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 ُخدا کا کفاره،
 ہماری راستبازی

 

  اوسچ جيکی
 

 کے زندگيوں کی نحمياه اور عزرا ، آستر ، ايل دانی ، يوناه ميں تاريخ کی اسرائيل

سرگرمی کرده عياں کی خدا وسيلہ  
 

کہانياں اور اقتباسات گئے ليے سے کتابوں کی انبياء اور ، آستر ، نحمياه عزرا،  
 

 

 

"تيرے ک�م ميں رکھ ديا ہے ۔۔۔ُميں نے اپنی اميد کو "  
74 : 119زبور   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، منجانب انٹر نيشنل بائبل سوسائٹی، 1984، 1978، 1973) سی(، کاپی رائٹ )آر(اقتباس کو بائبل مقدس، نيو انٹرنيشنل  ورژن سے ليا گيا ہے 
)رائٹس(زونڈروان کی اجازت سے استعمال کر ده ۔ با محفوظ تمام حقوق۔
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 آغاز

ُ ساتھ آگے بڑھتے ہيں ، آپ اس مہم کو جاری رکھيں جيسا کہ آپ اپنی بائبل سٹڈی ، خدا کا کفاره ، ہماری راستبازی کے
 اور آپ گے جسے آپ کی بقيہ زندگی کو شکل دينے کے ليے تيار کيا گيا ہے۔ آپ کا سفر آپ کے ليے بے مثال ہو گا 

 کے ليے پُر جوش جذبے اور خواہشمند کے بائبل کے علم اور بہت سے نئے کرداروں  اور بائبل کی سچائيوں  کی داد 
سٹڈی کے ساتھ آپ کی پابندی آپ کی زندگی کو ماq مال کرتی ہے جب ِ کے وسيلہ اس حصے کا احاطہ کرے گا ۔ ہونے

 خدا اپنے کiم کے وسيلہ آپ سے بات کرتا ہے ۔ 
  

ِآپ  کو اس وقت پانچ چيزيں مہيا کرنے کے ليے حوصلہ افزائی کی جاتی  ہے ۔ يہ چيزوں کا حوالہ پورے مطالعہ ميں  
ُآپ انہيں روز مره کے مطالعہ ميں استعمال کر سکتے ہيں جو آپ کو آپ کے تجربہ کو سيکھنے ميں بھر پوری ہو گا ۔ 

: عطا کرے گی   
خدا کا کفاره ، ہماری  راستبازی : ۔ بائبل کا يہ مطالعہ 1  
 ايسی بائبل کی تiش اگر آپ نئی خريد کر رہے ہيں تو ،: ۔ نوٹ) اين آئی وی ( ۔ بائبل مقدس کا نيو انٹر نيشنل ورژن 2

: کيجيے  جس ميں   
 الف۔  بائبل ميں دی گئی  انفرادی کتابوں کی فہرست جن ميں ُسرخياں پائی جاتی ہوں ۔ 

 ب۔  ہر صفحہ کے درميان ميں نيچے ديے گئے کراس ريفرنس   حوالہ جات کا کالم 
 پ۔  بائبل کی پُشت پر دی گئی ہم آہنگی ، 

ادی نقشہ جات شامل ہوں ت۔  پُشت پر دئے گئے چند بني  
۔ پين يا پينسل  اور ہائی qئٹر3  
۔  نوٹ بُک يا ٹيبلٹ4  
  کا انڈکس کارڈ۔ 6 ضرب 4 يا 5 ضرب3۔ 5

 
 ميں دی گئی چار  وضع قطع  کے ساتھ  مناسب طور سے اپنے مطالعہ کے ليے تيار ہونگے کاميابی کے ساتھ 2نمبر 

ِتيار ہونگے ۔ اپنی بائبل کو خريدتے وقت ،  اگر آپ اس ايک کو کiم ميں اپنی درست سمت کی طرف جانے کے ليے 
اپنے ترجمے ميں نہيں رکھتے  ، تو اپنے انتخاب ميں مدد کے ليے فروخت کرنے والے سے پوچھنے ميں  بالکل 

ہچکچاہٹ محسوس نہ کريں ۔ راہنمائی کے ليے پوچھيں خاص طور پر جب مiئے جانے والے حوالہ جات کی تiش کر 
  ہوں ۔رہے

  
بائبل کے متفر ق ترجمے جو دونوں  بائبل کے بُک سٹوروں اور برناس :  جسے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے چيز 

ُاور نوبل قسم کے سٹوروں پر  ملک ميں دستياب ہوں ۔ اس مطالعہ کے ليے صiح شده  ترجمہ  نيو انٹر نيشنل  ورژن ہے  ِ
ِ ۔  بائبل کے مطالعہ ميں حوالہ جات اين آئی وی ترجمہ سے ہيں ۔  اس ، جو اين آئی وی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے

ٰورژن کو اصلی عبارت سے ترجمہ کيا گيا ہے اور مفکرين اس ترجمہ سے  راضی ہيں کہ يہ استثنی طور پر درست اور  ِ
خاص اقتباس کی روزمره کی زبان استعمال کرتا ہے ۔ ديگر اچھے ترجمے دستياب ہيں  اور بعض اوقات بائبل کے کسی 

بہتر سمجھ  اور وضاحت کرنے ميں مدد گار ہوتے ہيں۔  مختلف ترجموں ميں اضافہ کرتے ہيں ، کچھ بائبلوں کو اشاعت 
۔  يہ "qئف اپليکيشز بائبل"  يا پھر " يا استقرائی بائبل کا مطالعہ " ّکرنے والوں نے پيش کيا گيا جيسے کہ ، ّ◌ سٹڈی بائبلز

اور ديگر وسيع شکل وشبہات کی پيشکش کرتی ہيں ۔بائبليں  کشاده نوٹس   
 

ِاسی ليے پين اور ہائی qئٹر کو شامل ! اپنی بائبل کی نشاندہی کے ليے ہچکچاہٹ محسوس نہ کريں ۔ آپ کو اجازت ہے 
ے ِکيا گيا ہے ۔ يہ مطالعہ کرنے کے ليے آپ کی اپنی بائبل ہے ۔ اسے اپنے نوٹس، اپنی سمجھ ، نشاندہی کرنے ، دائر

آپ کو اپنی نوٹ بک يا  ٹيبلٹ استعمال کرنے کے ليے حوصلہ ! لگانے اور تير کے نشان لگانے کے ساتھ اپنی بنايے 
ِافزائی کی جاتی ہے  تاکہ آپ خياqت ، سواqت اور اس مطالعہ کے وسيلہ اپنے سفر کو جار ی رکھ سکيں ۔   

  
ا ہے ۔  يہ حصے آپ کی راہنمائی کريں گے کہ آپ وقت کے پانچ حصوں ميں منقسم کيا گيچھ اسباق ميں سے ہر سبق کو 

مطابق اپنے مطالعہ ميں آگے بڑھ سکيں ۔ اپنے مطالعہ ميں وقفہ کرنا آپ پر منحصر ہے ۔ بعض اوقات سبق زياده وقت کا 
 ُتقاضا کرتا ہے اس کی نسبت جو آپ کے پاس ہوتا ہے  اور آپ سے تقاضا کرے گا کہ آپ زياده کی بجائے ايک ہی
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ِنشست ميں اسے مکمل کريں ۔ دوسرے اوقات ميں آپ  ہو سکتا ہے کہ سبق کے ايک حصے کو مکمل کريں  اور  اس  ِ
 کے ساتھ اگلے کی طرف بڑھنے کا  انتخاب کريں ۔

  
کے " بائبل کو اپنا بنايے "  ِاگر بائبل کا مطالعہ کرنے کے ليے يہ آپ کی پہلی کاوش ہے ، تو آپ کی اس مطالعہ بعنوان 

ساتھ شروع کرنے کی حوصلہ افزائی  کی جاتی  ہے ۔  يہ ايسا مطالعہ ہے جو آپ کو اپنے مطالعہ کو سہولت مہيا کرنے 
ِکے ليے سمت تعين کرنے والے طريقے مہيا کرتا ہے اور آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ اآپ بائبل ميں مکمل رسائی حاصل 

 ڈاون لوڈ کر  مفتُسائٹ ڈبليو ڈبليو ڈبليو ڈاٹ فل ويليوڈاٹ او آرجی سےدی گئی ويب کو " بائبل کو اپنا بنائے " کريں ۔ 
    يہ اضافی يونٹس بھی مفت ڈاون لوڈ کرنے کے ليے دستياب ہيں ۔سکتے ہيں ۔

