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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ن ھ. سموئیل، بني اسرائیل جو قاضي ۽ اڳواڻ، پوڙھو ٿیو
جي دا خُ پنھنجي پٽن کي اسرائیل جي قاضي طور مقرر ڪیو، 

.وٺڻڪرڻ ۾ سندس جاء خدمت 
.جا پٽ بڇڙا ھئاپر سموئیل 

ھئااھي دولت سان پیار ڪندا 
بيپنھنجي طاقت کي ۽ 

استعمالذریعي ایماني 
ڪندي دولت حاصل

.چاھیندا ھئاڪرڻ 



بني اسرائیل جي ماڻھن کي ھن جي پٽن جي بدڪاري جي
ھن بھ جڏ. عدالتون نا انصاف ھیون. ڪري ُمصیبت ٿیندي آھي

جي ماڻھن کي مدد جي ضرورت پوندي ھئي، تھ سموئیل 
. پٽن کي پئسا ڏنا ویندا ھئا



ھڪ ڏینھن بني اسرائیل جا . ڪجھھ ڪرڻو ھو
.بزرگ گڏ ٿیا ۽ سموئیل کي مدد الِء چیو



"،کي ڪو بادشاھھ ڏیو تھ اسان جو فیصلو ڪرياسان "
ا پٽ اھي نھ چاھیندا ھئا تھ سموئیل جا بڇڙ. بزرگن ُگھر ڪي

ي انھن کي ٻین قومن وانگر بادشاھھ ٿ. انھن جو انصاف ڪن
.  گُھریو



اھھ اسرائیل ۾ اڳ ۾ ئي ھڪ بادش. سموئیل ناراض ٿیندو آھي
ھڪ ابدي، اسرائیل تي حڪمرانيُمطلق، قادري ُخدا ھو، 

گھڻو وقت اڳ ۾ ھن مصر جي غالميَء مان کین . ڪندو ھو
.وڪرایو، ڳاڙھي سمنڊ ذریعي انھن الِء رستو ٺاھیآزاد 



ي پوِء ھن بني اسرائیل ک
.سندن خوبصورت زمین ڏني



جھھ ڪجیڪي "تھ فرمایو ُخداوند جڏھن سموئیل دعا گھري تھ 
حقیرھي ماڻھو تو کي چون ٿا، سو ٻڌ، ڇو تھ ھنن مون کي 

آھي، نھ تھ تو کي، جو مان ھنن جو بادشاھھ ڪیو 
ٿیان، ھنن ٻین دیوتائن نھ 

جي پوڄا بھ ڪئي 
سندن آواز. آھي

۽ کین ٻڌو 
".بادشاھھ ڏیو



و تھ سموئیل کي ٻڌائي ٿُخدا 
کین خبردار ڪر تھ سندن

دنیاوي بادشاھھ سندن 
دولت محصول مال 
. صورت ۾ وٺیندوجي 
پنھنجي الِء بھترین ھو 

ھو . ۽ باغ رکندوپوک 
پٽن کي پنھنجي سندن 
۽ . ۾ جاِء ڏیندوفوجن 

تنھنجین ڌیئرن کي 
ڏیندو تھ ھن الِء حڪم 

.ڪنڪم 



پر ماڻھن ھر حال 
۾ ھڪ بادشاھھ 

.چاھیو



سموئیل کي ھڪ نوجوان ڏانھنُخدا 
، وٺي ویو، جیڪو تمام خوبصورت

.  ھوتمام شرمیلو ۽ تمام ڊگھو 
جڏھن . نالو سائول ھوسندس 

سائول کي ڏٺو تڏھن سموئیل 
اھو ھي "چیو تہ ُخداوند 

جیڪو منھنجي آھي 
تي حڪومت قوم 

".ڪندو



سموئیلسان، تابعداري 
سائول کي اسرائیل جي

بادشاھ جي طور تي مسح
جڏھن ھو . ڪري ٿو

ل سائول کي بني اسرائی
جي ماڻھن آڏو پیش ڪري
، ٿو، تڏھن اھي رڙ ڪن ٿا

! "زنده بادبادشاھھ "تھ  



عموني، جیڪي . جلد ئي بادشاھھ سائول کي آزمایو ویو
رو ڪیو اسرائیل کان نفرت ڪندا ھئا، اسرائیلي شھر کي گھی

