورٻدو نو ھغۀ تھ پتھ ولګٻ
.  چې خدائ پاک بھ ھغۀ لھ کامیابى ورکوى



جدعون د شپى د حملې کولو
او ھغۀ . منصوبھ جوړه کړه

و ھر یو سپاھى لھ یو بیګل ا
ھ یو منګے او چې پھ کښې ب

او ھغوئ د . چراغ وو
.  ړومیدیانیانو فوج راګٻر ک



ې او د جدعون پھ اشاره سره سپاھیانو خپلې بیګلى وغږول
میدیانیان. منګى یې مات کړل، او چراغونھ یې بل کړل

او دومره ! راویښ شول او وئیل یې چې دا شور د څۀ دے
. ګڼھ څۀ کوى، ھغوئ ټول ویرٻدل او وتښتٻدل



یل چې د دې لوئې فتحې نھ پس بنى اسرائیلو جدعون تھ ووئ
خو جدعون ورلھ جواب ورکړو، زۀ . تۀ زمونږ حکمران شھ

کمران بھ ستاسو حکمران نۀ یم بلکې خدائ پاک بھ ستاسو ح
ھغۀ تھ . وى

پتھ وه چې 
صرف خدائ 
پاک د خلقو 

پھ ژوند 
باندې د 

حکمرانۍ 
.  حق لرى



د جدون وړوکے فوج

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

۸-٦قاضیان 

"۔ستا َد خبرو تشریح نُور بخښى"
130:119زبور 
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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
۱۲:۳مقدس کتاب ولولئ او خدائ سره روزانھ خبرې وکړئ، یوحنا
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