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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ھا فارس، ہک طاقتور قوم نے دنیا تے حکومت کیتی اتےارت
چ بہوں کورش بادشاه نے فارس تے حکمرانی کیتی۔ اوه ایں دنیا ا

حکمران بنا۔ بادشاه دے خاص ساتھی جنہاںزبردست 
ہک نحمیاه نامی ہک اچوں 
وی ھاء۔ اوندا کم یہودی 
دے کھانے ُکوں ہر بادشاه 
زہر توں بچاون ممکن 

ہوندا ھاء۔ کیتے چکھنا 



ڈھیں تحمیاه بادشاه دے سامنے بہوں اداس چہرے دے نال ہک 
اه نے سامنے آیاء۔ بادشاه سمجھنا چاہندا ھاء کہ کیا تھیا اے۔ نحمی

میڈا چہره اداس ایں" اے بادشاه تیئں سدا سالمت رہویں" آکھا
کیتے اے کہ میڈے باپ دادا دیاں قبراں جیہڑے 

اچ ہن، اجاڑ پیاں ہن تے اوندے پھاڻک شہر 
نال سڻرے پئے ہن۔ نحمیاه بھاء 

دی گال کریندا پیاء یروشلیم 
جو بہوں ساالں توں ھاء 

اچ تباه تھی گیا ھاء۔جنگ 



نحمیاه نے " توں کیا چاہندے؟"ارتھا کورش بادشاه نے پچھا
پنے میکوں یروشلیم ونجن ڈیووتاکہ میں ا"درخواست کیتی کہ 

ادشاه ۔ ارتھا کورش ب"اباؤاجداد دیاں قبراں دوباره تعمیر کرسکاں
اچ نحمیاه نے ایں مہربانی تے اتفاق چاء کیتا۔تے نالے اوندے سفر

دی حفاظت 
سرکاری کیتے 
وی لکھے۔ خط 



۔ اوس ارتھا کورش بادشاه نے اوندی بئی مدد وی کیتی
اں نے نحمیاه ُکوں جنگالں د ے نگہبان آسف دے ن
ت ہک خط وی ڈتّا کہ اوه نحمیاه ُکوں جتنی ضرور

ہوؤے لکڑی مہیا کرے کیونکہ نحمیاه نے شہر دی
دیواراں ُکوں وی تعمیر کرنا ھا۔ 



وں جہیڑے ویلے نحمیاه یروشلیم اپڑا تے اُوں شہر دے حکام کُ 
ں۔ شہر برباد اساں اتھاں بہوں تکلیف اچا ھا" اکڻھا کیتا گیا تے آکھا 

ُکوں تھی گئےنے تے ایندے دروازے جال ڈتے گئے ہن۔ اساں ایں
ش نے ۔ انہاں نےآکھے کہ ارتھا کور"تعمیر کریسوںدوباره 

ڈے ڈڻّی اے اور ساریاں توں زیاده اہم منظوریمنظوری 
دی طرفوں ھاء۔ خدا 



تی۔ نحمیاه دے ایمان تے جوش نے لوکاں دی حوصلہ افزائی کی
اره تعمیر چلوایں ُکوں دوب"انہاں نے ایں گال تے اتفاق کیتا کہ 

وار ۔ نحمیاه نے ہر خاندان کوں اطالع ڈتّی کہ کیہڑی دی"کروں
دا ڻکڑا انہاں ُکوں ڻھیک کرنا چاہیدا اے۔ 



یتا۔ اتھاں پر سب نے دیوار ُکوں دوباره تعمیر کرن تے اتفاق نہ ک
ہک سنبلط نامی ہک آدمی تے اوندے ڈوه غیر یہودی دوست 

م غالم توبیاه تےعربی حیشیعمونی 
ہن کہ دیواراں چاہندے نہ

دوباره تعمیر ُکوں 
ونجے۔کیتا 



ی گیا۔۔ جیویں ای کم شروع تھیاء، سنبلط حورونی بہوں ناراض تھ
اوس نے اپنڑے دوستاں دے نال مل کے یہودیاں دا مذاق اُڑایا۔

تے جو کجھ اوه بنیندے پئے ہن اگر اوندے اُ "طوبیاه نے آکھا 
ئںنی۔ نحمیاه نے جواب "لومڻری وی چڑھ ونجے تے اوه ڈھ پوسی

