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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ڇا ُخداھن جو ڪم ماڻھن کي ٻڌائڻ ھو تھ . یسعیاه ھڪ نبي ھو
جي ڪالم کي ٻڌڻ نھ چاھیندا ھئا، پرُخدا ماڻھو ھمیشھ . چیو

یسعیاه ڪڏھن بھ 
.  کي نھ ڇڏیوُخدا 

چار یسعیاه 
بادشاھن مختلف 

دور جي 
تبلیغ ۾ 

.ڪئي

عزیاه

یُوتام

آخز

حزقیاه



بادشاھھ عزیاه یروشلم جي شھر کان یھوداه جي 
ي عزیاه کُخدا پھرین ۾، . ملڪ تي حڪومت ڪئي

وند ُخدابرڪت ڏني ڇاڪاڻ تھ ھن اھو ڪیو جیڪو 
دا خُ پر عزیاه مغرور ٿیو ۽ . جي نظر ۾ صحیح ھو

ھو ڪوڙھھ جو . جي فرمانبرداري ڪرڻ ڇڏي ڏنو
.ومریض بڻجي ویو ۽ مرڻ تائین اڪیلو رھڻو پی



جڏھن . سالن کان وڌیڪ حڪومت ڪئي60بادشاھھ عزیاه 
ستر ھو مري ویو تھ سندس پٽ یُوتام سندس جاِء تي ویٺو ۽

یُوتام کي برڪت ڏني ُخدا . سال حڪومت ڪیائین
یسعیاه ۽ ٻین نبین ُخدا تھ ھن ٻڌو ھو جیڪو ڇاڪاڻ 

.ذریعي ٻڌایو ھوجي 



ویھن سالن جي عمر ۾ ھو آخز . بادشاھھ یوتام جو پٽ آخز ھو
جڏھن ھن راڄ ڪرڻ شروع ڪیو، ۽ ھن یروشلم ۾ سورھن 

کيآخز . حڪومت ڪئيسال 
.جي پرواھھ نھ ھئيُخدا 



رن جي ڪیتُخدا ڪوڙي دیوتا جي پوڄا ڪئي، ۽ ۽ بتن ھن 
یڪ جیتوڻ. ڪئيئي ماڻھن کي ساڳیو ڪم ڪرڻ الء قیادت 

ُخداکیس خبردار ڪیو، آخز یسعیاه 
.جي ڊیڄاریندڙن کي نھ ٻڌیندو ھو

35سندس وفات فقط 
.جي ھئيسالن 



ایندڙ بادشاھھ، حزقیاه کي ُخدا 
برڪت ڏني، ڇاڪاڻ تھ ھن سڀني

بتن ۽ ڪوڙن دیوتا کي ھٽائي 
ڏانھن دعا ُخدا ڇڏیو، ۽ سچي 

جڏھن ھڪ دشمن فوج . ڪئي
و یھودا تي حملو ڪیو، حزقیاه ڄات

مام تھ سندس فوج فتح ڪرڻ الء ت
ھن یسعیاه کي چیو. ڪمزور ھئي

.جي مدد الء دعا گھريُخدا تھ 



و ھي اھو آھي جیڪ. "یسعیاه بادشاھھ ڏانھن ھي پیغام موڪلیو
م مان ھن کي خت... ھن دشمن کان نھ ڊڄو : فرمائي ٿوُخداوند 

، ُخداجلدي  کان پوء..." ڇڏیندس ڪري 
جنگدشمن فوج کي حزقیاه سان 

واپسکان سواء ڪرڻ 

.موٽائي ڇڏیو



جیتوڻیڪ ھن جي چوڌاري 
جي باري ۾ ماڻھو ُخدا 

ڪجھھ نھ سوچیو، گھڻو 
جي باري ۾ یسعیاه ُخدا 

ھڪ . سوچیوگھڻو 
، ھن ھڪ ڏینھن

ڏٺو، خواب 
جیڪو 
اھڙي خواب 
ڏسڻ طرح 

جھڙي طرح 
توھان ننڊ

خواب . آھیونھ۾ 
، یسعیاه ڏٺو۾

تھ ُخداوند
ڪیترو شاندار

.پاڪ آھي۽ 



ا ُخد" ؟موڪلیانڪینکي "
یسعیاه جواب. رویا ۾ پڇیو

ھتي آھیان، مون مان ". ڏنو
ھو اھو " کي موڪلیو،

ڪرڻ الِء تیار ھو جیڪو
یس کُخدا گھریو، ۽ جتي ُخدا 

.موڪلیو، اتي وڃین ٿو



ماڻھن رن کیس پري پري واُخدا ٿي سگھي ٿو یسعیاه سوچیو تھ 
ُخدا پر نھ، . بابت نھ ٻڌو ھوُخدا ڏانھن موڪلیندو جن 

