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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ان، داؤد بادشاه ُخدا دا ہک  عظیم آدمی ھاء، اُوندی سلطنت دے دور
اء۔ پر اسرائیل ساؤل بادشاه دی سلطنت توں ڈا گنہ زیاده ودھ گئی ھ

ے تھک ہن اوه بادشاہی نیئں کر سکدا ھاء۔ داؤد بڈھا تھِی گیا ھاء۔ ات
!  گیِا ھاء

تے نالےبیمار 
۔ اوندی وی ھاء
ہن ُمک زندگی 

پئی ھاء۔دی 



داؤد دے بہوں سارے پوتر ہن۔ 
انہاں اچوں ادونیاه نے اسرائیل 

لوکاں ُکوں اے ڈساء کہ ہن دے 
بادشاه بنسی۔ حاالنکہ اوندےاوه 

میڈا خداوند خدا "ناں دا مطلب 
نہ ۔ ادونیاه کوئی چنگا بنده"حئے

ھاء اُوں نے تخت کھسن دی 
کوشش کیتی۔ اوه جاندا ھاء کہ 

اوندا مقابلہ نیئں کرسکدا داؤد 
جو اوه ہن کمزور ھئے۔ کیوں 

خدا دے منصوبے پر 
!ہن اپنڑے 



داؤد دی زال بیت سبع جاندی 
وں ھاء کہ اوندا پوتر سلیمان کُ 

بادشاه بناونا چاہیدا ھئے۔ اوه 
اں داؤد ُکوں ادونیاه دے منصوبی
دی شکایت کریندی ھاء۔ َول 

بیماری دی حالت اچ داؤد نے 
اپنڑے سرداراں ُکوں بالیا 
وں تےاعالن کرکے سلیمان کُ 
اسرائیل دا بادشاه بنا ڈتّا۔ 



جو اسرائیل سلیمان ُکوں ادونیاه ولوں کوئی پریشانی نہ تھئی کیوں
ھا کہ دے لوک داؤد تے یقین رکھیندے ہن۔ داؤد نے انہاں ُکوں آک

ا اے۔ایں سلیمان ای اوه ھئے جیکوں خدا نے بادشاه بنن کیتے چنی
گال دےتھوڑےعرصے بعد داؤد نے وفات پائی۔



داؤد دے مرن توں پہلے اُوں نے
سلیمان توں خدا نال وفاداری تے

نن فرمانبرداری تے چنگا بادشاه ب
هللا"کیتے گال مہاڑکیتی ھاء۔ 

وں سائیں دی راه تے چل تاں جو تُ 
انہاں ساریاں توں زیاده ترقی 

ر ۔ داؤد نے اپنے پوت"کریسیں
۔ !ُکوں چنگی نصیحت سکھائی

اؤد سلیمان نے اپنڑے پیئو دَول 
دے تخت تے بیڻھا اتے اوندی
بادشاہی بہوں مضبوط تھئی۔ 



ہک رات سلیمان نے خواب ڈڻھا کہ خدا
دا اوندے تے ظاہر تھیاء اے تےفرمین

جو چاہندا ھیں منگ "اے
"تیکوں ڈیساںمیں 

کیا منگ تساں 
او؟سکدے 



ولوں سلیمان نیک بادشاه بنن دی حکمت خدا ک
ھئے۔ نوجوان بادشاه دی درخواستمنگدا 

رکهللا سائیں ُکوں خوش نے 
ڈتّا۔ سلیمان نے جو

منگیا ھاء اوه کجھ 
ُکوں مل گیا اوں 
خدا اوندے پر 
دولت تے نال 

دا وی عزت 
کریندے۔ وعده 



زیاده سلیمان دی حکمت ُکوں لبھن کیتے لوکاں ُکوں
وقت نیں لگا۔ ہک ڈھیں اوندے سامنے ڈوھ عورتاں ہک

ھا کہ ہک عورت نے آک" بال ُکوں گھن کے پیش تھیاں
ایں عورت دا پوتررات ُکوں مر گیِا ھاء 

نے رات دے ویلے اپنا پوتر میڈے تےایں 
پوتر نال تبدیل کر گداِ۔ بئی عورت زنده 
بلکہ میڈا بال زنده ! نیئں"اے کہ آدھی 
۔ ڈوجھی "اتے ُمرده ایندا اےھاء 

آدھی اے بادشاه کیوں عورت 
کرسکدا ھئےکہ اصل انصاف 

کون ھئے؟ماں 



بس " وومیکوں تلوار آن ڈی"َول بادشاه آکھدا ھئے، 
یال اوه بادشاه دے سامنے تلوار گھن آئے۔ تہاڈے خ

