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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



الِء اھو ھڪ اُداس  منسي 
اھھ سندس پيُء، بادش. ڏینھن ھو

و حزقیا تازو وفات ڪري چڪ
ھاڻي، صرف ٻارھن سالن . ھو

ا ُخدیھوداه ۾ منسي جي عمر ۾، 
جي ماڻھن تي نئون بادشاھھ 

ھن کي اھا خبر نھ ھئي، . ھو
سالن تائین 55تھ  منسي 

منسي کي . بادشاھي ڪندو
دا خُ ھڪ سٺو بادشاھھ ٿیڻ الء 
.جي مدد جي ضرورت ھئي



کي نظرانداز ڪیو ۽ بڇڙو منسي ُخدا پر 
اہون بت پرستيَء الِء قربان گمنسي . ڪیوڪم 

انھن ان کان سواِء ھن بت بھ ٺاھیا ۽. ڪیونتعمیر 
ي موسٰي جُخدا ! جي مقدس ۾ رکي ڇڏیوکي ُخدا 

تون . ڪا بھ مورتي نھ ٺاھیندینتون "معرفت چیو، 
نھ انھن کي سجدو ڪندین ۽ نھ 

."جي خدمت ڪندینانھن 



جادو ۽ منسي 
.  جادوگري ڪندو ھو

کانُخدا ھن ماڻھن کي 
بادشاھھ . پري ڪیو

ھ بتن پنھنجي پٽن کي ب
ي جي قرباني الِء ساڙ

جي منسي . ڇڏیو
اڍو کي ڏُخدا نافرماني 

.ناراض ڪیو



انھن کي سزا ڏیڻُخدا جڏھن ھن جا ماڻھو نافرماني ڪن ٿا، 
۽ ماڻھن سان، جنمنسي اھو ئي ٿئي ٿو . جي اجازت ڏئي ٿو

ي ُسوریھ جي لشڪر کُخداوند . تي ھو حڪومت ڪري ٿو
انھن کي گرفتار ڪري بابل ڏمنسي . انھن جي خالف آڻیندو

.وٺي ویندو آھي



منسيجڏھن بابل ۾ ھلیو ویو، 
پاڻ کي پنھنجي ابن ڏاڏن جي

جز جي اڳیان تمام گھڻو عاُخدا 
دا خُ پنھنجي ُخداوند ڪیو ۽ 

ھاڻي ڪو بھ. کان دعا ڪئي
!  مئل بتن جي دعا نٿو ڪري

دو جواب ڏینُخدا پر ڇا جیئرو 
جي ان سڄي بڇڙائيءَ منسي 

کان پوِء؟



بادشاھھ جي دعا ٻڌي ۽ ُخدا ! ھا
ي یروشلم ڏانھن واپس وٺکیس 

ي آیو، تخت ڏانھن، واپس ماڻھن ت
ي کمنسي پوِء . بادشاھ ٿیڻ الء

.آھيُخداوند ُخدا خبر پئي تہ 



جي مقدس مان بتنُخدا ھن . ھڪ نئون ماڻھو ھومنسي بادشاھھ 
نھن سڀني کي ھٽائي ڇڏیو ۽ یروشلم ۾ سڀني بتن کي گڏ ڪیو ۽ ا

۽ جي خیمھ جي مرمت ڪئيُخداوند ُخدا ھن . کي اڇالئي ڇڏیو
وم کي پوِء ھن پنھنجي ق.شڪرگذاري جي قرباني پیش ڪئي

.  جي خدمت ڪنُخداوند ُخدا حڪم ڏنو تھ بني اسرائیل جي 
اچیس ۾ ڪھڙي نھ تبدیلي منسي 

!ٿي



مري ویو، سندس پٽ، امون، بت پرستيء ڏانھنمنسي جڏھن 
ي جي اڳیان پاڻ کُخداوند ُخدا پر ھن منسي وانگر . موٽیو

، جیئن تھ امون وڌیڪ ۽ وڌیڪ گناھھ ڪیو. ڪیونھ عاجز 
ن ھ. آخرڪار ھن جي نوڪرن کیس پنھنجي گھر ۾ قتل ڪیو

.فقط ٻھ سال حڪومت ڪئي



ایندڙ بادشاھھ، یوسیاه، صرف
سال 31ھن . اٺن سالن جو ھو

حڪومت ڪئي ۽ اھو ڪیو 
جي نظر ۾ صحیحُخدا جیڪو 

ھن سڀني ڪوڙي عبادت ۽. ھو
باھھ کي تدیوتان سڀني ڪوڙن 

ني حقیقت ۾، یوسیاه سڀ. ڪیو
.بتن کي پائوڊر ڪري ڇڏیو



رمت جي ھیڪل جي صفائي ۽ مُخدا سٺو بادشاھھ یوسیاه پڻ 
ڪچري مان ھڪ ڪاھنَء کي موسٰي طرفان ڏنل . ڪئي

.جي قانون جو ڪتاب ملیوُخداوند ُخدا  



جڏھن بادشاھہ شریعت 
ھن جون ڳالھیون ٻڌیون، تڏ
غم ۾ پنھنجا ڪپڙا ڦاڙي

بر کي خیوسیاه . ڇڏیائین
ظھئي تھ سندس ابن ڏاڏن 

جي قانون جي نافرماني ۾
ڪیترا 

.ھئابڇڙا 



ُخداوند ". جو پیغام ڏئي ٿيُخدا خلداه نالي ھڪ نبیھ یوسیاه کي 
آفت فرمائي ٿو تہ آٌء ھن جاِء تي ۽ ان جي سڀني رھاڪن تي

ي یھوداه آڻیندس، انھيَء ڪتاب جي سڀني ڳالھین موجب، جیڪ
انھنڇاالِءجو . بادشاھہ پڙھیا آھنجي 

پر یوسیاه." ڇڏي ڏنو آھيکي مون 
.  ۽ فرمانبردار رھیوعاجز 

ٿیندو جیستائین ُھوآھينھ اھو 
.پر مرڻ کان پوء



ڏانھن ند ُخداوتھ ھو پنھنجي ماڻھن کي یوسیاھئي یوسیاه جي ُخدا 
ي ھڪ ڏینھن، جنگ ۾ پنھنجي فوج جي اڳواڻ. واپس وٺي اچي

.  یوھڪ دشمن تیر انداز سان سخت زخمي ٿي پیوسیاه ڪندي، 
سوارنوڪر کیس رٿ ۾ سندس 
ھویروشلم وٺي ویا جتي ڪري 

ماڻھنھن جي سڀني . مري ویو
بادشاھھڪیو، ۽ سٺي ماتم 

۾جي باري یوسیاه 
.نوحھ ڳایا



ر پ. جلد ئي بادشاھت جو خاتمو آیو
ھڪ ڏینھن ٻیھر، ھڪ بادشاھھ 

ن ھ. بني اسرائیل تي راڄ ڪندو
جو نالو بادشاھن جو بادشاھھ ۽ 

جڏھن . ھوندوُخدا جو ُخداوندن 
، یسوع مسیح پھریون ڀیرو آیو

کي رد ڪیو ویو ۽ صلیب ھن 
جڏھن . چاڙھیو ویوتي 

مسیح ٻیھر ایندو، ھو یسوع 
اسرائیل جو بني رڳو نھ 

، پر ھو سڄي بادشاھھ ٿیندو
.بادشاھھ ٿیندودنیا جو 



بادشاھچڱا بادشاھ، خراب 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

۳۶. ۳۳تواریخ ۲

".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
	Slide Number 18
	Slide Number 19



