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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ں اے ڈھیں منّسی کیتے بہو
اداس ھاء۔ اوندا باپ، حزقیاه 
بادشاه اجن فوت تھیا ھاء۔ ہن 

صرف باره سال دا منّسی 
یہوداه اچ خدا دے لوکاں دا 

نواں بادشاه ھاء۔ اوه اُوں ویلے
کجھ وی نہ سمجھدا ھاء کہ 

اه سال کیتے بادشاه ر55منّسی 
سی۔ منّسی ّکوں ہک نیک 
خدا بادشاه بنن کیتے یہوداه اچ

دی مدد دی لوڑ پوسی۔



یتی۔ منّسع پر منّسی خدا ُکوں بُھل گیِا تے بدی چاء ک
اتھوں نے بُتاں دی پرستش کیتے مذبع چاء بنوائے

ہاں ُکوں تک کہ اُوں نے پتھراں دے بُت بنائے اتے ان
پاک مقدس اچ رکھا۔ َول خدا نےموسٰی دے ذریعے

ھئی تُساں کوئی وی ہتھ نال بنائی ت" آکھا ھاء کہ 
مورت نہ بنانا اتے نہ ای اُوں 

سجده کرنا اتے نہ ُکوں 
۔"اوندی خدمت کرناای 



ے منّسی نے جادوگری ت
تا نجومی دا علم حاصل کی

ا تے اوه لوکاں ُکوں خد
،۔ توں بہوں دور تھن گیا
ی جڈن منّسی نے نافرمان

ں کیتی تے َو خدا ُکو
بہوں غصہ آیا۔ 



ئیں جیہڑے ویلے اوندے لوک نافرمانی کریندے ہن تے هللا سا
ھیندے انہاں ُکوں سزا ڈیندے۔ اے منّسی اتے اُون دے لوگاں نال ت

ے جنہاں تے اوه سلطنت کریندے۔ خدا سوریہ دے لشکر انہاں ت
ن ویندا اے۔ گھن آوندے تے منّسی ُکوں گرفتار کر کے بابل گھ



بابل اچ ڈکھ چاون دے دوران منّسی نے
ی کہ هللا سائیں دے حضور التجا چاء کیت

اُوں نے اپنڑے باپ دادا دے خدا دے 
اجز سامنے اپنڑے آپ ُکوں بہوں زیاده ع
چاء کیتا تے دعا کیتی کہ میں انہاں 

دے سامنے کڈھائیں سجده نہ بُتاں 
پر کیاخدا منسیّی دی ساری! کریساں

بدکاری دے بعد وی جواب ڈیسی؟



خدا نے بادشاه دی ُدعا سن! جیاء
وشلیم َگدی تے اُوں ُکوں واپس یر
ا تاکہ گھن آیا، تے تخت تے بِالڈتّ 

اوه لوکاں تے حکموت چاء کرے۔
ہ َول منّسی بادشاه سمجھ گیَا ک
بےشک خداوند خدا ھئے۔ 



اچوں منّسی بادشاه ہک نواں انسان بنا تے اُوں نے خدادے گھر
وتاں انہاں بُتاں ُکوں باہر کڈھ ڈتا۔اوس نے انہاں سارے غیردی

ے خداوند ُکوں یروشلیم اچ جمع کیتا انہاں ُکوں َسٹ ڈتّا۔ اوس ن
خدا دے مذبح دی مرمت کروائی تے شکر گزاری دی قربانی

رائیل چڑھائی۔ َول اوه اپنڑے لوکاں ُکوں حکم ڈیندے کہ اوه اس
دے خداوند خدا دی خدمت کرن۔ منّسی بادشاه اچ بہوں 

!تبدیلی آ ویندی ھئے وڈی 



تی ول منّسی بادشاه دی وفات دے بعد اوں دا پوترامون بُت پرس
خدا دے واپس آگیِا پر اوس نے منّسی دی کار اپنے آپ ُکوں

