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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ھن جي حڪمراني . جو وڏو ماڻھو ھوُخدا بادشاھھ دائود 
ڏو دوران، اسرائیل بادشاھھ ساؤل جي بادشاھي کان ڏھھ ڀیرا و

سگھیوپر ھاڻي ھو وڌیڪ حڪومت نھ ڪري . ٿي چڪو ھو
دائود . ٿي

۽ . ھوپوڙھو 
!  ٿڪجي ویوھو

!  بیمارھو۽ 
تي ڌرتيَء 
زندگي سندس 

تي پڄاڻيَء 
رھئي پھچي 

.ھئيُ 



دائود جي ڪیترن ئي پٽن مان 
، ادونیھ، بني اسرائیل جي ھڪ

کي ٻڌایو تھ ھو ھاڻي ماڻھن 
جیتوڻیڪ ھن جي . ھوندوبادشاھھ 

ُخدا منھنجو رب "جو مطلب آھي نالي 
ھن . ، ادونیھ سٺو ماڻھو نھ ھو"آھي

تخت کي چوري ڪرڻ جي ڪوشش 
ڪئي، ھوڄاڻیندوھو تھ دائود ان 

مزاحمت ڪرڻ الء ڏاڍو جي 
جا ُخدا پر . ھوڪمزور 

!منصوبا ھئاٻیا 



دائود جي زال بت سبع کي 
مان خبر ھئي تھ سندس پٽ سلی

د ھن دائو. بادشاھھ ٿیڻ گھرجي
ت کي ادونیھ جي منصوبن باب

و، بیماربھ ھھو تھ جین .ٻڌایو
ڏ دائود پنھنجي اڳواڻن کي گ

ڪیو ۽ عام طور تي سلیمان
ایڻ کي اسرائیل جو بادشاھھ بڻ

.جو اعالن ڪیو



ھ بني سلیمان کي ادونیھ سان وڌیڪ تڪلیف نھ ھئي ڇاڪاڻ ت
لیمان دائود انھن کي ٻڌایو تھ س. اسرائیلن دائود تي ایمان آندو

ٿوري . انھن جو بادشاھھ چونڊیو ھوُخدا ئي ھو جنھن کي 
.عرصي کان پوء، دائود مري ویو



دائود جي مرڻ کان اڳ، ھن 
ري جي فرمانبرداُخدا سلیمان سان 

ڪرڻ ۽ سٺو بادشاھھ ھجڻ بابت 
یو دائود پنھنجي پٽ کي چ. ڳالھایو

ئن جي رستن ۾ ھلو، تھ جیُخدا ”تھ 
تون ھر ڪم ۾ ڪامیابي حاصل 

ِء  پو! اھا سٺي صالح ھئي. ڪرین
سلیمان  پنھنجي پيُء دائود جي

تخت تي ویٺو ۽ سندس بادشاھي
.مضبوطيَء سان قائم ٿي



ھڪ رات، سلیمان ھڪ خواب 
ھن ُخدا ھن جي خواب ۾، . ڏٺو

۽ظاھر ڪري ٿو کي 
مانگُھر، "چوي ٿو، 

ڇاتوھان کي 
توھان" ؟ڏیان

گُھريڇا 
سگھین ٿو؟



سلیمان ھڪ سٺو بادشاھھ ٿیڻ الِء 
نوجوان بادشاھھ . حڪمت طلب ڪئي

ُخدا کيجي درخواست 
سلیمان. راضي ڪیو

سوجیڪو گھریو 
ُخدا پڻپر -ملیو 

دولتوڏي کیس 
جو۽ عزت 

.واعدو ڪیو



سلیمان جي حڪمت کي دریافت ڪرڻ ۾ ماڻھن کي
ھڪ ڏینھن ٻھ مائرون سندس . گھڻو وقت نھ لڳو

عورت جو ھيَء ". اڳیان آیون، جن ۾ ھڪ ٻار ھو
پٽ رات جو مري ویو، ۽ ھن پنھنجي مئل 

کي منھنجي جیئري الِء مٽائي ٻار 
پر ! نھ". ھڪ عورت چیو" ڇڏیو،

منھنجو پٽ آھي ۽ مئل جیئرو 
.  ٻئي عورت چیو" ،پٽتنھنجو 

ڪیئن ٻڌائي سگھیو بادشاھھ 
تھ سچي ماُء ڪھڙي ھئي؟ٿي 



ري تنھنڪ. تڏھن بادشاھھ چوي ٿو تھ مون کي تلوار آڻي ڏي
ھ توھان ڇا ٿا سمجھو ت. اھي تلوار بادشاھ جي اڳیان کڻي آیا

