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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ھِی گیا سیموئیل، اسرائیل دا قاضی اتے رہنما ھاء پر ہن اوه بڈھا ت
ڈتّٓا تاں ھاء۔اُوں نے اپنے پوتراں ُکوں اسرائیل دا قاضی مقرر کر

اوه خدا دی خدمت کرن کیتے جو 
ر گدی ُکوں سنبھالن پاوندے 

۔ دے پوتر بدکار ہنسیموئیل 
دولت نال پیار کریندے اوه 

اتے بدیانتی نال اپنیہن 
دا استعمال کر طاقت 

دولت کمیندے ہن۔ کے 



ندے ہن۔ اسرائیل دے لوک انہاں بیڻیاں دی وجہ نال مصیبتاں جھلی
ں انہاں دیاں عدالتاں اچ انصاف شاے دی کوئی گال نہ ھاء۔ لوکا

ُکوں جہیڑے ویلے مدد دی لوڑ پوندی ھاء انہاں ُکوں پہلے 
سیموئیل دے پوتراں ُکوں پیسے ڈیونے 

ہن۔ پوندے 



ہہ گئے کجھ تاں کرنا ھاء۔ ہم ڈھیں اسرائیل دےبزرگ َرل کے ب
تے انہاں نے سیموئیل ُکوں مددکرن دا آکھاء۔ 

۔ "ساکوں کوئی بادشاه ڈے جیہڑا ساکوں انصاف ڈے سکے"
اه نیں انہاں بزرگاں نے آکھا کہ ساکوں ایہو جئے شیطان بادش

چاہیدے جیہڑے انصاف ای نہ کر سکن۔ تساں ایویں کرو 
ساڈے کیتے کوئیبئی قوماں دی کار دا بادشاه ڈیوو۔



اچ پہلے سیموئیل نے ایں گال تے غصہ چاء کیتا۔ آکھے اسرائیل
ے خدابزرگ وبرتر ابدی خداجیئں ن! توں ای بادشاه موجود ھئے

زاد مددتاں پہلوں ساکوں مصر دی غالمی توں بچایا تے ساکوں آ 
کیتا تے بحر احمر اچوں اساڈے کیتے رستہ بنایا۔ 



َول اُوں نے اسرائیل ُکوں
وعدے دی سرزمین ڈتّی 

جیہڑی بہوں خوبصورت ھاء۔ 



اے " ے کہجیہڑے ویلے سیموئیل نے ُدعا چاء کیتی تے خداوند آکھ
نہاں لوک جو کجھ تیکوں آدے ہن توں انہاں دی من گھن کیوں جو ا

ا بادشاه نےتیڈھی نیئں بلکہ میڈی حقارت کیتی اے کہ میں انہاں د
معبوداں دی بئے نہ راہواں۔ انہاں نے اپنڑے کیتے 

ھئے۔ انہاں پرستش کیتی 
تے انہاں سنو گال دی 

دے۔بادشاه ہک ُکوں 



ے کہ خدا سیموئیل ُکوں ڈسیند
ہ انہاں ُکوں خبردار کرے ک

انہاں دا دنیاوی بادشاه 
دی دولت ُچنگی ده انہاں 

صورت اچ گھنسی تے 
کیتے کھیت تے اپنے 
گھن گھنسن، انہاں باغ 
بیڻیاں ُکوں اپنڑے دے 

لشکراں اچ رکھیسی تے 
دیاں دھیاں کوں انہاں 
ڈیسی کہ اوه اوندے حکم 

کیتے کم کرن۔



پر لوک ہر قیمت 
تے نواں بادشاه 

گھننا چاہندے ہن۔ 



خدا نے سیموئیل دی ہک نوجوان تک رہنمائی
میال کیتی جیہڑا بہوں خوبصورت ھاء، بہوں شر
تے قدآور نوجوان ھاء۔ اوند ناں ساؤل ھاء۔ 

جیہڑے ویلے سیموئیل نے 
ڈڻِھا تے خداوند ساؤل ُکوں 

ای میڈے ایہو " فرمایانے 
کریسی۔حکومت تے لوکاں 



سیموئیل نے خدا دے حکم
دا احترام کیتا تے ساؤل 
قرر ُکوں اسرائیل دا بادشاه م

۔ کرن کیتے مَسح کیتا
ے جیہڑے ویلے سیموئیل ن
ے ساؤل ُکوں اسرائیلیاں د
ه سامنے پیش کیتا تے او

