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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ہ خدا کرنا ھاء کتنبیہیسعیاه ہک نبی ھاء۔ اوں دا کم لوکاں ُکوں 
اہندے ہن نے  کیا کیا فرمایا ۔ لوک خدا دے کالم ُکوں سننا نیئں چ

پر یسعیاه نے خدا 
کڈھائیں نہ ُکوں 

۔ یسعیاه چھوڑا
مختلف نے چار 
بادشاہتاں 

دے 
اندر 

منادی 
کیتا 
۔ھاء

عزیاه

یُوتام
آخز 

حزقیاه



عزیاه بادشاه نے یروشلیم دے شہریہوده دے ملک تے
برکت حکومت کیتی۔ ساریاں توں پہلے، خدا ُعزیاه ُکوں

چ ڈیندے کیوں جو اوں نے اوه کیتا جیہڑا خدا دی نظر ا
ڻھیک ھاء۔ پر عزریاه غرور کریندا ھاء اتے خدادی 

وڑھ تھی گیا عبادت توں ُدور تھیندا گیِا، ایویں اُوں ُکوں ک
تے مرن تک اوه کّال ای رہیا۔ 



سال توں زیاده حکمت کیتی۔ جڈن اوه مر 60عزیاه بادشاه نے 
سال تک 17گیا تے اوندے پوتر یُتام نے اُوندی جاء ِگدی اتے 

حکومت کیتی۔ خدا نے یوتام ُکوں برکت ڈتّی۔ تے اُوں
سنا ھاء کہ خدا نے یسعیاه دے ذریعے ڈوجھے نے 

ُکوں کیا آکھا۔نبیاں 



سال دی عمر اچ بادشاہت 20یوتام بادشاه دا پوترآخز ھاء۔ اوس نے 
سال سلطنت چالئی۔ آخز 16شروع کر ڈتّی اتے یروشلیم وچ وی 

نے اوس دی پرواه نہ کریندا ھاء۔ خدا 
تے ُکوڑے معبوداں دی بُتاں 

تے شروع کیتی تے انہاں کیپرستش 
خانے بنوائے۔ عبادت 



ے نے لوکاں ُکوں ایں پاساُوں 
آونڑن دی دعوت ڈتّی۔ ہاالنکہ 
کیتا یسعیاه نے انہاں ُکوں خبردار

ھاء پر آخز نے خدا دےحکم نہ 
سال دی 35منے۔ اوه صرف 
عمر اچ مر گیا۔، 



خدا نے اگلے بادشاه حزقیاه ُکوں
ارے برکت ڈتّی کیوں جو اُوں نے س
ت بھن بُتاں تے کوڑے معبوداں دے بُ 

ا۔ ڈتّے۔تے سچے خداتے ایمان رکھ
جیہڑے ویلے دشمناں نے یہوده تے

م حملہ چاء کیتا تے حزقیاه کوں عل
ھاء کہ ایندی فوج کمزور ھا تے اوه
اے جنگ جیت نیں سکدی تے ول 

کیتی۔ اُوں نے هللا سائیں اگے ُدعا چاء



یہڑا اے اوه ای ھئے ج" یسعیاه نے اے پیغام بادشاه ُکوں بھیجا 
دا اپنے دشمناں توں نہ ڈریں ۔۔۔۔ میں انہاں: خدا نے فرمایا ہےکہ
غیر چھیتی نال ای خدا نے حزقیاه نال لڑے ب" خاتمہ کر ڈیساں ۔۔۔۔ 

دی فوج واپس بھیج ڈتّی۔ دشمن 



اگرچہ اوندے نیڻرے
راہون والے لوک خدا 
ہ دے بارے اتنا زیاده ن

اه سوچیندے ہن، یسعی
خدا دے بارے بہوں 

کجھ سوچ دا ھاء۔ 



ا ڈھیں اُوں نے رویہک 
اں ڈڻّھی، جیویں کہ تس

کھلی اکھیں نال خواب
ڈیدھے او، رویا اچ 
یسعیاه نے ڈڻھا کہ 
خداوند کتنا شاندار 

مقدس ھئے۔تے 



خدا " میں کس نوں گھالں؟"
نے رویا اچ پچھا۔ یسعیاه نے

اتھاں میں ھاء "جواب ڈتّا 
دا اوه جو کجھ خ" میکوں بھیج

ے نے پچھے تے اوه کرن کیت
تیار ھئے۔ ول خدا نے جیہڑے

گیِاه۔پاسے اُوں ُکوں بھیجا اوه



نے توں شائد یسعیاه خیال کرینا ھاء کہ خدااُوں ُکوں ای
ال وی وی ُدور گھلے جنہاں نے اج تائیں هللا سائیں دا ن

