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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



یرمیاه یہوداه دی سلطنت اچ ہک
۔ مذہبی گھرانے اچ پیدا تھیاء
ء۔ اُوندا باپ خلقیاه ہک کاہن ھا
اے خاندان عنوت نامی ہک 

شہر اچ رہندا ھاء جو یروشلیم 
ے توں ُدور نہ ھاء۔ شائد یرمیاه ت
وه ماں پیئو سوچیندے ہوون کہ ا

وی ہک کاہن بن ویسی۔ 
ہ پراومدے کتے خدا دی منصوب

بندی ڈوجھی ھاء۔ 



ا یرمیاه دی پیدائش دے ویلے خد
دے لوک خدا دے کالم دے مطابق 

 ً زندگی نہ گزاردےہن۔ تقریبا
یرکوئی بادشاه توں گھن کے 

ک ساریاں توں زیاده نیک بندے ت
ُکوڑے معبوداں دی پرستش 
دس کریندے ہن، حتٰی کہ اپنی مق

!  ہیکل اچ وی



جیہڑے ویلے جوان ھاء تے خدا یرمیاه 
نال گال کیتی۔اُوں نے نےاوندے 

میں تیکوں پیدا "کہآکھے 
توں پہلےتوں تھیون 
اتے میں " ھاءجاندا 
ویلے ای اوں 

کر گدا فیصلہ 
تو میڈے "کہ ھاء 

لوکاں کیتے 
نال گا دے 

۔ "کریسیں



ے ا" ُخدا دی بالہٹ بظاہر یرمیاه ُکوں خوف زده کردی ره گئی
ئں ڈیکھ میں بول نی" ۔" اوه اچی آواز اچ بولیندا ھاء!" خداوند خدا

ساالں دا تھیاء پر 20۔ ول اوه "سکدا کیوں جو میں اجڑن بال ھاء
انہاں نال اپنڑے ارد گرد بدکار لوکاں ُکون نیں سمجھ سکا کہ میں

خدا دی گال کیویں 
کراں۔ شروع 



وں خدا یرمیاه کُ " ایویں نہ آکھ کہ میں بچہ ھاں"
ھلساں میں تیکوں جتھاں وی گ"یقین کرواندے کہ 

ویسیں اتے جو کجھ تو 
تیکوں فرمیساں میں 

اوہو انہاں توں 
آکھسیں۔ ُکوں 

تیکوں میں 
کیتے ہر چھڑاون 

ول" ویلے تیڈےنال ہوساں
ے خدا نے کجھ خاص کیتا ت
یایرمیاه دے منہ ُکوں ہتھ ال



شی۔ یرمیاه ُکوں خدا نے طاقت تے دلیری دے نال حکمت وی بخ
ے کہ اوه دلیری نال گال کریندے ہوئے لوکاں ُکوں یاد کریندا ا

خدا انہاں دے نال بہوں پیار کریندا اے تے انہاں دی مدد کرنا
تھوں تک چاہندا اے۔ پر اتھاں کوئی وی گال سنن کیتے تیار نیئں ا

کہ بادشاه وی نیں۔ 



ں خدا اُوندے نال کاہن وی ناراض تھی ویندے ہن کہ تیئ
دھے دے بارے کوئی نہ کر۔ اے ُکوڑےنبی ہن جیہڑے آ 

ہن کہ یرمیاه سچی گالہیں نیئں کریندا۔ 



سرائیل دی یرمیاه لوکاں ُکوں یاد کریندے کہ کوئی سو سال پہلے ا
من جنوبی بادشاہت نے خدا ُکوں چھوڑڈتّا ھاء تے انہاں دے دش
ارے اسوریہ والیاں نے انہاں تے فتح حاصل کر گدی ھء۔ اتے س

اسرائیلیاں ُکوں بہوں ُدور ویران جاء تے گھن گئی۔ 



ہن یہوده دے لوک جنوبی بادشاہت 
نے خدا ُکوں چھوڑ ڈتّا تے انہاں

دے دشمن دے لشکر پہلے ای انہاں
۔ !دے خالف نکل آئے ہن

خدا اپنڑے لوکاں ُکوں کیا 
ڈیسی کہ انہاں تے اجازت 

وں کیتی ونجے اتے انہاں کُ فتح 
غالم بنا گدا جا سکے؟ 



انہاں ُکوں لوک اپنڑے بُتاں تے بھروسہ کریندے ہن۔ کیا بُت
ات صرف هللا دی ز! توں بچا سکدےہن؟ نیئں دشمناں 

صہ ُکون بچا سکدی اے۔ لوگ یرمیاه تے بہوں غانہاں 
رن ہن تے اُون ُکوں قتل کرن دی سازش ککریندے 

ئے۔ گئے تے ول خدا اپنے خادم ُکوں بچا گھندا ھکھڑ 



آخیر، خدا نے کجھ ایہو جیاء 
ں وی آکھے کہ جیں نے یرمیاه ُکو

حیران کر ڈتّا ہوسی۔ خدا 
انہاں لوکاں کیتے دعا نہ"آدھاء

کرو، میں انہاں دی نہ سناں گا 
۔ "جیہڑے ویلے اوه مدد منگسن



دار یرمیاه نے بادشاه ُکوں خبر
وں کیتا کہ اوه بابل دی فوج ت

شکست کھاسی۔ بادشاه ناراض
چ تھیاء تے یرمیاه ُکوں قید ا
د َسٹ گھتا۔ اتھوں تک کہ قی

خانہ اچ وی یرمیاه خدا تے 
بھروسہ رکھدے اتھاں وی 
منادی کرن کھڑ ویندا اے۔



جیہڑے ویلے اوه جیل اچوں 
باره باہرنکل آیا تے یرمیاه نے دو

بلیغ بادشاه تے لوکاں دے سامنے ت
س کیتی کہ اوه خدا دی راه تے واپ

ے ُمڑ آون تے اپنا بھروسہ خدا ت
رکھو۔ ایں واری بادشاه 

یرمیاه ُکوں ہک نے 
نما مڻی دے کھو 

اچ سٹ ڈیندے۔ زندان 



ور پر خدا بادشاه دے دل اچ کم کریندا پیاء ھاء۔ اوس نے خفیہ ط
ادشاه تے یرمیاه ُکوں بچا گِدا تے اوندے کولوں پچھا کہ خدا ب

ے ونجو قید خانے اچ ت"کولوں کیا چاہندا ھئےکہ اوه کیا کرے۔
۔ "خدا فرمیندا اے تساں زنده رہسو



ہوداه بابل دی فوج نے یروشلیم تے سارے ی
یاں دے عالقے فتح کر گھنے۔ انہاں نے سار

ہر دیواراں تے عمارتاں ُکوں بھن چھوڑا تے
کھا کہ ُکوں بھاء لگا ڈتّی۔ خدا نے آ شئے 

سال 70ےلوک ایند 
اسیری اچ تک 

اوه رہسن ول 
ُکوں انہاں 

دی سرزمین وعدے 
آسی۔ تے گھن 



انسانیرمیاه، ہنجواں واال 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

یرمیاه 

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور
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28 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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