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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



لشکر نے یہوداه دے شہر تے ہک لمبے عرصہ بعد ہک وڈے 
اپنڑے چاء کیتا۔ خدا دے بہوں سارے لوک واپس اسیری اچ ویندےحملہ 

گھراں توں ُدور کجھ یہودی دریائے خابور دے 
ره گئے ہن تے انہاں کنارے 

درمیان ہک خدا دا خادم دے 
جیہندا ناں حزقی ایل ھاء 
۔ھاء



۔ ڈھیں حزقی ایل  کوں خدا نے ہک رویا ڈتیّ ہک 
دا جالل ہک بہوں وڈی روشنی تے چارآتشیخدا 

دی شکل اچ ظاہر تھیاء۔ ہر کیئں دے چار جانداراں 
خت تے چار پَرھن ۔ انہاں دے اُتے ہک سوہنا تچہرے 

ا پیاء ھا تے چمکتے کمان دی روشنی نال بھروچھا 
پنے ۔ جڈن حزقی ایل نے اُوں کُوں ڈڻھا تے اوه اتھیاء

دے بھار ڈھئے پیاء۔ منہ 



نی اے آدم زاد میں تیکوں ب"خدا ، حزقی ایل نال گال کریندا اے
یتی اسرائیل دے کول یعنی اوه لوگ جنہاں نے میڈے نال بغاوت ک

۔ ہک ہتھ، ہک طومار ُکوں "بھیجدا ھاںھاء 
ایں طومار"تھئے ظاہر تھیندا اے۔پکڑے 

خدا " اپنے اندر نگل ونجُکوں 
اتے ونج کے "ھےفرمیندا 
۔ "دے خاندان نال گال کراسرائیل 

فرمانبرپر حزقی ایل ! عجیب حکم ھاءکیا 
کھا کے چال ویندا ھاء۔ طومار داری کریندا



ھاں خدا دا روح حزقی ایل ُکوں چیندا اے تے اوں جاء تے جت
اں والےیہودینیڻرے راہون دے ُخوبار دریائے 

ھاء۔ َست ویندا دے گھن 
تک اوه اتھاں باہندا ڈھیں 
جتھاں اوه سارے رہیا 

، جو کجھ اُوں بہاندے ہن
اتھاں ڈڻھا اوه حیران نے 
ھاء۔ ول حزقی ایل کن 

پہرے دار بنا ڈتّا۔ُکوں 
جواُوں ُکوں بدکارکیوں 

خیرخبر دی لوکاں 
خدا دی اوه کہ کیتے 

نافرمانی نہ کرن۔ 



وکاں حزقی ایل بہوں عجیب گالہیں کریندا ھاء تاں جو خدا دا کالم ل
لیم تے واضح کر سکے۔ اوه مڻی دی ہک اِٹ دے ڻکڑے تے یروش

ھیدے دی فوڻو بنیندا ھا۔ بہوں سارے لوک اوند مونڈھیاں دے اُتوں ڈ
ندا پیاء پئے ہن۔ جڈن یروشلیم دے چوفیر ہک وڈا لشکردی شکل بنی

ھاء۔ اوه ڈسیندے کہ خدا دا پاک شہرجلدی تباه تھی ویسی۔



سال تک خدا دی نافرمانی کیتی تے390اسرائیل، شمالی بادشاہی 
کر سال کیتی۔ ایں پاروں اسرائیل تباه40یہوداه جنوبی بادشاہی اچ 

وں آدھے کہ ڈتّا ِگیا تے یہوداه چھیتی ڈھے پوسی۔ خدا حزقی ایل کُ 
ڈیھاں تک لمے پئے ونجے ول اپنے 389اوه اپنڑے کھبے ہتھ 

ڈیھاں کیتے تاں جے لوکاں ُکوں انہاں 40سجے پاسے 
گناہاں دے سال یاد آسکن۔ دے 



ہ بہرحال لوک سوچنا شروع کر ڈیندے ہن ک
ں حزقی ایل  نہایت عجیب انسان ھاء۔ اوه ایوی

اُوں سارا کجھ کر گھندا اےجیویں هللا سائیں
ُکوں حکم ڈیندے۔ ہک ڈھیں او اپنڑے وال 
کپ گھندا اےتے انہاں اچوں تریہہ حصے 

اے ساڑ ڈیندے۔ ایں گال دا مطلب لوکاں ُکوں
سمجھانا ھا کہ جیہڑے ویلے بابل دی فوج
اں شہر تے حملہ کرے تے یروشلیم دے لوک
دی ہک تہائی تعداد بیماری تے کال نال 

ویسی۔مر 



وں حزقی ایل نےاپنڑے واالں دا ہک تہائی حصہ گدا تےاُوں کُ 
تلوار نال کپ ڈتّا۔ ایں گال دا اے مطلب ھاء کہ ہک تہائی لوک

دے، تلوار نال مر ویسن۔ آخری تہائی حزقی ایل ہوا اچ کھالر دین
پراوه انہاں وچوں تھوڑے جئے وال اپنے لباس دے اندر سی 
فوظ گھندے۔ ایں نشان دا مقصد اے ھاء کہ خدا کجھ لوکاں ُکوں مح