پيدائش کے پہلے گياره ابواب کامطالعہ ہے ۔" خدا کا منصوبہ ، ہمارا انتخاب"  
  ميں پائی جاتی ہے ۔ 25۔12 جو پيدائشابراہام کی کہانی ہے" خدا کا وعده ، ہماری برکت "
  ميں تحرير ہے ۔ 36 : 25اضحاق اور يعقوب کی کہانی ہے جو پيدائش " ُخدا کی وفاداری ، ہماری اميد "
ُ ميں يوسف اور اس کے بھائيوں کی کہانی ہے  ۔ 50۔ 37، پيدائش " خدا کی معافی ، ہماری آزادی"  
ول اور دوم ميں خروج کی کتاب شامل ہے ۔ حصہ ا"خدا کا بiُوه ، ہماری رہائی "  
يشوع اور قضاة کی کتابوں ميں سے لی گئی کہانيوں کی سٹڈی ہے ۔ " خدا کی حضوری ، ہماری فتح "  
جس ميں روت ، سيموئيل اور ساول کی کہانياں شامل ہيں ۔ " خدا کی مرضی ، ہمارا رستہ"  

، ايلياه اور اليشع کی کہانياں شامل  ہيں ۔ جس ميں داود  اور سليمان " خدا کا رحم ، ہماری نجات"   
کے مطالعہ " خدا کا  کفاره، ہماری راستبازی "ِاگرچہ يہ مطالعات سفارش کر ده ہيں ، يہ اس گيارہويں  مطالعے بعنوان 

 ميں کاميابی کے ليے ضروری نہيں ہيں۔
  

ِآخر پر ، آپ کو يہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مطالعہ کو اس ليے تحرير ِ کيا گيا ہے تاکہ آپ اپنے طور سے اسے ِ
ِ سيکھنے کے قابل ہوں ۔ اسے دوستانہ طريقے سے تيار کيا گيا ہے ۔ اپنے منظم ہونے کے درجے کے ساتھ آپ موضوع 
ُسے متعلقہ  مواد کو ڈھانپنے ميں کسی مشکل کا شکار نہيں ہونگے ۔ اسی لمحے ، يہ مطالعہ محسور کن ہو گا ۔ آپ نئی 

ے باخبر ہونگے۔ آپ نئی بصيرتوں اور سيکھنے کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہيں گے ۔ اور ، آپ کچھ معلومات  س
 چيلنجنگ سواq ت پوچھيں گے جو جوابات کے محتاج ہونگے ۔

  
ِاس جواب ميں پيش بينی کے ساتھ آپ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ دو دوستوں کو بھی مطالعہ 

ت  ديں ۔ شايد آپ اور آپ کی بيوی  دو يا تين جوڑوں کو اپنے ساتھ ہونے کے ليے کہے ۔  ہو سکتا ہے آپ کرنے کی دعو
ِايسے کمپليکس  کے اپارٹمنٹ ميں ره رہے ہيں اور آپ اپنے دوستوں کو اس مطالعہ ميں اپنے ساتھ ہونے کی دعوت ديں 

وت دے جو خدا  بائبل ميں کہتا ہے ۔  ہو سکتا ہے آپ ۔  شايد کام پر کوئی يہ چاہے کہ آپ کو وه سيکھنے کے ليے دع
ِايسے چرچ کے ساتھ منسلک ہوں  يا ايسے چرچ کو جانتے ہوں جہاں کiس کی پيش کش کی گئی ہو  جو طالب علموں 
ِکو اس بات کی اجازت دے کہ وه ايسی چيزوں پر بات چيت  کريں جو انہوں نے اس ہفتہ کے دوران سيکھيں ہيں ۔  آپ  ُِ

کوئی بھی حالت ہو سکتی ہے،  ہفتہ ميں ايک مرتبہ ايک چھوٹے گروپ کو اکٹھا کرنے ميں ايک محفوظ ماحول پيدا کی 
کريں  تاکہ آپ اپنے ارد گرد کے دوستوں کے ساتھ  بائبل کے مطالعہ کی بصيرتوں کو بانٹ سکيں ۔ آپ کے مطالعاتی 

!ُعہ سے ماq مال ہو جيسے آپ ان سے ماq ہوتے ہيں گروپ ميں افراد ، خواه وه بڑا ہو يا چھوڑا ، آپ کے مطال  
  

! آئيں مہم کو جاری رکھتے ہيں !يہ  شروع کرنے کا وقت ہے   
 

 

 تعارف

ِمطالعے کا  يہ يونٹ ، خدا کا کفاره ، ہماری راستبازی،  ہميں اسرائيل  کی تاريخ کے اختتام پر qتا ہے جيسے اسے بائبل 
ں قلمبند کيا گيا ہے ۔ ہم تين کہانيوں کا قياس کريں گے جو انبياء   يوناه اور دانی ايل  کے پُرانے عہد نامے کے حصے مي

ميں قلمبند ہيں ۔ يہ کہانياں ہميں  بہت سے نئے کرداروں سے متعارف کرائيں گيں ،جيسے کہ  يوناه ، دانی ايل کی کتابوں 
اور نحمياه کی تين کتابوں کا مطالعہ بھی کريں گے ۔ ، سدرک ، ميسک ، عبدنجو ۔ اضافہ کرتے ہوئے ، ہم  آستر ، عزره  
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ُدوباره ، ہم  خدا کی اپنے لوگوں کے ليے وفاداری کو پرکھيں گے جيسے اس نے اپنے مقاصد کو انجام دينے کے ليے 
 بہت سے مختلف اشخاص کی زندگيوں کے وسيلہ سے کام کيا ۔ 

 
ے کچھ نظر ثانی کيے جانے والے مواد سے شروع ہوتا ہے  ، کہ وه  نبيوں کے بار ميں جو مواد ديا گيا ہے 1سبق  نمبر

ُوه کون تھے اور نبيوں کے طور پر ان کا مقصد کيا تھا ۔ پھر ہم تاريخی سياق و اسباق پر غور کريں گے جن ميں يہ 
ُکردار رہے اور جس ميں ان کی کہانياں واقع ہوئيں ۔ ہم اسے سيکھيں گے جو  (  ر يہوداهاو) شمال( ، اسرائيل اے  (ُ

ِکی بادشاہتوں سے پہلے جi وطنی کے سالو ں کے دوران جن کو اسوريوں اور بابليو ں کی فوجوں نے حسب ) جنوب
ِ سالوں کے دوران بابليوں اور فارصی بادشا ہو ں  کا دور حکومت ، اور 70جi وطنی کے ) ترتيب  فتح کيا تھا ، بی 

رس  اور دارس بادشاه  نے اسرائلييوں کو واپس يروشليم لوٹنے کی جi وطنی کے بعد کے سالوں ميں جب اخوي) سی
 اجازت دی تھی ۔ 

 
ُوقت ليجيے اور فہرست کی طرف مڑيے جہاں  بائبل کی کتابوں کی فہرست دی گئی ہے ۔ جيسے جيسے مطالعہ تھوڑا 

ُں بلکہ ان کی فہرست مجموعی طور آگے بڑھتا ہے ہميں ياد دqيا جائے گا  کہ  بائبل کی کتابيں تاريخی ترتيب سے نہيں ہي
اگلی باره کتابيں يشوع سے آستر تک   توريت کی پہلی پانچ کتابيں  ۔ ٰپر کی گئی ہے ۔ مثال کے طور پر ، موسی ، يا

اسرائيل کی تاريخ کی تفصيل ديتی ہيں ۔ نبيوں کی تحريريں يسعياه کی کتاب سے شروع ہوتی ہيں اور پُرانے عہد نامے 
ِمiکی تک جاری رہتی ہيں ۔ نبيوں نے اسرائيل کی  تاريخ کے ان الوں کے دوران خاص لوگوں اور کی آخری کتاب 

ُحاqت کے ليے بات کی ، خاص طور پر ان سالوں کے دوران جنہيں پہلے اور دوسرے سiطين ، تواريخ ، آستر  ، عزره 
 اور نحمياه ميں قلمبند کيا گيا ہے ۔ 

 
ُ حاصل کريں گے جب آپ ان لوگوں کی تحريک کا مشاہده کرتے ہيں جنہيں وعده کی آپ نقشے  کے کام سے کچھ فائده

ُسر زمين سے نکال ديا گيا تھا اور ان کو ان کی اسيری کے ملک ميں qيا گيا تھا ۔ يہ سفر  بہت معنی خيز بنے گا جب ہم  ُ
ُبڑے فاصلے کو قياس کرتے ہيں اور ان بنجر زمين کا جسے ان کو عبور کرنے کی  ہم يہ بھولنے ضرورت تھی ۔ اور ، ُ

  ويں صدی کے سفر ی ذرائع اور جسمانی اسائش سے خالی تھا ۔ 21کی جرات نہيں کرتے  کہ تاريخ ميں يہ وقت  
 