یا تے سامنے عاجز نہ کیتا تے اوه بہوں زیاده گناه کرن تھی گ
نے اوندے خادماں نے اُوں ُکوں گھراچ ای قتل کر ڈتّٓا۔اُوں

صرف ڈوه سال بادشاہت کیتی۔ 



ال دا اگال بادشاه یُوسیاه صرف اڻھ س
ھاء۔ اُوں نے اکتیس سال بادشاہت

ہڑا هللا کیتی تے اُوں نے اوه کیتا جی
سائیں دی نظراچ درست ھاء۔ اُوں 

نے ساریاں ُکوڑیاں عبادتاں تے
اه کر سارے ُکوڑے دیوتاواں ُکوں تب
سارے ڈتّا۔درحقیقت بادشاه یُوسیاه نے

بُتاں ُکوں ریزه ریزه کر ڈتّا۔



وں بادشاه یُوسیاه بہوں نیک ھاء تے اوس نے خدا دے مقدس کُ 
ولدا پاک چاء کیتا تے اوندی مرمت وی کروائی۔ ہک کاہن نے

وں ڈتّی موسٰی کُوں ملن والی حکماں دی کتاب بادشاه یُوسیاه کُ 
جیہڑی اوں ُکوں ُکوڑے اچوں لبھی ھاء۔ 



ت دا بادشاه یُوسیاه نے شریع
م دے کالم ُسنا تے اپنڑےجس

وه جاندا لباس ُکوں چیِر ِگدا۔ ا
ھاء کہ اوندے وڈیریاں داخدا
دے حکماں دی تابعداری اچ 

اوه بہوں بری طرح ناکام 
تےبدنام تھئے ہن۔ 



ا کہ هللا خلدا نامی ہک نبیہ نے یوسیاه ُکوں هللا سائیں دا پیغام ڈتّ 
ہیں میں ایں کتاب اچ درج انہاں ساریاں گال"سائیں فرمیندے کہ 

دےمطابق جنہاں ُکوں شاِه یہوداه نے پڑھا ھئے۔ اوس مقام 
نہاں تےاتےاوندی ساری خلقت تے بال نازل کریساں کیوں جو ا

یاه میکوں چھوڑڈتّا ھاء۔ پر بادشاه یُوسنے 
اوندےتے فرمانبردار رہیا۔ ایویں میں عاجز 
ں۔ بعد کریساتوں ونجن جہان توں چلے ایس 



وں واپس بادشاه یُوسیاه دی مدد خدا نے کیتی کہ اوه اپنڑے لوکاں کُ 
ے خدا دی راه تے گھن آیا۔ ہک ڈھیں، جڈن بادشاه یُوسیاه اپنڑ

نڑے لشکر دے نال جنگ دی قیادت کریندا پیاء ھاء تے اوں نے اپ
دےہتھوں نیزے تے تیراںدشمناں 

َ دے  نال بری طرح زخمی تھَی گیا
۔ اوندے نوکر اُوں ُکوں رتھ ھاء
چاء کے یروشلیم چلے گئے،تے 

اوندی موت تھی گئی۔ جتھاں 
سارے لوکاں نے اوندی اوندے 
یک تے ماتم کیتا تے اپنڑے نوفات 

تا۔ یُوسیاه کیتے نوحہ کیبادشاه 



بہوں جلدی بادشاہت دا خاتمہ 
اره تھِی ِگیا پر ہک ڈھیں دوب

نت اسرائیل تے ہک بادشاه سلط
ا کریسی ، اوندا ناں بادشاہاں د
بادشاه اتے خداونداں دا خدا 

ہوسی۔ جڈن یسوع مسیح پہلی
نے وار آیا تے اُوں کوں لوکاں
ر قبول نہ کیتا تے مصلوب ک
ه ڈتّا۔ جڈن یسوع مسیح دوبار

آسی، تےاوه صرف اسرائیل
ا ای نیئں بلکہ ساری دنیا ددا 

بادشاه ہوسی۔ 



چنگے بادشاه تے مندے بادشاه 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

36-33۔ تواریخ۔ ۲

“۔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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