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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



دا خُ گھڻو وقت اڳ، طاقتور لشڪرن یھوداه تي حملو ڪیو، 
ھر کان گ. جي ڪیترن ئي ماڻھن کي واپس بابل ڏانھن قید ڪیو

دریاء جي ڪناري تي ڪبار پري، اھي یھودي 
انھن مان ھڪڙو . ھئارھندا 

جو خادم، نبي حزقي ُخدا 
.ایل ھو



.ڏنوحزقي ایل کي ھڪ خواب ُخدا ھڪ ڏینھن، 
جو جالل ھڪ وڏي روشني ۾، چار ٻرندڙ ُخدا 

ھر . جاندار مخلوق جي صورت وانگر ظاھر ٿیو
انھن . ھڪ ڪي چار منھن ۽ چار پرن سان ھئا

جي مٿان ھڪ خوبصورت نیلم جو تخت ھو، 
ن جیڪو ٻرندڙ قوس قزح وانگر روشنيَء سا

حزقي ایلجڏھن . ھوڀریل 
ھواھو ڏٺو، تھ 
پنھنجي 

منھن

بھر
.پیوڪري 



رائیل اي آدمزاد آٌء تو کي بني اس. "سان ڳالھایوایل حزقي ُخدا 
ھن ڏانھن یعني اُنھي باغي قوم جھن مون سان بغاوت ڪئي ڏا

طومارکنیوھڪ ھٿ، ھڪ ." ٿوموڪلیان 
ُخدا." ھي طومار کائو"ظاھر ٿیو، 

سانفرمایو، ۽ وڃ، بني اسرائیل 
حڪمڪھڙو عجیب . ڳالھایو

پر! آھي
حزقي

ایل فرمانبرداري
.ڪئي، ڪتاب کائي ۽ ویو



کي مٿي ایل جو روح حزقي ُخدا 
انھن کڻي ویو ۽ کیس قیدي یھودین ڏ

ُخوبارویو، جیڪي وٺي 
تينديَء جي ڪناري 

.ھڪ ٻئي ھنڌ رھندا ھئا
ویٺواتي ستن ڏینھن تائین ھو 

ھئا، ھن ویٺا رھیو، جتي اھي 
.ٿي ویوحیران جیڪي ڏٺو، 

ایل کيحزقي ُخدا پوِء 
ھن کي. سنڀالیندڙ بڻایو
ماڻھن کيبدڪار 

ھو تھخبردارڪرڻو 
. جي نافرماني نھ ڪنُخدا 



جي دا خُ حزقي ایل ڪیتریون ئي عجیب شیون ڪیون جیڪي 
ھڪ جي ھن مٽيَء . ڪالم کي ماڻھن ڏانھن واضح ڪن

ھي ٿو ٿي سگ. ِسرجي ٽڪري تي یروشلم جي تصویر چٽي
ماڻھو ھن جي ڪلھن تان ڏسي رھیا ھئا جڏھن ھن یروشلم جي 

ھو ڏیکاري . چوڌاري ھڪ طاقتور فوج جا انگ اکر ڪڍیا
.  جو پاڪ شھر جلد تباھھ ٿي ویندوُخدا ھو تھ رھیو 



جي نافرمانيُخدا سالن تائین ۳۹۰اسرائیل، اتر جي بادشاھي، 
اھو ئي سبب . سالن تائین40ڪئي، ۽ یھوداه، ڏکڻ بادشاھي، 

وال آھي تھ اسرائیل کي تباھھ ڪیو ویو ھو ۽ یھوداه جلد ئي ز
۳۹۰ي حزقي ایل کي چیو تھ ھن جي کاٻي پاسي تُخدا . ۾ ایندو

تائین، 40پوء ھن جي ساڄي پاسي لیٽیو، ڏینھن تائین 
کي انھن جي گناھن جي ماڻھن 
سالن 

یاد جي 
.وڃینڏیاري 



ھ ٿي سگھي ٿو تھ ماڻھو سوچڻ لڳا ت
ھن . حزقي ایل  ڏاڍو عجیب ماڻھو ھو

س کیُخدا اھو سڀ ڪجھھ ڪیو جیڪو 
ھڪ ڏینھن، ھن پنھنجا وار . ٻڌایو ھو

اھو. منڊایا ۽ ان جو ٽیون حصو ساڙیو
ظاھر ڪرڻ ھو تھ یروشلم جي ماڻھن 
جو ٽیون حصو بیماري ۽ ڏڪار جي 

ڪري مري ویندو جڏھن بابل جي 
.شھر تي حملو ڪینديفوج 



تلوار حزقي ایل پنھنجي وارن جو ٻیو ٽیون حصو ورتو ۽ ان کي
اھو ظاھر ڪرڻ ھو تھ ماڻھن جو ٽیون حصو . سان ڪٽي ڇڏیو

اء آخري ٽیون، حزقي ایل و. دشمن جي تلوارن سان مري ویندو
پر ھن پنھنجي ڪپڙن جي ھیم ۾ ڪجھھ وار . اُڇالیاڏانھن 