مطالعہ سے لطف اندوز ہوں ۔ نئی خياqت اور بصيرتوں کو اکٹھا کرنے ميں سخت محبت ! لہذا ، آئيں آغاز کرتے ہيں 
ُن تعليمات ، کہانيوں اور کرداروں کو اپنی زندگی  کے ليے غور کرتے ہيں ۔ ان مقامات پر ِکيجيے جب آپ بائبل کی ا

غور کيجيے جہاں خداوند آپ کے دل سے بات کر رہا ہوتا  ہے ۔ يوناه نے بڑی مچھلی کی پيٹ ميں دعا کی  اور دانی ايل 
بادشا ه  بھٹی ميں پھرتے رہے اور آستر جلتی ہوئینے شيروں کے جھنڈ ميں دعا کی ۔  سدرک ، ميسک اور عبد نجو  

ُہو سکتا ہے آپ اپنے آپ نوں اس ہجوم ميں پائيں  جو آپ کو قيد اور کے سامنے جرات مندی کے ساتھ کھڑی رہی ۔ 
اسيری ميں وقت گزارنے کے بعد  وعده کی سرزمين ميں جانے کے ليے کہے  اور اب آپ وہاں واپس جاتے ہوئے نئی 

ُ پريشانی اور چيلنج کا سامنا کر رہے ہوں اس کے غير يقينی کے ليے تيار ہيں ۔ ہو سکتا ہے آپ زندگی کا آغاز کرنے 
ِاگر آپ پہلے کبھی اس رستے پر نہيں چلے  تو اپنے ارد گر د ديکھنا مت بھوليں۔ ہونے کے ليے جو آپ کے آگے ہے ۔  ِ

تھ اکٹھے چل رہے ہيں جو ہمارے ساتھ چلتا ہے آپ ديگر لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے ہيں ۔ ہم اپنے پاک خداوند کے سا
!ُ، ہميں ماضی سے چھڑاتے ہوئے اور ہميں مستقبل  کی اميد ، اپنی راستبازی کا تاج ديتے ہوئے ہمارے ساتھ چلتا ہے   

 
 
 
 
 
 

کسی چيز يا شخص کو واپس خريدنے  کا عمل ہے ۔ يہ ) تiفی( شروع کرنے سے پہلے  ايک مختصر نوٹ ۔۔۔ کفاره
نے يا چھڑائے جانے کا عمل ہے  کيونکہ ادائےگی کی جا ُچکی ہے ۔ وه ايک جو چھڑايا  گيا ہے وه آزاد  يا چھڑا

چھٹکاره پا ُچکا ہے ۔ يہ کہانی خدا کے اپنے لوگوں کو چھڑانے کے ساتھ جاری رہتی ہے ۔ خدا نے سينکڑوں سال قبل  
ُاب ہم اس کے کفارے کے کام کو  ديکھيں گے جو ۔ )   14 ۔ 1خروج ( اسرائيل کو مصر کی غiمی سے رہائی دqئی  

ُاسے عياں کرتا ہے جب اسرائيل جi وطنی سے واپس آتا ہے اور خدا انہيں ايک مرتبہ پھر وعده کی سر زمين ميں قائم  ُ
اف ُکرتا ہے ۔ بائبل خدا کے ہمارے رہائی دqنے اور ہميں چھڑاتے ہوئے اس کے سامنے راستبازی کے ساتھ رہنے ، مع
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خدا کا اپنے لوگوں ، اسرائيليوں کے ! کيے ہوئے ، محبت ، اور ابدی زندگی کے وارث ہونے کی بات کرتی ہے 
ِچھٹکارے کے کام کو اس مطالعہ ميں عياں کيے جانے کو ديکھيے ۔   
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 سبق نمبر ايک ۔ حصہ 1

 
: تعارف  

ه سے مiکی تک کی کتابوں کو نبيوں نے لکھا ۔ يہ لوگ ، خدا کے روح سے معمو ر تھے ، پُرانے عہد نامے کی يسعيا
ُانہوں نے لوگوں سے خدا کے کiم کی بات کی ، بادشاہوں سے جو ان پر حکومت کرتے تھے ، اور کاہنوں سے جو ان  ُ ُ

ُان بادشاہوں  اور نبيوں کو  پہلے  ، خدا کا رحم ، ہماری نجات ، نے 10کی خاطر خدا سے بات کرتے تھے ۔ سٹڈی نمبر 
سٹڈی ميں دو اور نماياں انبياء  ايلياه اور اليشع اور دوسرے سiطين اور پہلے اور دوسرے تواريخ ميں متعارف کرايا ۔ 

 کو شامل کيا گيا ہے جو يسعياه اور يرمياه کی مانند  ادبی و لسانی نبی نہيں تھے ۔ 
 

:نظر ثانی   
ُہ بہترين وقت ہے کہ انبياء کون تھے اور انبياء کے طور پر ان کا مقصد کيا تھا ۔ ذہن ميں نظر ثانی کرنے کے ليے ي

ُرکھيے کہ اس حقيقت کے باوجود کہ لوگوں نے  دوسرے ديوتاوں کے سامنے اپنے آپ کو گنده کيا اور اس کی حکمرانی  ِ
ِکمرانی کی ، اس کے باوجود، خدا نے سے دست بردار ہوئے اور اپنی زندگيوں ميں بُرائی کا انتخاب کرتے ہوئے ح

ُسنگدلی سے ان کا تعاقب کيا ۔ اس کی حتمی خواہش اپنے ُچنے ہوئے لوگوں کے ساتھ خالص ، پيار بھرے تعلق کو رکھنا  ُ
ُتھی ۔ انبياء خدا کی آواز تھے جو اس کے لوگوں کو واپس ا س کے پاس بiُتے ہيں ۔  ُ  

 
ُئے تھے اور انہيں اسرائيليوں کے ليے عدالت کے پيغام کا اعiن کرنے کا کام يہ پيغام رساں خدا کی طرف سے ُچنے ہو

ُديا گيا تھا ان بُری راہوں کے ليے جن کو انہوں نے اپنی زندگيوں  کے ليے ُچن ليا تھا ۔ وه خداوند اپنے خدا کے طور پر  ُ
ُپرستش اور اس کے سامنے جھک گئے دستبردار ہو گئے تھے اور وه بعل  کے ديوتا اور زرخيزی کی ديوی اشروتھ کی 

ُتھے ۔ ان کی نفس پرستی جس ميں  علم ِ غيب  اور جادوگری ، اسرار و رمود اور روحيں ، اور يہاں تک کہ آگ ميں 
ُانسانوں کی قربانياں شامل تھيں ۔   

 
ُ ان سب کے ساتھ جو ُانبياء کی آواز کے وسيلہ خدا نے لوگوں کو ان کی بُری روشوں سے باز رہنے کے ليے بiُيا اور

حتمی طور پر ، انبياء نے خدا ُاس کی طرف مڑے اپنے تعلق کی بحالی کے ليے اپنے رحم کی وعدے کی پيشکش کی ۔ 
ُکے لوگوں کی دوباره راہنمائی کی ، اس ايک کی طرف اشاره کرتے ہوئے  جو ان کے چھڑانے والے او ر نجات دہنده ،  ُ

۔  ) 6 ۔5 :  23يرمياه ( ے گا يسوع مسيح ، راستباز کے طور پر آئ  
توبہ کا  بiُوه ، اپنی  ) 2خدا کی عدالت کا اعiن ،  ) 1: ِاس مطالعہ ميں انبياء کے کاموں کے تين پہلوو ں پر غور کريں 

ُخدا کے رحم کا وعده جس نے اس کے تعلق کو اپنے لوگوں  ) 3بُری روشوں سے باز آنا اور خدا کی طرف مڑنا ، اور 
بحال کيا ۔ کے ساتھ   

 
: تاريخی ترتيب   

ِہمارا  اگi چيلنج اس کی سمجھ کو حاصل کرنا ہے جو تاريخی طور پر بادشاہوں اور انبياء  کے دور حکومت کے دوران  ُ
 ميں ، ہم نے 21 ۔ 15: 36 تواريخ 2ِواقع ہو رہا تھا جنہوں نے ان بادشاہوں کے ليے خدا کے عدالتی کiم کی منادی کی ۔ 

بابل کے بادشاه ، نبوکدنصر ، يروشليم پر قابض ہوا اور  باقی مانده اسرائيليوں کو بابل ميں لے آيا جو يروشليم سيکھا کہ 
کی تباہی کے دوران موت سے بچ نکلے تھے ۔ يہ باقی مانده بابل ميں قيديوں  اور نوکروں کے طور پر ستر برس تک 

ا اور بابل کو فتح کر ليا۔ ِرہے ۔ اس وقت کے دوران فارص کے بادشا ه نے زور پکڑ  
 

 ج� وطنی سے پہلے:

ُجب اسرائيلی  اسرائيل اور يہوداه ميں رہا کر تے تھے ۔ يسعياه اور يرمياه ان بہت سے نبيوں ميں سے دو يہ وه سال ہيں 
ِتھے جنہوں نے ان کے جi وطن ہونے سے پہلے اسرائيل اور يہوداه کی بادشاہتوں  ميں رہنے والوں کے ليے  ا س کی ُ

 پيشن گوئی کی تھی ۔ 
 آيات کو پڑھتے ہيں ، 23 ۔ 8 ميں يسعياه کے خبردار رہنے کے الفاظ کو پڑھيے ۔ جب آپ 6۔ 4 : 5يسعياه  ۔ 1

 اسرائيليوں کو خبردار کرنے 5کی نيچے qئن لگائيں جو پورے باب ميں پايا گيا ہے ۔ يسعياه "  افسوس" تو لفظ 
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 آيت ميں  يسعياه کس کے تاکستان کی طرف اشاره کر 7 اور عدالت کا ہے ۔ کی ايک مثال  ہے ۔ يہ باب افسوس
 رہا ہے ؟

________________________________________________________________________ 
 

؟)15 ۔ 11آيات ( ُالف۔ ان پر  کونسی عدالت ہے جو خداوند کے اعمال کے ليے کوئی لحاظ نہيں رکھتے   
_____________________________________________________________________ 

ُان کے ليے کيہ تنبيہ ہے جو اپنے آپ کو گناه ، دھوکے  ، اور بدکاری ميں جکڑتے ہيں ، ان کے ليے ب۔  ُ
ُجو چھائی کو بُرائی ، اور بُرائی کو اچھائی کہتے ہيں ، ان کے ليے جو اپنی ہی نظروں ميں دانشمند ہيں ، 

ن کے ليے شراب نوشی ميں ماہر ہيں ، قصور وار کو بے گناه قرار ديتے اور بے گناه کے انصاف  ُاور ا
؟) آيات 25۔ 18( سے انکار کرتے ہيں          

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

بے " اور ) اسرائيل کی  بادشاہت" ( برگشتہ "  الفاظ  کو پڑھيں  اور جب آپ پڑھيں تو 14 ۔ 6: 3يرمياه  ۔ 2
 ساتھ بے وفائی کے  بارے ُکے نيچے qئن لگائيں ۔ يرمياه خدا کے لوگوں کی اس کے)يہوداه  کی بادشاہت"( وفا

ُبات کر رہا ہے ۔ اس کے ساتھ وفادار رہنے کی بجائے انہوں نے  اپنے آپ کو دوسرے ے ديوتاوں کو ديتے  ُ
 ہوئے  زنا کاری کی ، بدکاری اور بُرائی کی ۔ 

  آيات ميں بيان کرتا ہے ؟10 ۔ 6الف۔ وه کونسی تصوير ہے جسے يرمياه  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  آيت ميں اپنے بارے  کيا کہتا ہے ؟12خدا ب۔ 

  آيات ميں خدا کا نبی کے ذريعے  برگشتہ  اسرائيل  کے ليے کيا پيغام تھا ؟ 14 ۔ 12ج۔  
 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ان کو بiُيا دہراتے ہوئے خدا نے

۔ )14 ، 12آيات   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ آيت ميں خدا نے انہيں بiُيا13د۔ 

ُان کے قصور ۔  

ِح۔اور ، انہوں نے کيا کيا   ؟) آيت13( ُ  

خداوند اپنے خدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  1(

 کے خiف، 

تمہاری دوسرے ديوتاوں کے ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  2(

 ليے حمايت  ، اور 

ميرے ليے ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  3(

 نہيں ۔

 
 
 
ِيسعياه اور يرمياه ان دو نبيوں کی مثاليں ہيں جنہوں نے خدا کی تبيہ  کو دونوں اسرائيل اور يہوداه کی بادشاہتوں کے دور  ُ

 ہونا تھا ، اسرائيل کی شمالی  بادشاہت وه پہلی بادشاہت تھی جسے تباهُحکومت کے دوران  اس کے لوگوں تک پہنچائی۔ 
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 سلمنسر  کی قيامت ميں اسوريوں سے ليا گيا تھا ۔ يوناه کی کتاب کو اسرائيل کی تباہی سے پہلے لکھا گيا تھا ِاسے بادشاه 
 ۔ 

 
 ج� وطنی ميں 

 
 iيہ وه سال ہيں جب  اسرائيلی بابل ميں نبو کد نصر بادشاه کے ماتحت رہتے تھے ۔ دانی ايل کی کتاب اسرائيل کی ج

ِکی تاريخ کو قلمبند کرتی ہے جب جب لوگ بابل ميں رہتے تھے اور نبو کد نصر بادشاه تھا ۔ اس مطالہ ميں کہانياں وطنی 
 قبل از مسيح ميں ختم ہوئی ۔ 539جب اسرائيل جi وطن تھا يہ دانی ايل اور آستر کی کتابوں ميں شامل ہو گا ۔ جi عطنی 

ی ۔ بہر حال ، يروشليم کی طرف واپسی ،  واپس آنے والوں کے ساتھ جب فارص کے بادشاه خورس نے بابل کو شکست د
ِقابل قياس وقت کے بعد  رونما ہوتی ہے  ۔   

 
 ج� وطنی کے بعد

ِيہ وه سال ہيں جب اسرائيل نے شاه  فارص  خورس  ، دارا، ارتخشش ، جو ارتخششتا  کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کے 
ُعزرا اور نحمياه کی کتابيں اسيری کے ستر سال بعد رونما ہوئيں ان سالوں روع کيا ۔ ماتحت يروشليم کی طرف واپس آنا ش

 کے دوران جب اسرائيليوں کو ايک مرتبہ پھر وعده کی سر زمين ميں قائم ہونے اور واپس آنے کا موقع ديا گيا تھا ۔ 
 

 ، خدا کا کفاره ، ہماری راستبازی ، کتابيں ، جس کسی بھی وجہ سے ، تاريخی وار تر تيب سے نہيں ہيں ۔ يہ مطالعہ
 مندرجہ ذيل کہانيوں سے اسرائيل کی تاريخ بتائيں گيں ۔ 

 يوناه  اور نينواه کے ليے بiُوه 
 

 دانی ايل اور شيروں کا جھنڈ 
 

 سدرک ، ميسک ، عبد نجو ، ور جلتی ہوئی بھٹی 
 

 qزربابل ، راہنا ، اور عزرا، قانون دينے وا 
 

ے واq نحميا، تعمير کرن  
 

ِآپ کے ان مختلف کرداروں ، کتابوں کی تعداد ،  يا ٹائم qئن کے ساتھ حوصلہ شکن يا بے بس بننے کے ليے حوصلہ 
ُپہلے حصے ميں آپ کو اسرائيل اور يرمياه  نبيوں اور ان کے کاموں سے متعارف کرايا گيا ۔ افزائی نہيں کی جاتی ہے ۔ 

ن دی جا ُچکی ہے  جو جi عطنی تک بڑھتے ہيں ، اور يہ جi وطی کے سال آپ کو سالوں کی مختصر تاريخی آوٹ qئ
 بابل اور فارص کے دورحکومت ميں تھے ، اور کتابيں جو جi وطنی کے بعد کے عرصہ کو ڈھانپتی ہيں ۔ اضافہ 

ِآپ ان کہانيوں کو ُسنتے ہيں جو اس مطالعہ ميں شامل ہيں  ۔ پس ، آئيں آگے بڑھتے ہکرتے ہوئے  ،  يں اور يعناه کی ُ
 کتاب کی طرف مڑتے ہوئے شرو  ع کرتے ہيں ۔ 
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 سبق نمبر ايک۔ حصہ 2

 
:اسائنمنٹ  

يوناه کی کتا ب مختصر ہے ، چار چھوٹےابواب درست ہيں ۔ آپ کی ِن ابواب کو ايک ہی نشست ميں پڑھنے کے ليے 
پر پڑھتے ہوئے لطف اندوز ہوں ۔ جب آپ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ۔ يوناه اور بڑی مچھلی کی کہانی کو اپنے طور 

 پڑھتے ہيں ، ان الفاظ اور فقرات کے نيچے qئن لگائيں جو آپ کی توجہ حاصل کرتے ہيں ۔ 
 
 

: مشق  

 ميں  ہميں بتايا گيا  ہے کہ خدا کا کiم 1 : 1۔ يوناه  1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ اگر آپ کے پاس کراس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِابن

  پر غور کيجيے ۔ 25 ۔ 23 : 14 سiطين 2ريفرنس کے ساتھ بائبل ہے ، تو 

ِ آيت ميں اس بادشاه کے بارے کيا 24 آيت  ميں  ہميں بتايا گيا کہ يربعام  دوم  اسرائيل کا  بادشاه تھا ۔ ہميں 23الف۔ 