و ڪیڏ. ۽ ڌمڪایوَء تھ ھر ماڻھو جي ساڄي اک ڪڍي ڇڏیندا
!ظالماڻو منصوبو ھو



. يڌمڪائڻ جي خبر بادشاھھ ساؤل تائین پھچندي آھ
.  ھو پنھنجي فوج تیار ڪري ٿو



جڏھن ٻھ لشڪر ملن 
ي ٿا، سائول عمونین ک
ماریندو آھي ۽ شھر 
.  کي آزاد ڪرائي ٿو

ي جُخدا بادشاھھ سائول 
، واکاڻ ڪندي چوي ٿو

اڄ اسرائیل ُخداوند "
!"  کي نجات ڏني آھي



میشھ ھپر سائول . سائول کي انھي ڏینھن وڏي فتح ڏئي ٿوُخدا 
رڻ ڪجنگ سانڏینھن فلستین ھڪ .جي عزت نٿو ڪريُخدا 

و تھ ھو ڄاڻي ٿ.پیش ڪري ٿوُخدا کي قرباني کان اڳ، ساؤل 
ھن کي اھا . اھو سموئیل جو ڪم ھو

چاھي ٿو تھ ُخدا خبر ھئي تھ بھ 
سموئیل جي اچڻ جو انتظار ھو 

. ۽ قرباني پیش ڪريڪري 
نافرماني جي ُخدا سائول پر 

!ڪئي



یوقوفيَء بتو "جڏھن سموئیل آیو، تڏھن سائول کي چیائین تہ 
م جي حڪُخداوند ُخدا توھان پنھنجي . سان ڪم ڪیو آھي

توھان جي . جي فرمانبرداري نھ ڪئي آھي
ھاڻي بادشاھي 

موجود نھ 
".ھوندي



ٿي سگھي ٿو تھ سائول سوچیو تھ اھو ھڪ ننڍڙو 
جي نافرماني ھمیشھ ھڪ سنجیدوُخدا پر . گناھھ ھو

.مسئلو رھیو آھي



دا خُ ھڪ ٻئي موقعي تي، 
حڪم ڏنو تھسائول کي 

عمالیقن جي بدڪار 
ماري کي ماڻھن 
سائولپر . ڇڏي

ماڻھن، سندس ۽ 
عمالیقین جي 

بادشاھہ اجاج کي
ھنن .ڏنوجیئرو رھڻ 

سامان، رڍون قیمتي 
پڻ ۽ ٻڪریون 

. قبضو ڪیون

ھنتھ سائول چیو 
د ُخداوناھي شیون 

جي قرباني الءِ 
.ورتیون آھن



برداري فرمان"سموئیل سائول کي ٻڌائي ٿو تھ 
جي ُخدا توھان . قرباني کان بھتر آھي

پڻ ُخدا کي رد ڪیو آھي، ۽ حڪم 
کي اسرائیل جي بادشاھي ٿیڻ توھان 

سائول . ڇڏیو آھيڪري رد کان 
تي ڏاڍو افسوس گناھھ پنھنجي کي 
دیر ٿي گھڻي پر ھاڻي . ٿیو

باقي ھن جي ".ھئيچڪي 
ھئي ناخوش زندگي 

ُخداوند تھ ھن ڇاڪاڻ 
فرمانبرداري جي 

.ڪئي ھئيُ نھ 



بادشاھھُخوبصورت بیو قوف 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

۱۶۔ ۸سموئیل ۱

".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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