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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



یشوع جي مرڻ کان 
، بني اسرائیل جي پوء

جي ُخدا ماڻھن سڀني 
نافرماني ڪئي ۽ کیس 

ڪڍي پنھنجي زندگي مان 
ُخدا پاڙیسري . ڇڏیو

بني مدیانین کي 
جي اسرائیل 

۽ گھرن کي ساڙيفصلن 
بني اسرائیلن کي. ڇڏیو

.۾ رھڻو پیوغارن 



ھڪڙي اسرائیلي، جدعون، وٽ ضرور 
پوکڻ الء ھڪڙي ڳجھي جڳھڪڻڪ 

ھن اناج کي ھڪ وڏي . جنھنھئي 
ھیٺان لڪایل شراب خاني ۾ وڻ 

مدیانین کي ان . اڇالیو
جي خبر جڳھھ 

! ڪیوُخدا پر -ھئي نھ 
فرشتي ُخدا ھڪ 

الء کي جدعون 
سان ھڪ پیغام 

.موڪلیو



ي چاھیندو ھو تھ جدعون پنھنجي پيُء جي غلط دیوتا جُخدا 
.  اھيڏانھن قربان گاھھ ٺُخدا تصویر کي تباھھ ڪري ۽ سچي 

، پر جیتوڻیڪ جدعون ڊڄي ویو تھ سندس قوم کیس ماریندا
.حڪم ڏنوُخدا ھن ائین ڪیو جیڪو 



پڻ چاھیندو ھوتھ بڇڙن مدیانین جي خالف جدعون ُخدا 
ن ھ. پر جدعون ڊڄي ویو. اسرائیل جي فوج جي اڳواڻي ڪري

ن پوِء ھ. ھن سان گڏ آھيُخدا ھڪ خاص نشاني الء پڇیو تھ 
.زمین تي رڍن جي وارن وارو چمڙو رکیو



دعا جدعون 
اي "ڪئي، 

جیڪڏھن ُخدا 
اون تي رڳو 

ماڪ ُھندي، 
ٻي سڄي زمین ۽ 

مون کي خبر پوء سڪیل ُھندي، 
تھ تون منھنجي ھٿن سان پئجي ویندي 

صبح " .، جیئن تو چیو آھيبچائیندینکي اسرائیل 
!ھئي، پر اون پُسل ھئيسڪي ، زمین جو



.  ڪیوپي جدعون اڃا تائین شڪ 
زمین تيُخدا ھاڻي ھو چاھي ٿو تھ 

ٻئي. اوس موڪلي پر اون تي نھ
زمین پُسل ھئي، پر اون-صبح 

!سڪیل ھئي



ان کي ُخدا . جي فوج سان گڏ شروع ڪیو32,000جدعون 
ھیو نھ پئي چاُخدا . مردن تائین گھٽ ڪري ڇڏیو300صرف 

"  .منھنجي ھٿ مون کي بچایو آھي"تھ بني اسرائیل چون تھ 
.بني اسرائیل جو ڇوٽڪارو ڏیندڙ ھوُخدا اڪیلو 



ھي ھن کي ڳجُخدا جدعون کي خبر پئي تھ اڃا بھ ڊڄي پیو، 
طور تي ٻڌي تھ ھڪ مدیاني سپاھي ٻئي کي ھڪ عجیب 

خواب ۾، مانيَء جو ھڪ ٿلھو ھڪ . خواب بابت ٻڌاي ٿو
.ومدیاني خیمھ جي مٿان ٽڙي پیو ۽ ان کي تباھھ ڪري ڇڏی



َء ھي"ھن رڙ ڪئي تھ . ٻیو محافظ ڊڄي ویو
جڏھن جدعون . "...جدون جي تلوار... آھي

ي خواب ۽ ان جي معني ٻڌي، ھن کي خبر پئ
.کیس فتح ڏیڻ وارو ھوُخدا تھ 



ھن ھر . جدعون ھڪ رات جي حملي جو منصوبو ٺاھیو
الي سپاھيَء کي ھڪ صور ڏنو، ۽ اندر ۾ مشعلن سان ڀریل خ

انھن مدیاني فوج . پیاال
.گھیرو ڪیوکي 



جا جدعون جي اشاري تي، سپاھین پنھنجا صور وڄایا، پنھن
ڪھڙو ! ڪھڙو شور. گھڙا ڀڃي ڇڏیا ۽ مشعلون ٻاریائون

.خوفزده مدیاني اٿي بیٺا ۽ ڀڄي ویا! مونجھارو



کي ھن عظیم فتح کان پوِء، بني اسرائیل جي ماڻھن جدعون
ي توھان تي حڪمرانمان ". انھن تي حڪومت ڪرڻ الِء چیو

جدعون جواب"،توھان تي حڪومت ڪندوُخداوند . ڪندسنھ 
ھو ڄاڻي . ڏنو
تھ ماڻھن ٿو 

زندگین ۾ جي 
حڪمراني 

ڪرڻ 
جو حق 

صرف ُخدا 
.آھيکي 



فوججد عون جي ننڍي 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

8-6قاضین 

".ٿوڏئيتنھنجي ڪالم جو مطالعوسوجھرو "
130: 119زبور 



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 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