 بتايا گيا  ہے ؟

_______________________________________________________________________ 

؟) آيت25(  خدا کا کiم ُسنايا ُب۔ وه کونسا نبی تھا جس کے اس کے ليے  

________________________________________________________________________ 

 ج۔ نبی جونات حفر سے آيا تھا ، جو شمال کی طرف زبولون  ميں تھا ۔ 

  ميں يوناه کے ليے آيا تھا ؟2 : 1۔ وه خدا کا کiم کياتھا جو يوناه 2

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

اپنی بائبل کی پشت پر  پہلے نقشوں ميں سے ايک ميں سے نينواه کے شہر کی تiش کيجيے ۔ يہ شہر کہاں واقع ہے 
 ؟

___________________________________________________________________________   

  اے ميں جواب ديا ؟3۔ کيسے يوناه نے آيت 3

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

: درس و تدريس   

ِيوناه کو خدا کی طرف سے ہدايت ملی تھی کہ وه نينواه کو جائے ۔ اس کی بجائے ، وه خداوند سے دور بھاگا۔ خدا کی 
ہدايت کے ليے يوناه کے جواب کو سمجھنے کے ليے  ہميں نينواه کو جاننے کی ضرورت ہے ۔ نينواه  اسوريہ کا 

دشاه تھا ۔ ہوسيع اب اسرائيل کا بادشاه تھا ۔ سلمنسر بادشاه کو اسرائيل پر قابض ہونے دارلخiفہ تھا  اور وہاں سلمنسر با
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۔ سلمنسر بادشاه کو اسرائيل کی بادشاہت کو اپنا )17 سiطين 2( واq تھا اور اسرائيليوں کو اسوريہ سے نکال ديا جانا تھا 
۔ ُبرتن بنانا تھا مطلب يہ کہ اسرائيل کواسے سiم پيش کرنا تھا   

 
خدا يوناه " بڑے شہر نينواه کو اجا اور وہاں يہ منادی کر ۔۔۔ " اسوريوں کا حملہ گواہی تھا اور خداوند يوناه سے کہتا ہے ، 

 qفہ شہر کی طرف جو اسرائيل کی بادشاہت کو قبضہ ميں کرنے واiِکو شہر کے دل ميں بھيج رہا تھا ، اس بڑے دارلخ
خدا کيا سوچ رہا تھا؟ خدا يوناه سے کيا کرنے کے " ِ۔۔۔ اس کے ليے مناد ی کرنا تھی ۔"ھا ؟  نبی کو کيا کرنا تاور ، ! تھا 

 ليے کہہ رہا تھا ۔ مرنے کے ليے ؟ قيدی بننے  کے ليے ؟ قيد ميں پڑنے کے ليے ؟ بيوقوفی ميں پڑنے کے ليے ؟
 

ا تھا کہ يوناه مخالف سمت کی طرف بھاگتا  کيوں نينواه کے پاس توبہ کرنے کا موقع ہونا چاہيے تھا ؟ کيا ايسا ہو سکت
ُسےنفرت کرتا تھا ايک فرق انسانی گروه  کے طور پر ؟ ظالم دشمن کے طور ) نينواه کے لوگوں ( کيونکہ اوه اسوريوں 

 پر ؟
 

 يوناه نينواه کا يہ پس منظر  يوناه کی کتاب کی ياد دہانی کے ليے اسٹيج ترتيب ديتا ہے ۔ اور ، يہ سب خدا کے کiم کے
 نبی تک پہنچنے  کے ساتھ شروع ہوتا ہے ۔۔۔ 

 
 

: عکسی سواHت  

اگر خدا مجھے کہيں جانے کے ليے کہے، تو کيا ميں جاوں گا ؟ اگر : کوئی مدد نہيں کر سکتا  بلکہ سوال پوچھ سکتا ہے 
ہاں جانے يا نہ جانے خدا مجھے اپنی زندگی کو خطر ے ميں ڈالنے کے ليے کہے ، تو کيا ميں ايسا کروں گا ؟ ميرے و

 کے  فيصلے پر  کيا اثر پڑے گا ؟
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 ہو سکتا ہے ميری شناخت يوناه کے ساتھ ہو ۔ وه کونسی چيزيں ہيں جو ميرے دور بھاگنے کا سبب بنتی ہيں ؟

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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: مشق  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليکن يوناه بھاگ گيا  اور۔ 1
۔ )3آيت (  

ترسيس درحقيقت کہاں واقع  تھا ، ممکن ہے کہ يہ مغربی  يورپ  ميں ہو ، ليکن درست طور پر کوئی نہيں جانتا کہ 
 ُاس کا راستہ مغرب کی طرف تھا اور نينواه مشرق کی طرف ۔ ظاہری طور پر ،  وه مکمل طور پر فرق سمت کی

 طرف بڑھا ۔ 
 نقشے پر سے زبولون کی تiش کيجيے  اور  پھر ساحل کے ساتھ جنوب کی جانب يا فا  کے شہر کو تiش ۔ 2

ُ بی کے مطابق  اس کے بحری سفر کی 3ُکيجيے ۔ وہاں اسے نے ترسيس کی طرف جانے والی کشتی کو پايا ۔ آيت 
 وجہ کيا تھی ؟

___________________________________________________________________________ 

: ۔ کشتی پر  مايوس کن حالت کو اپنے الفاظ ميں بيان کيجيے 3  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

۔ ليکن يوناه کہاں چi گيا تھا اور وه کيا کر رہا تھا ؟4  
___________________________________________________________________________ 

؟) آيت6( ۔ کپتان  خوف زده تھا ۔ وه يوناه سے کيا چاہتا تھا کہ وه کرے 5  
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

؟) آيت7( ۔ مiحوں کی حالت کيا تھی 6  
___________________________________________________________________________ 

  نتيجہ کيا نکi ؟۔7
___________________________________________________________________________ 

ُمiح جلدی سے اپنے مسافر سے واقف ہو ُچکے تھے ۔ ان سب سوالوں  کا قياس کيجيے جو انہوں نے يوناه سے  ۔ 8 ُ

ُپوچھے ۔ ان کے سواqت کے ليے اس کا کيا جواب تھا  ؟) آيات9- 8( ُ  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

۔ مiح ظاہری طور پر جانتے تھے کہ وه خداوند سے بھاگ رہا تھا ليکن اب وه جاننا چاہتے تھے کہ کيوں ؟ يہ 9
مين کے خالق کی عبادت کی ، وه ُاقرار کرنے کے بعد کہ اس نے آسمان ، سمندر اور ز  

___________________________________________________________________________ 
؟) آيت10( ۔ وه کيا جاننا چاہتے تھے 10  

___________________________________________________________________________ 
 

) آيت11( ُکرے گا ۔ پس انہوں نے يوناه سے کہا ) کم ( ناراض خدا کو ٹھنڈا ِاب مiح جاننا چاہتے  ہيں جو اس۔ 11  
___________________________________________________________________________ 

؟) آيت12( يوناه کا جواب کيا تھا ۔ 12  

___________________________________________________________________________ 
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ُ۔ وه جانتا تھا کہ وه قصور وار تھا ۔ وه ايک تھا جو طوفان پر  الزام لگانے واq تھا ليکن اس کی بجائے اسے 13 ِ
ِسمندر ميں پھينک ديا گيا ، مiحوں نے کيا کيا ؟  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 آيت ميں 14۔  ليکن يہ بڑا طوفا ن  شدت اختيار کر گيا ۔ مiح واپس خشک زمين کی طرف نہيں جا سکتے تھے ۔ 14
ُوه خداوند کے سامنے گڑگڑائے ۔  يہ ان کی دعا کا جوہر تھا ؟  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

  آيات ميں کيا رونما ہوا ؟16 اور 15۔  15
الف۔ يوناه کے ليے؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ب۔ سمندر کے ليے ؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؟ ج۔ مiحوں کے ليے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آيت ميں کيا مہيا کيا ؟17۔ خداوند نے 16

___________________________________________________________________________ 
اور " 

  "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوناه
 

): عکس(غور و خوص    

   وقت  ليتے ہيں  اور چند چيزوں کا قياس کرتے ہيں ۔۔۔ ِآئيں واپس  اس باب پر غور کرنے کے ليے
ُکيا آپ اسے دلچسپ پاتے ہيں کہ ايک يوناه کا اس ايک سے بھاگنا جس کی وه عبادت کرتا ہے  درست ہے؟ آپ )  آيت9(ِ

