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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ہک جاء دا واقعہ اے کہ ہک بہوں خوبصورت آستر نامی ہک 
لڑکی ھاء۔ جڈن اوندے ماں تے باپ دی وفات تھئی تے اوندی

س نے رشتہ دارسوانی ماردکائی نے اُوندی پرورش کیتی تے او
وی اپنڑے رشتہ دار دی ہک چنگی دھی دی حیثیت نال اوندی

کیتی۔اطاعت 



ان نیئں دےملک اچ رہندی ھاء پر اُوں ُکوں فارسی زبآسترفارس 
دی آندی ھاء کیوں جو اوه یہودی ھائ۔ اونداباپ تے دادا جنگی قی
تر دے طور تے فارس اچ رہیے ہن تے ایں کیتے فارس اچ آس

دور اچ بہوں سارے یہودی اتھاں رہندے ہن۔ دے 



ڈی فارس دے بادشاه نے دنیا بھردی شہزادیاں کیتے ہک بہوں و
طہ دعوت ضیافت کیتی۔ جیہڑی سوانیاں ملکہ وشتی دے نال باضاب

اچ شریک ہن انہاں نے 
تھی کے کھانا الگ 
۔ شراب دے نشے کھادا
دھت بادشاه نے اچ 

تاج پاون کیتے رانی 
وشتی ُکوں سڈوایا ملکہ 
اوندی خوبصورتی تاکہ 
ڈکھایا ونجے پر ُکوں 
وشتی نے آون ملکہ 
انکار کر ڈتّا۔ توں 



ں دی سوانیاں ُکوں اپنے پایا
عزت تے احترام دے پیِش 
نظربادشاه نے ہک قانون 
ال منظور کیتا جیہندی وجہ ن
ملکہ وشتی توں اوه تاج 
واپس گھن گدا گیا تے ہن

رانی نہ رہی۔ اوه 



اتھاں ہک نویں رانیول 
دی تالش شروع کیتی 
اں ؑگئی۔ سلطنت دی ساری

ا خوبصورت چھوئراں سڈ
گیِا تے ول بادشاه نے
تر دا رانی بناون کیتے آس

ے انتخاب چاء کیتا۔ اوس ن
اوندے سر تے شاہی تاج

ه رکھا۔ آستر نے بادشا
ُکوں اے نہ ڈسا کہ اوه 

یہودی اے کیوں 
جواوندےرشتہ داراں نے 

اء۔کوں منع کیتا ھاُوں 



رشتہ دارعورت مردوکی 
سارا ڈھیں آستر دے بارے نے 

خبراں سنن تے گزار ڈتّا۔ ہک 
ل ڈھیں انہاں نے بادشاه ُکوں قت

ل کرن دی منصوبہ بناون والے مح
دے ڈوه خادماں دی گا ل سن گدی 

۔مردوکی نے بادشاه دی زندگی 
بچاون کیتے اندر اطالع بھیجی

تے َول انہاں خادماں ُکوں 
ی ڈتّی گئی اتے مردوکپھانسی 

ناں بادشاه دی کتاب اچ سنہرےدا 
نال لکھا گیِا۔ حروف 



بادشاه دا نائب ہامان نامی ہک امیر شخص 
ھاء۔اوه جیہڑے ویلے جتھوں لنگھدا ھاء لوک

ئے اوں ُکوں جھک کے سالم کریندے ہن۔ سوا
ہک بندے دے۔ یہودی ہوندے ہوئے مردوکی 

نے صرف زنده خدا دی عبادت کیتی ھاء۔



ارس دے ہامان مردوکی نال اتنی نفرت کریندا ھاء کہ اُوں ُکوں ف
وف ناک سارے یہودیاں ُکوں ختم کرن دافیصلہ کر ِگدا۔ کتنا خ

تخط مکار ہامان نے بادشاه ُکولوں ہک قانون تے دس! فیصلہ ھا
دی چاالکی کیتی کہ ہک کراون 

وقت تے ہر یہودی مخصوص 
جیہڑا ایں سلطنت اچ ُکوں 

ھاء ُکوں قتل کیتا راہندا 
۔ ونجے



اے ہک خوفناک قانون پاس 
ے ھاء۔جیندے تے یہودیاں تتھیاء 

اد فارسیاں نے ماتم کیتا۔ پر ی
ی رکھو خدا نے آستر ُکوں ران

ا بنایا ھاء۔ اور اوه یہودی ھاء، کی
او بادشاه تُوں اے گال لکا 

ُکوں گھنسی؟ یا کیا اپنڑے لوکاں
اوه بچاون دی کوشش کرن کیتے
موت دا خطره مل گھنسی؟۔ 



ادشاه خدا نے آستر ُکوں ہک دانشمندانہ خیال عطا کیتا اس نے ب
تے ہامان ُکوں ہک ضیافت تے سدا۔ اتھاں بادشاه نے اوندے

