
یرمیاه، ڳوڙھن 
وارو انسان

ٻارن الء بائبل
تحفو



Edward Hughes:لکیل پاران

Jonathan Hay:ڪندڙاشارو 
Alastair Paterson

.Mary-Anne S:طرفان قبول ڪیو ویو

Aim4Faith Ministries, Pakistan:ترجمو ٿیل

Bible for Children:پارانٺاھیل 
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
توھان کي ھن ڪھاڻي ڪاپي یا پرنٽ ڪرڻ جو حق آھي، : الئسنس

.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



یرمیاه یھوداه جي بادشاھي ۾ 
.ھڪ مذھبي گھر ۾ پیدا ٿیو

ھڪ خلقیاه، سندس والد، 
ھي خاندان عنوت . ھوڪاھن 

نالي ھڪ ڳوٺ ۾ رھندو ھو 
جیڪا یروشلم کان پري نھ

ٿي سگھي ٿو یرمیاه جي. ھو
والدین سوچیو تھ ھو بھ ھڪ

ا ُخدپر . ڪاھن بڻجي ویندو
.وٽ ٻیا منصوبا ھئا



جا ُخدا یرمیاه جي ڄمڻ وقت، 
جي ڪالم جي مطابقُخدا ماڻھو 

لڳ ڀڳ ھر . نھ رھندا ھئا
ماڻھو، بادشاھھ کان وٺي سڀ 
کان وڌیڪ عاجز ڪم ڪندڙ 

ڄا تائین، ڪوڙن دیوتان جي پو
جي ُخداایستائین جو -ڪندا ھئا

پنھنجي مقدس ھیڪل ۾ بھ 
!ڪنداھئا



جڏھن یرمیاه 
جوان ھڪ 

ھن ٿیو، ُخدا 
.سان ڳالھایو

تو کي ڄمڻ کان اڳ ڄاڻان ٿو ۽مان "،یرمیاه کي چیوُخدا 
."مون رٿ ڪئي تھ تون مون الِء ڳالھائیندینپوِء 



!"  داُخداوند خُ آه، . "جي سڏ یرمیاه کي خوفزده ڪرڻ لڳيُخدا 
مان ڳالھائي نٿو سگھان، ڇو تھ مان ھڪ ٻار. "ھن رڙ ڪئي

ھن جي عمر -ُڪجھ وڌیڪ ھو کان ھو ھڪ ٻار ." آھیان
پر . ویھن سالن جي ھئي

اھو نھ سوچیو ھو یرمیاه 
ھن جي چوڌاري تھ  

جي خالف بڇڙائي 
الِء ڳالھائي ُخدا جي 
.ٿوسگھي 



جتي . "یرمیاه کي یقین ڏیاریوُخدا " ڊڄو نھ،"
چوان جیڪو کي موڪلیان ٿو اتي وڃ، تو 

چئو، مان توسان سو 
آھیان ۽ توکي گڏ 

."  پھچائیندس

پوء ُخدا"
ڪجھھ خاص

ُخدا یرمیاه." ڪیو
.کي ڇڪیوجي وات 



ت ُجرھن ڏاڍي . یرمیاه کي طاقت ۽ جرئت ۽ حڪمت ڏنيُخدا 
انھن سان پیارُخدا سان ڳالھایو، ماڻھن کي یاد ڏیاریو تھ 

پر ھن جي ڪنھن . ڪري ٿو ۽ انھن جي مدد ڪرڻ چاھي ٿو
.ایستائین جوبادشاھھ بھ نھ. بھ نھ ٻڌي



جي ُخداایستائین جو ڪاھن ناراض ٿي ویا ۽ کیس چیو تھ 
ھ اھڙا بھ ڪوڙا نبي ھئا جن چیو ت. باري ۾ ڳالھائڻ ڇڏي ڏي

.یرمیاه سچ نھ ڳالھائیندو ھو



یل یرمیاه ماڻھن کي یاد ڏیاریو تھ، اٽڪل سؤ سال اڳ، اسرائ
انھن جي دشمنن، . کي ڇڏي ڏنو ھوُخدا جي اتر بادشاھي 

ي دور اسورین، انھن کي فتح ڪیو ۽ سڀني بني اسرائیلن ک
.دراز ملڪن ڏانھن منتقل ڪیو



ھاڻي یھوداه جي ماڻھن، ڏکڻ جي
.  کي ڇڏي ڏنو ھوُخدا بادشاھت، 

دشمن جا لشڪر اڳ ۾ ئي انھن 
!  خالف نڪري آیا ھئاء

پنھنجي قوم کي ڇا ُخدا 
ڪرڻ ۽ جالوطن فتح 

جي اجازت ڏیندو؟ڪرڻ 



ین سندن ڇا بت ک. ماڻھن پنھنجن بتن تي اعتبار ڪیو
کي انھنُخدا صرف ! دشمنن کان بچائي سگھندا؟ نھ

اوڙ ماڻھن کي یرمیاه تي ڏاڍي ڪ. بچائي سگھي ٿو
ُخدا پر . آئي، انھن کیس مارڻ جي سازش ڪئي

.ٻانھن جي حفاظت ڪئيپنھنجي 



ڪجھھ ُخدا آخرڪار، 
اھڙوچیو، جھن ضرور 
یرمیاه کي حیران ڪیو

ن انھ"فرمایو، ُخدا . ھوندو
ماڻھن الء دعا نھ ڪریو، 

مان انھن کي نھ ٻڌندس 
جڏھن اھي مون کي مدد 

."الء روئي سڏیندا



یرمیاه بادشاھھ کي خبردار 
ان ڪیو تھ ھو بابل جي فوج س

بادشاھھ. جنگ ھارائي ڇڏیندو
ل ناراض ٿیو ۽ یرمیاه کي جی

جیتوڻیڪ . ۾ اڇالئي ڇڏیو
تي یرمیاه ُخدا جیل ۾ بھ، 

جيُھن .ڀروسو ڪندي
.تبلیغ ڪندو رھیو



جیل مان نڪرڻ کان پوِء 
یرمیاه وري بادشاھھ ۽ ماڻھن 

دا خُ کي تبلیغ ڪئي تھ اھي 
ڏانھن موٽي وڃن ۽ مٿس 

ھن ڀیري، . ڀروسو ڪن
بادشاھھ یرمیاه کي 

اونھي ھڪڙي 
جي جیل مٽيَء 

.وجھي ڇڏیو۾ 



ھن ڳجھي . ڪم ڪري رھیو ھوُخدا پر بادشاھھ جي دل ۾ 
ان بادشاھھ کُخدا طرح یرمیاه کي بچایو ۽ کانئس پڇیو تھ 

قید "جواب ھو ۽ . چاھي ٿوڇا  
ُخدا ، ۽ ۾ وڃو
ٿو چوي 
جیئرو تون 

." رھندین



کي ه بابل جي فوج یروشلم ۽ سڄي یھودا
ارتن انھن ڀتین ۽ سڀني عم. فتح ڪیو

کي ڊاھي ڇڏیو، ۽ ھر شيء کي ساڙي 
الن چیو تھ سندس قوم ستر سُخدا . ڇڏیو

، ۽قید ۾ رھنديتائین 
کيپوِء ھو انھن 

وعدي ڪیل

ملڪ ڏانھن
.واپس آڻیندو



انسانیرمیاه، ڳوڙھن وارو 

ھيکان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آُخدا 

یرمیاه

".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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