خوشی نال شور مچاون لگ 
سدا جیوے اساڈا " پئے

۔" !بادشاه



ی بہوں جلدی ساؤل بادشاه آزمائش اچ آ گیاَ۔ عمومی قوم جیہڑ
ہر ُکوں ہمیشہ اسرائیل نال نفرت کریندی ھاء۔ انہاں نے اسرائیلی ش
سجی گھیر ِگدا اتے انہاں نے اے دھمکی ڈتّی کہ اوه ہر بندے دی

جیویں ای ۔!اکھ کڈھ گھنسن۔ انہاں دا اے کتنا ظالم منصوبہ ھاء
تک بادشاه دھمکی دی خبرساؤل 

اپنی نے پہنچی تے اُوں 
تیار راہون ُکوں فوج 

ڈتّا۔ دے اشاره دا 



جیہڑے ویلے ڈوھیں 
لشکر ملدے ہن تے 

تل ساؤل عمونیاں ُکوں ق
کر ڈیندے تے اپنڑا 
شہر چھڑوا گھندے۔ 
ساؤل بادشاه اے خدا 
ُکوں جالل بخشدے 
ہوئے اے آدھے کہ 

خداوند نے اسرائیل "
ُکوں اج دے ڈھیں 

۔" !رہائی بخشی 



تح ڈیندے۔ ُکوں هللا سائیں ساؤل بادشاه ُکوں اج دے ڈھیں کُوں وڈی ف
یاں نال پر ساؤل ہمیشہ خدا دی تکریم نیئں کریندا۔ ہک ڈھیں فلست

اے لڑائی توں پہالں ساؤل خدا دے حضور قربانی چڑھیندا اے۔ اوه
کم سیموئیل دا ھاء۔ اے جاندا ھاء کہ 
جاندا ھا کہ خدا اے اوه اےوے 

ھاء کہ اوه سیموئیل دے چاہندا 
دا انتظار کرے اتے آونڑن 

ای آکے قربانی گزرانے اوه 
نافرمانی دی خدا ساؤل پر 

!  کریندے



تُوں "کھا، جڈن سیموئیل آیا تے اُوں نے ساؤل بادشاه ُکوں آ 
منا، ہن بیواقوفی چاء کیتی ھاء۔ تیئں هللا سائیں دا حکم نہ

۔"تیڈی بادشاہت وی نہ راہسی



اے وی تھی سکدے کہ ساؤل نے سوچیا ہوسی کہ اے
دا تاں ہک نکا جیہا گناه ھئے۔ مگر خدا دی نافرمانی س

تیک ہک سنجیده مسئلہ ھاء۔ 



ہک بئے موقع تے
ں خدا نے ساؤل ُکو

کہ اوه ڈتّا حکم 
عمالیق دے 

لوکاں شیطان 
۔ ُکوں مار سڻے

اے پر ساؤل 
نے اوندے لوکاں 

بادشاه دے عمالیق
زنده اجاج ُکوں 

ڈتّا۔ راہون 

ڈاں انہاں نے قیمتی شیواں، بھی
نے تے بیل پھد ِگھنے۔ ساؤل

خدا شیواںکہ اُوں نے اے آکھا 
چڑھاون قربانی حضور دے 

ہن۔ کیتے ِگدیاں 



دے کہ سیموئیل ساؤل بادشاه ُکوں ڈسین
ئے۔ فرمانبرداری قربانی توں بہتر ھ"

نہ منا توں نے هللا سائیں دے حکم ُکوں
اتے خدا نے وی تیکوں اسرائیل دا 
بادشاه اکھاون دا حق تیڈھے کولوں 

ساؤل اپنے گناه تے"کھس گدا اے۔ 
بہوں پچھتایا پر ہن بہوں دیر تھی

ھاء۔ اُوں نے اپنڑی باقی گئی 
خوشی توں بغیر زندگی 
کیوں جو اُوں نے گزاری 

دی نافرمانی کیتی ھاء۔ خدا 



بادشاهُخوبُصورت ۔۔۔ بیو قوف 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

16-8۔ سیموئیل  ۱

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور
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18 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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