تے انہاں کریسی 
وعدے دی ُکوں 

تے واپس سرزمین 
ویسی۔ گھن 



ندے اے دلیر نبی امیر یہودیاں ُکوں ڈسی
اں کہ معامالت بہوں خراب تھیسن،تے تس

بہتری دی امید نہ رکھو۔ لوکزیاده 
ایل توں ناراض تھی ویندےحزقی 
ا۔ پر اوه خدا داکالم سناندا رہیہن 

ڈھیں جڈن اوه اسرائیل دے ہک 
ا نال بیڻھا ھاء، خدبزرگاں 
ے ایل ُکوں رویا ڈیندحزقی 

اچ، خدا اُوں جیندے 
ڑپکواالں توں ُکوں 

کے چاء گھندااے 
یروشلیم گھن تے 

اے۔ ویندا 



اک ہیکل اچ خدا حزقی ایل ُکوں رینگن والی شیواں، ناپ
جانور تے بُت ڈکھاندے۔ ایندا اے مطلب ہیے کہ اے 

جانور خدا دی ہیکل اچ کڈھائیں نہ داخل تھیون۔ 



دا ہیکل دے رہنما خدا دی بجائے انہاں دی پرستش کریندے ہن۔ خ
وں باہر حزقی ایل ُکوں اے وی ڈکھیندا ھئے کہ اُوں دا جالل ہیکل ت
ڈن رویا ویندا پیاء ھئے تے بہوں جلدی اے ہیکل تباه تھی ویسی۔ ج

ندی تھئی تے حزقی ایل نے یہودیاں ُکوں ایختم 
سنایا۔ بابت 



ی گئی، خدا نے جو کجھ آکھا اوه سچ تھیاء۔ یروشلیم تباه تھ
ہن بہوں سارے لوک مر گئے جیہڑے یہودی بابل دی قید اچ
کہ ۔ جیہڑے ویلے انہاں نے سنا تے اوه بہوں حیران تھئے

ے۔ کیا خدا نے اپنڑے لوکاں ُکوں ہمیشہ کیتے چھوڑ ڈتّ 



ام ڈّتا۔ پر خدا نے اپنڑے نبی ُکوں ہک پیغ
یاں اوه حزقی ایل ُکوں ُسکیان انسانی ہڈ

دے نال بھری تھئی وادی اچ گھن گیا۔ 



یل توں ؟ خدا حزقی ا"ابِن آدم کیا اے ہڈیاں زنده تِھی سکدیاں ہن"
۔ حزقی ایل "اے خداوند خدا توں بہتر جاندا ھیں"پچھدا ھئے۔ 

کدیاں۔جواب ڈیندے۔ یقیناً سکی ہڈیاں دوباره زنده نیئں تھی س



خداوند اے ُسکی ہڈیو" انہاں ہڈیاں ُکوں آکھ" خداوند فرمیندا اے،
۔ جڈن اوں نے اوندی "تے تساں زنده تھی ویسو! دا کالم سنو

دے، فرمانبرداری کیتی تے حزقی ایل ہک بہوں اُچی آواز سن
تہاڈے خیال اچ اے کیویں پیدا تھئی ہوسی؟۔ 



نہاں جڈن نبی نے انہاں َول حیرانگی نال ِڈڻھا تے ا
ہڈیاں تے ماس چڑھنا شروع تھی گیا۔



۔َول انہاں تے گوشت آگیاِ 



اتے ماس نے انہاں ُکوں لُکا ڈتّا پر انہاں اچ ساه نہ ھاء۔ 



ں نبوت کر، اے ابِن انسان اتےآکھ، چارو"خداوند پکار دا اے 
ے طرفوں ہوا آوے، اے ابِن آدم انہاں اچ ساه پھوک دے تاں جو ا

پئے ۔ جڈن حزقی ایل نے ایویں کیتا تے انہاں اچ جان"زنده تھیون
ے، تے گئی تے اوه زنده تھی کہ اپنڑےپیراں تے کھڑے تھی گئ

انہاں نال ہک بہوں وڈا لشکر وادی 
پھیل گیا۔ اچ 



دی خدا جاندا ھاء کہ یروشلیم دے زوال دےبعد بابل اچ یہودی ناامی
یغام محسوس کریندے پئے ہن۔اوه حزقی ایل دی رویا دےذریعے پ

خداوند "اےہڈاں سارے اسرائیل دا گھرانہ ھئے "بھیجدا ہئے۔
ں تہاڈی فرمیندا اے، میں اپنڑا روح تہاڈے تےگھن آساں تے تہاکو

۔ "زمین تے ای رکھساں



ے خدا دے حزقی ایل د! خدا دی طرفوں کتنا وڈا امید دا پیغام ملے
ین ذریعے وعدے پورے تھئےجیہرے ویلے یہودی اپنڑی سرزم
اپس تے واپس آئے۔ اوه جاندے ہن کہ خداوند خدا انہاں ُکوں گھر و

گھن آیا ھئے تاں جو خدا دا کالم پورا تھیوے۔ 



انسانرویا ڈیکھن واال : حزقی ایل

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

حزقی ایل

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



اختتام

29 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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