اچ بادشاه تلوار نال کیا کرنا چاہندا ھاء؟ 



تے " کروایں بال ُکوں ِچیر کے دو ڻکڑے" َول بادشاه نے فرمایا 
ادھا ہک عورت ُکوں ڈے ڈیوؤ تے ادھا ڈوجی عورت دے حوالے 

اے میڈے ” َول اُوں بچے دی سکی ماں آدھی اے "چاء کرو 
ُکوں تساں ایویں کرو کہ ایں جیندے بال ُکوں ڈوجی عورت! مالک

چھوڑو ایں ُکوں ڈے 
۔ "نہ کڈھوجان 



اے" پر ڈوجھی عورت آکھا 
دا نہ میڈا تھیوے تے نہ اُون

۔"ایں ُکوں مار گھتو



کہ َول بادشاه فیصلہ کریندے
پہلی ماں "اے زنده بچہ ایندی 

وں دے حوالے کر ڈتّا ونجے کی
جو اوه ای ایندی سکی ماں 

۔ پس بادشاه  کہتا ہے۔ "ھئے



ل نہ ھاء اسرائیل دے لوکاں کیتے کوئی ہیک
ڈن جتھاں لوک خدا دی پرستش کر سکن۔ ج
یتا داؤد نے ایں ُکوں تعمیر کرن دا اراده ک

ڈے تیڈا بیڻا می" ھاء تے خدا نے آکھا ھاء
۔ "ناں تے ہک گھر بناسی

لیم َول سلیمان نے یروش
بہوں سوہنی ہیکل اچ 

تعمیرشروع کرائی۔



ن ہیکل دی تعمیر مکمل تھیو
اچ سات سال دا طویل عرصہ 

ا جڈن لگ گیِا۔ َول اوه ڈھیں آی
ہر کوئی ہیکل اچ سلیمان 
آیا بادشاه دی گال سنن کیتے

اند سلیمان ہیکل ُکوں خدجڈن 
اء۔ دے ناں نال تقدیس کرین ھ



اچ بہوں عمده طریقے ہیکل 
نال دعا کرن توں بعد دے 

تے لوکاں نے جشن بادشاه 
تے ہزاراں قربانیاں منایا 

تےکئی ہفتے تک کیتیاں 
وڈی ضیافت چلدی رہی۔ اتھاں 



کجھ عرصے بعد خدا دوباره 
کھا سلیمان تے ظاہر تھیاء اتے آ 

یلے کہ میں اسرائیل لُوں اُوں و
تک برکت ڈیساں جڈن تک اے

میڈی فرمانبرداری کریسن۔ 



ہ ہی افسوس کی بات ہے کہ نہ تو سلیمان نے ہی اور ن
داری اسرائیل کے لوگوں نے ہمیشہ ُخدا کی فرمانبر

ن سے کی۔ بادشاه  نےبہت سی عورتوں سے بیاه کیا ج
ی نہیں چاہتا تھا کہ وه  بیاه کرے۔ اُس کُخدا 

ے بیویاں اُس کا دل بتوں کی طرف لُمشرک 
؛ اور اُس کا دل ُخدا اپنے ُخداوند سے گئی

نہیں رہتا، جیسے کہ وفادار 
باپ داؤد کا دل تھا۔ اُس کے 



اوندا سلیمان خدا دی فرمانبرداری کرن دا موقع ضائع کر ڈیندے،
چاء ہک سردارجیندا ناں یُربام ھاء نے ہک عجیب وغریب تجربہ

تقسیم تھی کیتا۔ ہک نبی اُوں ُکوں ڈسیندے کہ سلیمان دی سلطنت
اچوں اتے یُربام باره قبیلیاںویسی 

اپنی سلطنت بناسی۔تے ) دس(ڈھ 



کیوں فی الفور اتھوں مصر ول بھج ویدا اےیُربام 
ے جو اوه جاندا ھاء کہ جے کر اوه اتھاں ره ِگیا ت

سلیمان اُوں ُکوں قتل کر ڈیسی۔ 



َول او ڈھیں آیا جڈن سلیمان بادشاه
ر وفات پائی تے َوت اوندے پوتنے 

نے بادشاه بن کے اپنے رحبعام 
توں وی زیاده لوکاں کولوں باپ 

)  دس(محصول ِگدا۔ ول اتھ٘اں ڈھ 
ے نے بغاوت کر ڈتّی ۔۔۔۔ تقبیلیاں 
نڑا لوکاں نے یُربعام ُکوں اپایویں 

بادشاه چن گدا۔ سلیمان دی 
سلطنت ڈوھ  ڻکڑیاں عظیم 

تقسیم تھی گئی، بالکل اچ 
ای خدا دے نبی نے ایویں 
ھاء کہ خدانافرمان آکھا 

ُکوں برکت نہ ڈیسی۔بندیاں 



سلیمانعقلمند بادشاه 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

12-1۔ سالطین ۱

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



اختتام



،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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