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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



یشوع دے مرن توں 
، اسرائیل دے سارے بعد

لوکاں نے خدا دی نافرمانی
کیتی تے خدا ُکوں اپنے

حیاتی وچوں کڈھ ڈتّا۔ خدا 
اسرائیل دے گھراں اتے 

فصالں ُکوں انہاں دے 
گواہنڈی مدیانیاں 

ساڑن دےہتھوں 
ں ُکوں ڈے ڈتّا۔ اسرائیلیاکتے 

ہن غاراں اچ راہوناں ھاء۔ 



ن ہک اسرائیلی، جدون دے کول گندم اگاو
دی ہک خفیہ جاء ھاء۔ اُوں نے ہک بہوں 

وڈے درخت دے تلے ہک خفیہ 
دے حوض دے ذریعے انگوراں 

کُوں ودھاون کیتے کنک
دے بیج انہاں 

کیتا۔ ول مدیانیاں ُکوں علیحده 
جاء دی کوئی ایں 

نہ تھئی پر خبر 
جاندا ھاء۔خدا 



چ خدا جدون تُوں اے چاہندا ھاء کہ اوه اپنے پیئو دی شکل ا
مذبح بنے کُوڑے پیئو دے بُت کوں ہڻھا کے زنده خدا دا ہک

اُوں بناوے۔ بے شک جدون اپنے لوکاں توں خوفزده ھاء کہ او
ا جیوں خدا ُکوں قتل کر ڈیسن تے َول ای اُون نے ایویں ای کیت

نے حکم ڈتّا ھاء۔



هللا سائیں اے وی چاہندا ھاء کہ جدون اسرائیلیاں دی فوج دی
پر جدون رہنمائی کرے تاکہ شریر مدیانیاں ُکوں سبق ڈتّا ونجے۔

ہ هللا خوف زده تھی گیِا۔ اوس نے ایں گال ُکوں سمجھن کیتے ک
مین سائیں اُوندے نال ھئے ہک خاص نشان منگیا۔ َول اُونہے ز

تے بھیڈاں دی اُون دی کھل وچھائی۔ 



جدون نےدعا کیتی کہ 
خدا، جیکر اوس اے 

اونی کھل صرف 
پئی تے باقی تے 
جاء خشک دی 
، اوس رہی

منساں ویلے 
تیئں میکوں کہ 

، تے توں ای آکھے
وسیلہ ھیئں تے اسرائیل ُکوں میڈا 
گھنسیں۔ اگلی سوئیل زمین باقی زمین بچا 

تے بھیڈ دی اونی کھل بھجی تھئی ھاء ۔خشک ھاء 



ں جدون ہن تائیں شک اچ ھاء، ہن اوں نے هللا سائی
توں خواہش کیتی کہ ایس واراوس صرف زمین 

تے ہووے تے بھیڈ دی کھل خشک رہوے۔ 
سوئیل بھیڈ دی کھل خشک ھاء۔ اگلی 



ے فوجیاں نال کم شروع کیتا پر هللا سائیں ن32000جدون نے 
فوجی راہون ڈتّے کڈھائیں 300انہاں اچوں گھٹ کر کے 

۔ "ا ِگدامیڈے اپنڑے ہتھاں نے میکوں بچ" اسرائیلی اے نہ آکھن 
خدا صرف کّال ای اسرائیل ُکوں بچاون واال ھئے۔ 



ں اے سمجھ کے وی جدون ہن تائیں خوف زده ھاء۔ خدا اُوں ُکو
پنڑا موقع ڈیندے کہ اوه پوشیدگی اچ ہک مدیانی سپاہی ُکوں ا

عجیب خواب ڈوجے سپاہی کوں سنیندا ہووے سنے۔ خواب اچ
روڻی دا ہک ڻکرا ہم مدیانی دے خیمہ تلے ڈھے گیا تے اوں

کُوں تباه کر ڈتّا۔



ی اوں نے چینخ چا مار"بیاء سپاہی وی خوفزده ھاء۔ 
۔۔۔۔ تے آکھا کہ اے تے جدعون دی تلوار ھئے۔۔۔۔
جیہڑے ویلے مدعون دے خواب تے اوندا مطلب 

وں ُکوں تے اُوں ُکوں سمجھ تھِی گئی کہ خدا اُ سنا 
کامیابی بخشن واال ھئے۔ 



جدعون نے رات تے ویلے 
وں احملہ کرن دا منصوبہ بنایا۔ 

نے ہر سپاہی دے ہتھ اچ ہک 
نی نرسنگا تے خالی مڻی دی ب

ہوئی صراحی دے اندرموجود 
معشل ڈتّی تے انہاں نے 
ا۔مدیانی فوج ُکوں گھیر گدِ 



جایاں جدعون دے اشارے تے سپاہیاں نے اپنی اپنی تُرحی و
وں تے مڻی دیاں صراحیاں توڑ کے اپنی اپنی مشعالں کُ 

ری تے ، کیہو جئی افراتف!روشن کیتا، اتھاں بہوں شورشرابا
گھبرا کے مدیانی جاگ گئے تے اتھوں بھج گئے۔ 



اپنڑا ایں وڈی کامیابی توں بعد اسرائیلی جواناں نے مدعون ُکوں
مران حکمران بنن دی دعوت ڈتّی۔ جدعون آکھا میں تہاڈے تے حک
کہ نہ تھیساں بلکہ خدا تہاڈے تے حکمران تھیسی۔ اوه جاندا ھاء

صرف خدا دا 
اے حق ای 
دےکہ اوه بن 

دی لوکاں 
تے زندگیاں 
حکومت 

۔ کرے



جدون دی تھوڑی جئی فوج 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

8-6قضاة 

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