بادشاھھ تلوار سان ڇا ڪرڻ چاھیندو ھو؟



۽ بادشاھھ چیو تھ جیئري ٻار کي ٻن حصن ۾ ورھایو ۽ اڌ
چیو تھ پوِء جیئري  ٻار جي ماءُ . ھڪڙي کي ڏیو ۽ اڌ ٻئي کي

جیئرو ٻار ھن کي ڏي ۽ ان کي ھرگز مالڪ، منھنجا اي "
."ماریو نھ



و منھنجنھ "پر ٻئي چیو تھ 
ھجي نھ تنھنجو، پر ھن کي

."ورھایو



ن تڏھن بادشاھھ چیو تھ پھری
، عورت کي جیئرو ٻار ڏیو

۽ سڀني . اھا اصل ماُء آھي
ي جي بني اسرائیلن ان فیصل

باري ۾ ٻڌو، ۽ اھي بادشاھہ
.  جي وڏي وکاڻ ڪندا ھئا

جي ُخدا انھن ڏٺو تھ 
. حڪمت ھن ۾ ھئي



ي بني اسرائیلن وٽ ڪوبھ ھیڪل نھ ھئ
جڏھن دائود. جي عبادت ڪنُخدا جنھن ۾ 

ھیو، انھي کي تعمیر ڪرڻ جو منصوبو ٺا
الي تنھنجو پٽ منھنجي ن"چیو ھو، ُخدا تھ 

تنھن ڪري سلیمان." الء گھر ٺاھیندو
یروشلم ۾ ھڪ شاندار 

ھیڪل 
.ڪیوٺاھڻ شروع 



ن ھیڪل جي تعمیر ۾ ست
سالن جو ڊگھو عرصو 

ن پر اھو وڏو ڏینھ. گذریو
آیو جڏھن ھر ماڻھو ٻڌڻ 

ڪل الَء آیو تھ سلیمان ھی

کي ُخداوند جي 
.ٿووقف ڪري الِء 



ھڪ شاندار دعا کان پوء، 
بادشاھھ ۽ ماڻھن خوشيء 
ون سان ھزارین قربانیون ڏنی
یم ۽ ٻن ھفتن تائین ھڪ عظ

!دعوت ھئي



ان وري سلیمُخدا ان کان پوء، 
ڏانھن ظاھر ٿیو ۽ واعدو 
ئیل ڪیو تھ کیس ۽ بني اسرا
ین کي برڪت ڏیندو جیستائ

جي اھي ُخداوند 
فرمانبرداري 

.ڪندا



ھمیشھ افسوس، نھ سلیمان ۽ نھ ئي بني اسرائیلن
رن بادشاھھ ڪیت. جي فرمانبرداري ڪئيُخدا 

نھُخدا ئي عورتن سان شادي ڪئي جن کي 
جي ھن . چاھیندو ھو تھ ھو شادي ڪري

مشرڪ زالن ھن جي دل کي بتن جي پویان 
ان ڦیرایو؛ ۽ ھن جي دل ُخداوند پنھنجي ُخدا س

سندسنھ رھي، جیئن وفادار 
جيدائود پيء 

.دل ھئي



ایع جي فرمانبرداري ڪرڻ جو موقعو ضُخدا جڏھن تھ سلیمان 
یروبام نالي ھڪ عجیب تجربو سردار ڪیو، ھن جي ھڪ 

اھي کي سلیمان جي بادشُخدا ھڪ نبي کیس ٻڌایو تھ . ڪیو ھو
. ندوورھائیندو ۽ یروبام ٻارھن قبیلن مان ڏھن تي حڪومت ڪ

.جلدي مصر ڏانھن ڀڄي ویویروبام 
کي خبر ھئي تھ سلیمان کیس ھن 

ڇڏیندو ماري 
جیڪڏھن ھو

.رھي



.  آخرڪار سلیمان مري ویو
سندس پٽ، رحبعام، ماڻھن 
کان سلیمان کان بھ وڌیڪ

ڏھن قبیلن . محصول ورتو
ي ۽ یروبام ک-بغاوت ڪئي 

مان سلی. پنھنجو اڳواڻ چونڊیو
جي عظیم بادشاھي ٻن 

۾ ورھایل ھئي، حصن 
جي نبي چیو جیئن ُخدا 

نافرماني کي ُخدا . ھو
!نٿو ڏئي سگھيبرڪت 



سلیمانحڪمت وارو بادشاھھ 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

۱۲. ۱سالطین 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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