خدا ڈتّا۔ ایندی بجائے اوس نے دعا چاء کیتی کہ
دے نال معاملہ کرے گا۔ انہاں 



ے جیہڑے ویلے انہاں دے مذاق دا انہاں تے کوئی اثر نہ تھیاء ت
کرن انہاں نے یروشلیم دے خالف لڑن کیتے ہک بئے دی سازش

دا گئے تے ایں کم ُکوں تکلیفبہہ 
ڈتّا۔ َول نحمیاه نے خدا دیسبب بنا 

کیتی۔ دعا کیتے مدد 



دعا نحمیاه نے خدا دی مدد کیتے َول 
کیتی۔ انہاں نےرات دن اپنڑے کم دی
اں حفاظت کیتے ہک محافظ وی رکھا ت

ے۔ جے انہاں تے کوئی حملہ نہ کر ڈیوو



یہودی اتنی محنت کریندے
پئے ہن کہ اوه تھک گئے 

تے انہاں اچوں کجھ لوک ڈر
وی گئے کہ دشمن انہاں تے

حملہ نہ کرکے قتل نہ کر
ڈیون۔ ول ای نحمیاه نے ایں 

تّا۔ منصوبے ُکوں ُرکن نہ ڈ
ے انہاں نے کام کرن والیاں ت
محافظ رکھ چھوڑے تے 

ا انہاں ُکوں یاد دالئی کہ خد
انہاں دے ول ھئے اوه کسی 
ه دشمن دے مقابلے توں زیاد

! طاقتور ھئے



نحمیاه نے ہک اچھی مثال 
کرن دی کوشش کیتی۔قائم 

ارتھا کورش بادشاه نے ایں 
تّا ُکوں یروشلیم دا حاکم بنا ڈ

سے لوکاں توں کھاناتے پیتے 
ا۔ طلب کرن دا حقدار ڻھہرا ڈتّ 



اس نے ایویں نہ کیتا۔ پر 
نے لوکاں دے نال مل اوس 
ں سخت محنت کیتی کیوکے 

جو انہاں نے دیوار دوباره 
تعمیر کیتی ھاء۔ اوس نے 

خرید کیتے اپنڑے کھانا 
استعمال کیتے۔ پیسے 



ُکوں آخر اچ لوکاں نے دیوار داکم ختم کیتا اتے صرف دروازیاں
ے مرکزی دروازیاں نال مالنا ره گیا ھاء۔ جڈن سنبلط، طوبیاه ات
نے حیشم نے سنا کہ ہن دیواراں اچ خال بند تھی گئے تے انہا ں

نحمیاه ُکوں نقصان پہنچاون دا اراده کر ِگدا۔ 



ے مل۔ انہاں نے نحمیاه ُکوں پیغام گھال کہ ساکوں انو نامی جاء ت
رن دی پر نحمیاه جاندا ھاء کہ اوه اُوں ُکوں شہر دے باہرچیلنج ک
۔ انہاں کوشش کریندے پئے ہن تاکہ اوه میکوں نقصان پہنچاون

نے پیغام بھیجا کہ اساں کم کرنا نہ چھوڑسوں۔ 



دیوار مکملبٓالخر 
اه نحمیتے تھی گئی 

حفاظت اوں دی نے 
۔ کیتی



اوس نے اے وی 
اصول بنا ِگدا ہک 
دروازے چنگی کہ 

سورج نکلن طرح 
پہلے نہ توں 

نہ ونجن۔ کھولے 

دے دوران اوه بند کیتے رات 
تے تالے لگائے جاون۔ جاون 



اے شہرمحفوظ ھاء، دنیا دے مختلف حصے وچوں بہوں سارے 
اوس یہودی یروشلیم آگئے۔ نحمیاه دا خوش تھیونا ضروری ھاء۔

اء۔ نے خدا دا دتّا کم ساری رکاوڻاں دے باوجود مکمل کر ِگدا ھ
یروشلیم اچ اوه 

ھاء تے رہندا 
نوں لوکاں 
خدا دی ہمیشہ 

کرن اچ اطاعت 
دیندا ھاء۔مدد 



کندھنحمیاه دی اُچی 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

نحمیاه

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



اختتام



،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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