نھنجي پُخدا سیالئي ڪري ڇڏیا تھ جیئن انھي نشان جي طور تي 
کي مان ڪجھھ ماڻھن 

رکندو محفوظ 
کي وعدي ۽ انھن 

ڏانھن واري ملڪ 
.آڻیندوواپس 



ھ شیون ھن بھادر نبيَء قیدي یھودین کي ٻڌایو ت
جیئنوڍھڪ خراب ٿیندیون، اھڙو بھتر نھ 

تيماڻھو حزقي ایل . انھن جي امید ھئي
ُخدا جوٿي ویا، پر ھو ناراض 
ھڪ. ڳالھائیندو رھیوڪالم 

اسرائیلجڏھن ھو بني ، ڏینھن
،بزرگن سان گڏ ویٺو ھوجي 

خوابحزقي ایل کي ھڪ ُخدا 
ُخدا ھنخواب ۾، . ڏنو

وارنپنھنجي کي 
کنیو ۽کان 

جيیروشلم کیس 
.ڏانھن وٺي ویوھیڪل 



ا  حزقي ایل کي سرندڙ ۽ ناپاڪ ڪراھت جھڙُخدا ھیڪل ۾، 
جي ھیڪل ۾ نھ ُخدا اھي ڪڏھن بھ . جانور ۽ بت ڏیکاریا

.ھجن ھا



ڻ پُخدا . جي بدران انھن جي پوڄا ڪري رھیا ھئاُخدا اڳواڻ 
ي حزقي ایل کي ڏیکاري ٿو تھ سندس جالل ھیڪل کي ڇڏئ

جڏھن خواب مڪمل ٿي ویو، . ۽ اھو تباھھ ٿي ویندي. رھیوھو
. ایل یھودین کي ان بابت ٻڌایوحزقي 



باھھ یروشلم ت. چیو سڀ ڪجھھ سچو ٿیوُخدا جیڪو ُڪجھ 
ي جڏھن یھودي جیڪ. ڪیترائي ماڻھو مري ویا. ڪیو ویو

نھنجي پُخدا بابل ۾ قید ھئا، اھو ٻڌو، اھي حیران ٿي ویا تھ ڇا 
.کي ھمیشھ الء ڇڏي ڏنو آھيقوم 



ام پنھنجي نبي کي ھڪ ٻیو پیغُخدا پر 
انساني... ھن حزقي ایل کي سڪل ھڏن. ڏنو

.ویوھڏین سان ڀریل ھڪ وادي ڏانھن وٺي 



حزقي ایل کان ُخدا " ؟آدم، ڇا اھي ھڏا جئیرا رھن ٿاابن "
حزقي ایل " توھان کي خبر آھي،ُخداوند ُخدا، اي . "پڇیو

.یقینا، سڪل ھڏا زندگي ڏانھن واپس نھ ٿا اچن. جواب ڏنو



اي 'انھن ھڏن کي پیشنگوئي ڪر، ۽ چئو "فرمایو، ُخداوند 
"'.جو ڪالم، تھ توھان جیئرو ٿیندؤُخداوند سڪل ھڏا، ٻڌو 

ھن جي فرمانبرداري ڪئي، حزقي ایل ھڪ وڏو آواز جڏھن 
توھان ڇا سوچیو ان جو سبب ڇا بڻیو؟. ٻڌو



.اتھ ھڏا جسم ٺھڻ لڳڏٺو جن کین حیراني سان نبيَء جڏھن 



.ان کان پوء، گوشت انھن تي آیو



.۽ چمڙي انھن کي ڍڪي ڇڏیو، پر انھن ۾ ڪو دم ڪونھي



سڀني 'تہ اي ابن آدم، پیشنگوئي ڪر ۽ چئو"فرمائي ٿو، ُخداوند 
انھن ۾ ساھھ ڦوڪیو، تہ جیئن آدم، طرف کان واُء اچي، اي 

جڏھن حزقي ایل اھو ڪیو، زندگي انھن ۾ " '.اھي جیئرا رھن
ڪر ھڪ وڏو لش. اھي زندھھ رھیا ۽ پنھنجن پیرن تي بیٺا. آئي

کي وادي ھاڻي 

ڀري 
.ڇڏیو



ھئا محسوس ڪري راُمیدي  ڄاڻي ٿو تھ یھودین بابل ۾ نا ُخدا 
ھن حزقي ایل جي خواب ۾. ُھیا جڏھن یروشلم جو زوال ٿي ویو

ھڏا سڄي بني اسرائیل جا گھرانھاھي ". ھڪ پیغام موڪلیو
مان توھان ۾ پنھنجو روح وجھي ڇڏیندس، . "فرمایوُخدا " ،آھن
توھان کي ۽ 

توھان 

جي پنھنجي 
جاء ۾ ملڪ 
."ڏیندس



عي حزقي ایل جي ذری!جي طرفان امید جو ھڪ عظیم پیغامُخدا 
جا واعدا پورا ٿي ویا جڏھن یھودي بعد ۾ پنھنجي ملڪُخدا 

ھر انھن کي گُخداوند ُخدا انھن کي خبر ھئي تہ . ڏانھن موٽیا

ُخدا . آیو آھيوٺي 
ڪالم ھمیشھ جو 

.ٿئي ٿوپورو 



ماڻھوخوابن وارو : حزقي ایل

و آھيکان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیُخدا 

حزقي ایل

".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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