يا ؟ُکے ذہن ميں کيا خياqت آتے ہيں ؟ کب آپ اپنے آپ کو اس  ايک سے دور بھاگنے کو پاتے ہيں جس نے آپ کو بنا  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ُتھے ان کو وہی ) خدا(ُيوناه جس نے خدا کی عبادت کی وه اس کا نا فرمان  ہے جبکہ مiح جن کے اپنے ديوتا 
ُا جو ان کو اس کی فرمانبرداری کے ليےکرنا تھا ۔ اس پر نظر ثانی کيجيے جو مiحدوں نے کہا اور خدا کرنا تھ ُ ُ

: کے قہر کو کم کرنے کے ليے کرنے کی کوشش کی جس کا سبب يوناه کی نا فرمانی تھی   
________________________________________________________________________ 

ُسے يوناه خداوند سے دور بھاگا تھا ، خدا اس سے کتنا دور تھا ؟جتنی مشکل   
 کس نے بڑی ہوا کو بھيجا جو ايک بڑے طوفان  کا سبب بنی ميں آيت 4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

و مہيا کيا تھا  آيت ميں ، جس نے بڑی مچھلی ک17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

 

پيٹ ميں پاتا ہے ۔  کے ور اب يوناه  اپنے آپ کو ايک دوسرے ا  
 بی ہميں بتاتی ہے کہ وه پيٹ ميں تھا 5آيت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ہميں بتاتی ہے کہ وه پيٹ ميں تھا 15آيت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ہميں بتاتی ہے کہ پيٹ ميں تھا 17آيت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تی ہيں ُکيا ہيں ؟ يہ جگہيں اسے رکھنے کے ليے کافی بڑی دکھائی دي" پيٹ کی جگہيں " يوناه  کے ليے  يہ 
ُ، اسے چھپانے کے ليے کافی بڑيں ۔ آپ کيا سوچتے ہيں کہ وه کس کی تiش ميں تھا ؟ چھپنے کی جگہ کی 

ُ؟ کيا اس نے سوچا کہ وه چھپ سکتا تھا ؟  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

ُکہاں خدا نے دوسروں کو پايا جن سے اس نے محبت کی ؟  
ُ ميں  آدم اور حوا نے گناه کيا اور خدا ان کو ڈھونڈنے کے ليے گيا ۔ ياد کيجيے اس نے انہيں کہاں 3پيدائش  ُ ُ

؟ )9  ۔ 8 : 3پيدائش ( پايا   
_____________________________________________________________________ 

 ميں خدا نے قائن کو کہاں پايا 4پيدائش 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

  ميں خدا نے لوط کو کہاں پايا ؟19پيدائش 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٰ ميں خدا نے موسی کو کہاں پايا ؟3خروج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يں خدا نے روت کو کہاں پايا ؟ م1روت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ميں خدا نے سيموئيل  کو کہاں پايا ؟3 سموئيل 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ميں خدا نے داود کو کہاں پايا ؟16 سيموئيل 1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بی ميں کيا منادی کی ؟6 : 2ُاq تھا ۔ اس نے يوناه ُيوناه جانتا تھا کہ خداوند اسے چھڑانے و

_______________________________________________________________________ 

: استدعا  

۔ وه کونسے اوقات ہے جب آپ چھپتے ہيں اور ڈھونڈے جانا نہيں چاہتے ؟1  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

آپ کے پيٹ کے مقامات کہاں ہيں ؟۔ آپ چھپنے کے ليے کہاں جاتے ہيں ؟ 2  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

  کو پڑھيں ۔ 24 ۔ 23 : 23۔ يرمياه 3
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الف۔ پہi سوال کونسا ہے جو خدا پوچھتا ہے 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟َ  

وال کيا ہے ُب ۔  اس کا اگi س

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ج۔ آخر کار ، وه کيا پوچھتا ہے 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

۔  کيسے يہ سواqت خدا کے بارے ميری سمجھ کے ليے چيلنج ہيں ، خدا جو ہر جگہ موجود ہے ؟4  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
:چيلنج   

ُجيسا کہ ميں اپنے خاندان اور دوستوں کا اور ا ن کا جو مير ے کام کرنے کی جگہ ہيں  کا قيا س کرتا ہوں تو کيسے ميں 

ُارادے کے ساتھ ان مقامات ميں خدا کی حضوری کی آگاہی کو qنے کا عمل کرونگا جو چھپنے کے ليے ہے کہ وه ہو 

ی سiمتی ، اور حفاظتی موجودگی  کی دريافت کريں ؟ُسکتا ہے اس ک  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 ميں کيا کہہ سکتا ہوں ؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

: دعا  
 ميری دعا  خداوند سے يہ ہے کہ خدا ميرے وسيلے کام کرے اپنے ليے کسی سے جوڑنے کے ليے ۔۔۔ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

: ياد دہانی   
 کے ساتھ خداوند سے کبھی ُجدا  نہيں ہو سکتا ۔ خدا اپنے آپ کو نہيں يہاں جاننے کے ليے بڑا سکون ہے کہ ميں چھپنے

ُچھپاتا  او ر ہم اسے چھپ نہيں سکتے ۔ ا س نے آسمان اور زمين کو پيدا کيا۔ اور ، اس نے مجھے پيدا کيا ۔ کيونکہ ميں  ُ ُ
 ہميشہ ياد دqتے  ہوئے کہ ميں  ميرے ذہن ميں ہو سکتا ہے ، مجھے10 ۔ 7 : 139ُاس کا ہوں اور وه ميرا ہے  تو زبور 

وه ُاس کی حفاظت سے بھاگ نہيں سکتا ۔  يہاں کوئی جگہ نہيں جہاں ميں جا سکتا ہوں اور اسے تiش نہيں کر سکتا ۔ 
ُوہاں ميرے ساتھ ہے ۔ ان آيات کو انڈکس کارڈ پر  لکھيے  اور اپنی آيات کی qئبريری ميں انہيں شامل  کيجيے ۔ اس  ِ ِ

ُ کو تiش کيجيے جب آپ اس کی حضوری ميں آرام پاتے ہيں ۔ يہ جانتے ہوئے سiمتی کی تiش کيجيے سکون  و راحت
ُ کہ تخليق ميں کچھ بھی آپ کو اس سے اور اس کی محبت سے  الگ نہيں کر سکتا    )!39 ۔ 38 : 8روميوں  ( ُ
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 سبق نمبر ايک ۔ حصہ 4

 
: درخواست   

 جو ناقص ديوتاوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہيں ۔ يہ آيت يہ سوال پوچھتی ہے ُ ان کی بات کرتی ہے 8 : 2يوناه  ۔ 1
وه ناقص چيزيں کونسی ہيں جس سے ميں چمٹا ہوا ہاں ؟:   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 يہ آيت  اعiن بھی کرتی ہے کہ ہم کيا ضبط کرتے ہيں جب  ہم اپنا يمان اور  بھروسہ دوسرے لوگو ں اور ۔ 2
 چيزوں پر رکھتے ہيں ۔ ہم کيا ضبط کرتے ہيں جو ہمارا ہو سکتا تھا 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ہمارے پاس کرنے کے ليے انتخاب ہے ، ليکن ہم دونوں کو ايک ساتھ نہيں رکھ سکتے ۔ ہم  ناقص ديوتاوں کے 
ساتھ  چمٹے رہنے اور فضل کو ضبط کرنے کا انتخاب کر سکتے ہيں يا ہم نا قص ديوتاوں کو ضبط کر سکتے 

ل ، جيسے کہ خدا کی محبت کے ساتھ چمٹے  ره سکتے ہيں ۔ ہيں اور فض  
؟) آيت9( ۔ ہميں کيا کرنی کی جرات دی جاتی ہے جو گواہی ديتی ہے کہ ہم  فضل کے ساتھ قائم ره رہے ہيں 3  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

، ہماری عبادت او ر تعريف   سالميت کے ساتھ رہنے کے خداوند کے  ليے شکرانے  ، نذرانے  کے گيت گانا 
" داوند کی طرف سے آتی ہے ۔ نجات خ" گيت گانا  يہ سب ہمارے ايمان کی گواہی ديتے ہيں ۔   

ُ۔ يوناه کے پاس  غو ر کرنے اور توبہ کرنے کا وقت تھا اور اب اس بڑی  مچھلی کے پيٹ ميں اس کی زندگی 4 ُ
  آيت ميں کيابتايا گيا ہے ؟10ختم ہوتی دکھائی ديتی ہے ۔ ہميں 

________________________________________________________________________ 

 
: اسائنمنٹ  

  3پڑھيے يوناه 

: مشق  
يہ واقعی بےشک ،  ہم نہيں جانتے ليکن ہم اپنے طور پر  يوناه کے سمندر کے کنارے رينگنے کا تصور کر سکتے ہيں ۔ 

ُہی خوبصورت نظاره نہيں ہے  ، آخر کار ، وه مچھلی کے اندر تين دنوں تک رہا ۔ کيا آپ اسے ديکھ سکتے ہيں  جب 
ہ اگل نہيں ديا جاتا ؟تک سارا نوال  