یسعیاه کي چیو تھ ھو پنھنجي ملڪ ۾ُخدا . ڪیوائین نھ 
ھنن کي انھن کي ٻڌائڻو ھو تھ . قوم سان ڳالھائيپنھنجي 

انھن جي گناھن ُخدا 
ناراض ھوتي 



-ائڻو ھو اتي ٻیون شیون ھیون یسعیاه کي پنھنجي ماڻھن کي ٻڌ
ھڪ اھڙي شخص بابت عجیب شیون جیڪو ھڪ مضبوط 
ني ڇوٽڪارو ڏیندڙ ھوندو ۽ انھن کي گناھن کان ۽ انھن جي سڀ

دشمنن کان بچائڻ 
.ایندوالِء 



انھن جیتوڻیڪ. سڏیندا ھئا"مسیح"یھودي ماڻھو ان شخص کي 
اڻھو ائین مسیح کي موڪلیندو، ڪیترائي مُخدا کي امید ھئي تھ 

رھندا ھئا ڄڻ تھ ھو ڪڏھن 
.نھ ایندوبھ 



یسعیاه مسیح جي 
باري ۾ جیڪي بھ 

سيچیون، ڳالھیون 
سڀ سندس ڪتاب ۾

جیتوڻیڪ. لکیل آھن
ھن اھي شیون انھن 
جي واقعن کان سئو 

لکیون، سال اڳ 
یسعیاه مسیح جي 

باري ۾ چیو تھ سڀ 
.ڪجھھ سچو ٿیندو



پاڻ ھڪ ُخدا چیو تھ یسعیاه 
ڏسو ھڪ "، تھھن چیو . ڏیندونشاني 

ڪنواري ھڪ پٽ ڄمندي ۽ ان جو نالو عمانوائیل 
جي ُخدا ماڻھن کي خبر ھئي تھ یسعیاه ." سڏیندو
بابت ڳالھائي رھیو ھو، ڇاڪاڻ تھ ھڪ مسیح 

ڪنواري نھ ٿي سگھي ٿي ۽ ھڪ ٻار عورت 
ان سان گڏ، نالو عمانوائیل جو . ٿوٿیس پڻ 

!اسان سان گڏمطلب آھي ُخدا 



دا ڪري اسان الِء ھڪ ٻار پیانھي "
و ٿیو آھي، اسان کي ھڪ پٽ ڏنو وی
آھي؛ ۽ سلطنت ھن جي ڪلھي تي 

۽ ھن جو نالو سڏیو ویندو . ھوندي
یت قادِر ابدُخدا عجیب، صالحڪار، 

جو شھزادو سالمتي ،جو پيء
دا خُ یسعیاه کي پڪ ھئي تھ ." ھوندو

و جا واعدا سچا ٿیندا، ھن ائین ڳالھای
.  ڄڻ تھ واقعو اڳ ئي ٿي چڪو ھو

.ان کي نبوت چئبو آھي



پڻ ُخدا . یسعیاه چیو تھ مسیح عظیم ٿیندو ۽ عظیم شیون ڪندو
ٿیندو ۽ ي ڏکیسعیاه کي ٻڌایو تھ ماڻھن کي ٻڌایو تھ مسیح گھڻو 

ٿو تھ یسعیاه شاید حیران ٿي سگھي. موت جي سزا ڏني ویندي
طاقتورڪیئن ٿي سگھي ٿو عظیم ۽ مسیح 
یسعیاه ُخداپر . ڪمزور ۽ زخميپڻ ۽ 

اھوھن صرف -سان بحث نھ ڪیو 
چیوکیس ُخدا ورجایو جیڪو ئي 

تھیقیني بڻائیندو ُخدا . ھو
.نبوت سچي آھيسندس 



اه یسعیُخدا . نھ رڳو یھودي ماڻھن الءِ -مسیح اچي رھیو ھو 
قومون غیر". ٿیندوغیر قومن الء روشني "کي ٻڌایو تھ مسیح 

ھن ھر ڪنُخدا . دنیا جا سڀئي ماڻھو آھن جیڪي یھودي نھ آھن
سان پیار ڪري ٿو ۽ ھن جو مسیح اچي ھر ڪنھن کي 

.دو۽ زمین جي پڇاڙيَء تائین نجات ڏیڻ الء انڏیڻ برڪت 



ٿویسعیاه مستقبل کي ڏسي 

ھيکان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آُخدا 

۵۳، ۸، ۷، ۶، ۱یسعیاه 

".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 
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