ل ۔۔۔۔ ک"کولوں کجھ وی منگن دا وعده کیتا۔آستر نے جواب ڈتّا 
، ول اوه بادشاه دے"بادشاه تے ہامان ُکوں ضیافت اچ آونڑ دو

گال کریسی کہ اوه کیا خواہش رکھیندی اے۔نال 



ایں دوران، ہامان نے ہک مرد 
بہوں ُکوں پھانسی ڈیون کیتے

ء۔ وڈی ُسولی تیار کروائی ھا



ے اوس رات بادشاه سو نہ سکا، عدالت دے ریکارڈ ُکوں پڑھ د"
ہوئے اُوں نے ڈڻھا کہ مردوکی کوں بادشاه 

زندگی بچاون کیتے کڈھائیں انعام نئیں دی 
گیا ھاء۔ اگلی سویل، بادشاه نے ہامان ڈتّا 

اُوں آدمی کیتے "دریافت کیتا ُکوں 
کیتا ونجے جیہندے ذریعے کیا 

ُکوں خوشی ملی بادشاه 
ہامان نے خوش " ؟ہووے

کے سوچا کہ بادشاه تھی 
! سوچیندا بیڻھا اےکیا 



ہامان بادشاه اوں مرد دی پھانسی دی اجازت گھنن
وه آیا ھاء۔ سولی تے او سارا سامان تیارھاء۔ ہن ا

ور بیئا انتظار نیں کرسکدا ھاء۔ بادشاه دے حض
اُوں" ہامان جوش اچ آ کے اپنی تجویز ڈیندے

یتا ُکوں شاہی لباس پایا ونجے اتے تاج پیش ک
۔ "ونجے



اوه لباس تے گھوڑا بادشاه دے سب توں عالی " 
اں نسب امیراں اچوں ہک دے ہتھ سپرد کریندا ھاء ت

ی جو لباس نال اوں شخص ُکوں ملبس کرن جیند
تعظیم بادشاه کوں منظور ہووے۔ اتے مردوکی 

اے یہودی توں جیہڑا بادشاه دے پھاڻک تے بیڻھا
ایویں ای 

، "کرے
ہامان بادشاه 
حکم ُکوں 
ھئے۔ڈیندا 



ڈن تساں کیا سمجھدے او کہ ہامان نے کیا محسوس کیتا ہوسی ج
اوه مردوکی ُکوں گھن کے شہر اچ اوندی تعظیم 

؟ ہن اوه مردوکی توں پہلے توں وی زیاده کرواسی
بس تھوڑا انتطار کرو "کرن کھڑ گیا۔ نفرت 

، ہامان نے "چاء
ہوسی۔ سوچیا 

سارے اووی "
نال یہودیاں 

کیتا قتل 
۔ "ویسی



ہامان تے ، دیہاڑےبعد اچ اُوں 
ت بادشاه ملکہ آستر دی ضیاف

"  ا ھئے؟تیڈا سوال کی"کیتے آئے۔
ه بادشاه پچھا۔ اس نے اپنڑا وعد

نہ بھال ھاء۔ ہامان دے ول اشاره 
ه ُکوں کریندیاں ملکہ آستر بادشا

ہامان دی ساری سازش دے 
ں ایں ُکو"بارے ڈسیندی ھئے 
اه بادش" ایندے اُتے لڻکا ڈیوو

حکم ڈیندے۔ 



ندے۔ َول بادشاه یہودیاں ُکوں بچاون دا ہک نواں قانون منظورکری
ہودی مردوکی بادشاه دا نائب بن گیا اتے سارے ی! اوه بچ غئے ہن

۔ اتھوں خوش تھی گئے تے ہک بئےُکوں تحفے ڈیون لگ گئے
وں تک کہ اج وی یہودی لوکاں ُکوں یاد ھےکہ خدا نے انہاں کُ 

خوبصورت کیویں 
دے ملکہ آستر 

گدا، ذریعے بچا 



آسترُخوبُصورت ملکہ 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

آستر

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



اختتام

30 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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