  آيت ميں کيا ہوتا ہے ؟1۔ 1
________________________________________________________________________ 

 يوناه کے ليے خدا کے دوسرے کiم  کا کيا جوہر تھا ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  ميں کہاتھا ؟2 : 1کيا وه جوہر تبديل ہو گياتھا  جو خدا نے  يوناه 

________________________________________________________________________ 
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ُ يہ کيسے  اس کے جواب کے ساتھ تبديل ہوا ؟ ميں3 : 1 کے مطابق يوناه کا جواب  کيا تھا؟ يوناه 3۔ آيت 2  
________________________________________________________________________ 

  ميں کيسے استعمال کيا ؟5 ۔ 3۔ خدا نے يوناه کو آيات 3

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُ۔ اس نے کيا ) آيت6( خدا کا پيغام نينواه کے لوگوں کے دلوں تک پہنچا ۔ يہ پيغام  بادشاه کے دل تک بھی پہنچا 
ُکيا جس نے اس کی توبہ کو بيان کيا ؟ ِ  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ُپھر اس نے ايک اعiن کروايا ۔ اس نے نينواه کے لوگوں کو  توبہ اور دعا کرنے کی طرف راہنمائی کی ۔ ۔ 4 ُ
ُ کرنے ميں  اپنے آپ کو ٹاٹ اوڑھنے  جس نے اس کی دکھ اور خاکساری  کی گواہی دی  اس ظلم اور توبہ ُ ُُ

ُتوبہ کرنے ميں اسے ترک کرنے اور ُبُرائی سے جو انہوں نے سرزد کی تھی  لہذا توبہ ميں يہ عمل شامل تھا ۔  
ُھی شامل تھا ۔ يہ ان کی راہوں ُاس سے باز رہنے کے ليے جو وه کر رہے تھے  کے بiُوے کے ليے جواب ب

ُکی تبديل کا بiُوه تھا ۔ اس کے ليے خدا کا جواب کيا تھا جو انہوں نے کيا    آيت؟10( ُ
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُخدا کے فضل نے ان کے توبہ کرنے والے دلوں کو حاصل کيا  اور ان کے ليے اپنا رحم کيا  جس نے اسے  ُ ُ
ُتباہی کو qنے سے باز رکھا جس کی اس کی دھمکی دی تھی  ۔   

 

): عکس(غور و خوص    
!۔ کتنا چھوٹا باب خدا کے فضل سے بھرا ہوا ہے 1  

ا ۔ اپنی نا فرمانی ، اپنی بغاوت ، اپنے چھپنے ، اور خدا سے بھاگنے  وه شروع ہی سے   يوناه پر بڑا مہربان تھ
ِکے باوجود ، خدا نے يوناه کو اپنے مقاصد  کے ليے بچايا  اور اس کے پاس ان الفاظ کے ساتھ آيا ،  بڑے شہر " ُ

" ننيواه کو جا ۔   
" دنوں ميں نينواه  تباه کيا جائے گا ۔چاليس : " يوناه  فرمانبرداری کے ساتھ گيا اور خدا کے کiم کی منادی کی 

ُخدا کے فضل کے ساتھ ، اس کی بi استحقاق محبت کے ساتھ ، نينواه نے خدا  کا يقين  کيا ، روزه رکھا ، اور 

 ٹاٹ اوڑھا ۔ 
بادشاه نے پيغام ُسنا اور جو لوگ کر رہے تھے اور فرمان جاری کيا کہ ہر ايک  ، انسان اور جانور، روزه 

ُاٹ اوڑھے ، اور خدا کے سامنے گڑگڑائے ۔ انہيں اپنی بُری راہوں اورظلم کو ترک کرنا تھا رکھے ، ٹ ۔ ُ  
 

ُاور ، خدا ،  اپنے فضل ميں  بہت رحيم تھا ۔ وه ان پر  تباہی نہ qيا  جس کے ليے اس نے دھمکايا تھا ۔  ُ  
ُرے سيکھ رہا ہوں ان کے ليے ُ۔ خدا کے فضل پر غور کرتے ہوئے ، ميں خدا کے بارے اور اس کی محبت با2

ُجن کو اس نے پيدا کيا  خواه ميری پہچان يوناه کے ساتھ ہو يا نينواه کے لوگوں کے ساتھ؟  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

۔ ہمارے ليے خدا کی خوشخبری کيا ہے جب و ه ہماری نا فرمانی ، ہماری بغاوت ، ہمارے سخت دلوں  کے 3
ساتھ مخاطب  ہوتا ہے ، اور يہاں تک کہ ہمارے نا قص ديوتاوں کے ساتھ چمٹے رہنے کے انتخاب کے باوجود 

 ؟
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: درخواست   

کا سوال پوچھ نہيں ليتے ۔ لہذا ، يہ کہانی ميری زندگی " پھر کيا " ہم آگے بڑھنے کی جرات نہيں کرتے جب تک کہ ہم 
ر q گو کر تا ہو ں؟ ميں کيسے دوسروں کے ليے فضل کو بڑھاتا پر کيا فرق ڈالتی ہے ؟ ميں کيسے فضل کو اپنے اوپ

 ہوں ؟ فضل توبہ کرنے والے دل اور ساده طور پر پيار کو حاصل کرتا ہے ۔ 
۔ وه کونسے اوقات ہيں جب مجھے اپنی زندگی پر فضل کو qگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، اپنے ساتھ فراخدلی کے 1

 پيار کرتے اور معاف کرتے ہوئے خود الزام تراشی   کے  خياqت اور اعمال سے ساتھ برتاو کرتے ہوئے ، اپنے سے
 باز رہتے ہوئے  جو الزام لگاتے اور سزا دqتے ہيں ؟

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

کيا يہاں آ ج کجھ  ہے جس کے ليے مجھے اپنے آپ کو معاف کرنے کی ضرورت ہے ،  کچھ جو ميں نے کہا 
 يا کيا ، کچھ  جس پر مجھے فخر نہيں ، کچھ  جو ميں نے کيا جس نے کسے دوسرے کا دل دکھايا ہو ؟

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 کہ خدا آپ کو طاقت دے کہ آپ اپنے آپ کو معاف کريں جيسے وه آپ کو معاف کر ُچکا ہے  ۔ 
  ۔ وه کون لوگ ہيں جس سے ميں پيار کرنے ميں مشکل پاتا ہوں ؟2

________________________________________________________________________ 
ُميں ان اشخاص کے قصوروار ہونے کا اعiن کرونگا  اور انہيں اس کی ادايئگی کرنا ہو گی جو انہوں ان کے  ُ ُ ُ ِ

ُليے فراخدلی اور خدا ترسی کے عمل کے بغير  کيا ۔ ميں انہيں سزا دونگا اور  ان کو برباد کرونگا ۔ ميں کيسے  ُ
ھ کسی سے محبت رکھ سکتا ہوں جب ايسا کرنا بہت  مشکل ہے ؟آج  فضل کے سات  

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

کو معاف کر ُچکا ہے ۔ کہ خدا آپ کو دوسروں کو معاف کرنے کی ہمت دے جيسے وه آ پ   
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: اسائنمنٹ  
ِ ۔ اس ميں اور بصيرتوں کی تiش کيجيے  کہ اس يوناه کا کردار کيا ہے  ۔ 4دوباره پڑھيے  يوناه  ِ  

: تعارف  
ور ِاس باب کو پڑھنے کے بعد ہم يوناه سے محبت کے ليے مزيد مشکل کو پا سکتے ہيں ۔ ہم جانتے ہيں وه سر کش  ا

ُباغی تھا ، ايسا شخص تھا جس کا اپنا  اراه تھا ۔ نا صرف اس نے نينواه جانے کے ليے  خدا کے بiُوے کی نا فرمانی  
کی بلکہ  چاہتا تھا کہ وه درست چيز کرنے اور فرمانبرداری کرنے کی بجائے سمندر ميں ڈوب جائے ۔ يہ باب ہميں اپنے 

ہلی جگہ نينواه نہيں جانا چاہتا تھا ۔ آئيں جاری رکھتے ہيں ۔۔۔۔ اندر اور بصيرتيں ديتا ہے کہ وه کيوں پ  
 

: مشق  
کے بارے پڑھتے ہيں اور يہ کہ کيسے يوناه نے  ) ترس( ميں  ہم  نينواه کے ليے خدا کے رحم  10: 3 يوناه  ۔1

  ميں جواب ديا ؟1: 4يوناه  
_____________________________________________________________________ 

  آيت ميں خدا کے بارے سچائی کے ليے يوناه کيا جانتا تھا ؟2۔ 2
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