نیئں خدا نے ایویں نیں کیتا۔ پر نہ سنا ھاء۔ 



دا ھا کہ نے ایویں نہ کیتا کیوں جو اوه یسعیاه دا خیال کرینخدا 
زیاده دورنہ بھیجا ونجے۔خدا نے یسعیاه ُکوں اپنڑے ملک

ای ره کے لوکاں نال گال مہاڑ کرے تے انہاں ُکوں اچ 
کرے کہ خدا تہاڈے گناہاں توں ناراض ھئے۔ تنبع 



وں ڈوجھی گالہیں ایہو جیہایں ہن جو یسعیاه نے اپنڑے لوکاں کُ 
ں ڈسنیاں ہن۔ ہک ایہو جئےشخص دے بارے حیرت انگیز گالہی

ے انہاں سنیاں کہ ہک بہوں مضبوط نجات دہنده بہوں چھیتی آسی ت
دے گناہاں ُکوں معاف 

تے انہاں کریسی 
دشمناں دے 
بچا توں 

۔ گھنسی



وه امید آکھا۔ بھانویں ا" مسیحا"یہودیاں نےاُوں شخص ُکوں 
ے لوک کریندے ہن کہ خدا مسیحا ُکوں بھیجسی پر بہوں سار

اے امید گھن کے گئے کہ ہن اوه کڈھائیں نہ آسی۔ 



یسعیاه نے مسیح دی
بابت جو ساری 

سنایاں ہن گالہیں 
اوس نے اپنڑی اوه 

کتاب اچ لکھیاں ہن۔ 
مسیحا دے بارے جو 

ھا کجھ یسعیاه نے آک
اوه سب سچا تھی 

ویسی۔ 



نے آکھا کہ خدا آپ کوئییسعیاه 
ڈیکھو ہک "ڈیسی۔ اوس آکھانشان 

یدا اتے اوندے گھر پوتر پتھیسی کنواری حاملہ 
۔ لوگ "عمانویل رکھا ویسیناں تھیسی تے اوندا 

دے مسیحا دے بارے خدا جاندے ہن کہ یسعیاه 
کوئی وی جوایہواؑجی بات کریندا پیاء ھا کیوں 
جیندے بال ای ہوون۔ سکدیخاتون کنواری نیں تھی 

ناں دا مطلب دےایندے توں عالوه عمانویل 
! خدا اساڈے نال ھئے"اے ھئے کہ 



ئر ایس لئی ساڈے کیتے ہک چھو" 
ا بخشا پیدا تھیاء تے سکوں ہک بیڻ

گیا اتے سلطنت اوندے موڈھیاں
تے ھوسی تےاوندا ناں عجیب 
، مشیرخدائے قادِر، ابدیت دا باپ

یاه یسع" سالمتی دا شہزاده تھیسی
دا دا ُکوں ایں گال دا یقین ھاء کہ خ
وعده سچ ثابت تھیسی۔ اُوں نے
اقعہ ایویں آکھا جیویں ایہو جیہاں و
پہلی وار تھیا ہوؤے۔ ایں ُکوں 

پیشنگوئی آکھدے ہن۔



ریسی۔ یسعیاه نے آکھا کہ مسیحا عظیم ہوسی تے وڈے وڈے کم ک
و خد نے یسعیاه نوں اے وی ڈسا کہ لوکاں ُکوں اے گال وی ڈس

در کہ مسیحا ُکوں بہوں نقصان پچایا ویسی تے موت اوندا مق
ہ ۔۔۔ یسعیاه بہوں حیران تھیاء کتھیسی 

ے تے طاقتور مسیحا کمزور تاتنا عظیم 
وی تھی سکدے۔ پر یسعیاه نے زخمی 

نال بحث نہ کیتی۔ اُوں نے خدا 
اوه ای آکھا جیہڑا خدا نے بس 

ڈتّا ھا تے خدا ای ایں گال حکم 
شن یقینی بنیسی کہ اے پیُکوں 

سچی ھئے۔ گوئی 



یر قوماں مسیحا آندا پیاء ھاء نہ صرف یہودی لوکاں کیتے بلکہ غ
ں کیتے غیر قوما" کیتے وی۔ خدا نے یسعیاه ُکوں ڈساء کہ مسیحا

ہوسی۔ غیر قوماں اوه ہن جیہڑے یہودی نیئں۔ خدا " روشنی
ت ڈیون ساریاں نال پیار کریندا اے تے مسیحا ساریاں ُکوں برک

کیتے زمین تے نجات ڈیون کیتے آندا پیاء اے۔ 



یسعیاه ُمستقبل کوں ڈیدھا ھئے 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

1،6،7،9،53یسعیاه 

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



اختتام

27 60



،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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