ُوه خدا کے بارے ان چيزوں کی سچائی کو جانتا تھا جس کی اس نے عبادت کی تھی  ۔3 ِ۔ اسی ) 9 : 1يوناه ( ِ
ُليے وه بھاگ گيا ۔ اس حقيقت کے بارے کہ وه بھاگ گيا  ہميں اس کی  نينواه کے لوگوں کے متعلق کيا بتاتی ہے ِ

 ؟
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 وه کيسے چاہتا تھا کہ خدا نينواه کے لوگوں کے ساتھ برتاو کرے ؟
________________________________________________________________________ 

؟) آيت3( ُ۔ يوناه خدا سے کيسے چاہتا تھا کہ وه اس کے ساتھ برتاو کرے 4  
________________________________________________________________________ 

؟) آيت4( ۔ خداوند نے کيسے جواب ديا  5  
________________________________________________________________________ 

کے ليے چi گيا  جو نينواه کے ساتھ رونما ہونے واq تھا ۔ کوئی ايک " انتظار کرنے اور ديکھنے "  يوناه ۔ 6
ُاس احساس کو حاصل کر سکتا ہے وه اظہار ناراضگی کے ليے چi گيا ۔ اس کی ساری زندگی ااس کے اپ ُ ِ نے ِ

ُبارے تھی  ۔ ايک بار پھر  ، خدا  فضل کے ساتھ يوناه کے پاس آيا اور وه پودا لگانے کا سبب بنا جس نے اس 
؟) آيت6(َکے ليے سايہ مہيا کيا  ۔ مے کے ليے يوناه کا رد ِ عمل کيا تھا ؟   

________________________________________________________________________ 

 

   کے مطابق  اگلے دن کيا رونما ہوا ؟8 اور 7ت   آيا۔ 7

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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نواه کے لوگوں کے ليے خدا ہے فضل پر ۔  اور دوباره  ،  يوناه  اپنے مرنے کی خواہش کو بيان کرتا ہے ۔ ني8
ُاس کی ناراضگی  کو اسے ختم کرنا تھا ۔ اب وه اس سايہ دار درخت  کے بارے ناراض ہے جو مر گيا  ا ور  ُ ُ

ُ آيات ميں خداوند کيسے اسے جواب ديتا ہے ؟11 اور 10اب وه دوبار ه مرنا چاہتا ہے ۔   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: درس و تدريس   

نے کے بارے زياده متاسف تھا  جو نہيں جانتا  لوگوں کی نسبت  مے اور کر120000ِ يوناه  ، اس جوہر ميں ، نينواه کے 
ُتھا کہ جس نے انہيں پيدا کيا ، ان سے محبت رکھی ، اور انہيں برکت دينا چاہتا تھا ۔ وه خدا کو فراخدل ، رحيم ، غصہ  ُ ُ

ھے۔ کرنے ميں دھيما ، پيار کرنے ميں غنی  ، اور خدا جو آفت کو بھيجنے ميں  دھيما   ہے کے طور پر نہيں جانتے ت
يوناه کے نقطہ نظر سے خدا کو ہی صرف اسرائيليوں کا خدا ہونا تھا ۔ ا ب خدا نينواه کے لوگوں کے ليے اپنے فضل کو 
ُبڑھانے کا انتخاب کر تا  ہے ، ان کے ليے جن سے تعلق نہيں ، جو خدا کے لوگ نہيں تھے۔ تاہم ، خدا اپنے آپ کو سب 

 لوگوں کے خدا کے طور پر دکھا رہا تھا ۔ 
 

):غور و خوص( عکس   

 يہ کہانی ناگہانی  طور پر اختتام پذير ہوتی ہے ۔ يہ اگرچہ وه سب سواqت ہيں جن کو جواب نہيں ديا گيا ۔ يوناه نے 
کيسے خدا کے حتمی سوال کا جواب ديا ؟ خدا کے ساتھ مقابلہ کرنے  کے بعد يوناه کے ساتھ  کيا واقع ہوا ؟ کيا خدا نے 

ُ صبر کو کھو ديا اور اس کی زندگی لے لی؟ ليکن ، کيا يہ اہم سواqت ہيں ؟ مزيد معنی خيز سواq ت يوناه  کے ليے اپنے
ِکيا ہونگے جب ہم اس کہانی کی استدعا کو ہم عصر زندگی کے ليے قياس کرتے ہيں ؟  

۔ ميں کيسے جواب  ديتا ہوں جب ميں امير سے امير ہوتا جاتا ہوں ؟1  
( ليکن يہ مناسب" کو دھيان ميں qتا ہوں ؟ کيا ميں اپنے آپ کو ايسا کہتے ہوئے پاتا ہوں ، " مناسب" ۔ ميں کيسے لفظ 2

!"نہيں ہے ) ٹھيک  
ِ۔ جب بُرے لوگوں کے ليے اچھی چيزيں رونما ہوتی ہيں ، تو  کيا مجھے سوال کرنا چاہيے کہ آيا  کہ اس کے مستحق 3

 ہيں يا نہيں ؟
ے حق دار ہونا  گزر جاتا ہے ، تو ميں کيسے جواب ديتا  ہوں ؟۔ جب  نوکری ميں ترقی کے ليے کسے ک4  
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: استدعا  

ُخدا ہميں دنيا کے ليے اس کی صورت کو بيا ن کرنے کے ليے کہتا ہے  ِ۔ اس کہانی ميں ہم  فضل ، رحم ، )27 : 1( ُ
خدا  وه کون ہے ۔ محبت اور قہر کرنے ميں دھيما  کرنے والے تمام الفاظ کو سيکھتے ہيں جو بيان کرتے ہيں کہ

طرفداری نہيں دکھاتا ۔ وه نينواه کے لوگوں کے ساتھ وہی ہی برتاو کرتا ہے جيسا وه يوناه کے ساتھ محبت اور معافی کے 
ُ کو پڑھيے ۔ يسوع  ہجوم سے بات کر رہا ہے جو اس کی تعليم ُسننے کے ليے 48۔ 43 : 5ساتھ برتاو کرتا ہے ۔  متی  

ُچينلج کر تی ہيں کہ ہميں دوسروں کے ساتھ کيسے برتاو کرنا جو اس کا عکس پيش کرے ۔ وه جمع تھے ۔ يہ آيات ہميں 
پہلے محبت اور نفرت کے بارے بات کرتا ہے ۔ پھر وه سورج اور  بارش کے دونوں کے ساتھ  نيک و بد  پر، دونوں 

ُنے کے ليے بiُ رہا ہے ۔ وه انہيں ايسا ُيسوع لوگوں کو اٹھ کھڑے ہوراست او ر نا راستوں پر  برکت  کی بات کرتا ہے ۔ 
ُکرنے کے ليے بiُ رہا ہے جيسے وه کرتا ہے ۔ وه انہيں اس کا عکس پيش کرنے کے ليے بiُ رہا ہے ۔  خدا  انتخابی نہيں  ُ

ہے جب وه  سورج اور  بارش کے ساتھ مخلوقات کو برکت ديتا ہے ۔ وه ايسے ہی ہميں چيلنج کتا ہے ۔ اتخابی طور پر 
ُحبت نہ کريں بلکہ اسا کی بجائے ان سے  محبت رکھيں جو بدلے ميں آپ سے محبت نہيں رکھتے ۔  ہميں خدا کی م ِ

پاکيزگی کو دکھانے کے ليے بiُيا گيا  ہے ، اپنے باپ کی پاکيزگی کو جس نے ہميں اپنے بيٹے يسوع مسيح ميں پاک بنايا 
! کی ضرورت ہے جو وه ہے کيونکہ ہم کامل نہيں بن سکتے ، ہميں نجات دہنده۔   

 
: ياد دہانی   

ُانہيں انڈکس کارڈ پر  لکھيے اور  ِ  آيات کو ان اگلے ايام ميں ياد کرتے ہوئے لطف اندوز ہوں ۔ 48 ، 45 ۔ 44 : 5متی 
پُشت پر اپنی دعا کو شامل کيجيے  خداوند سے ايسا کہتے ہوئے کہ وه آپ کو پيا ر کرنے کے قابل بنائے جيسے پہلے 

  نے آپ سے پيار کيا ۔ ُاس
 

: اختتامی  آرا ء   

ِجيسے ہم يوناه کی کتاب کے اپنے مطالعہ  کے نتيجے   کے ليے qئے جاتے ہيں تو آپ کو ايک بار پھر ان ابواب پر 
کے نيچے لکير "  ليکن" يا  ہائی qئتر لينے اور لفظ )  قلم(غور کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ۔ يہ وقت پين 

  کا وقت  ہے جسے استعمال کيا گيا ہے ۔ لگانے
کو نيو " ليکن"  بار لفظ 13آپ کے پوری بائبل  کو انڈر qئن کو مکمل کرنے کے بعد ، آپ نے غور کيا ہو گا کہ کم از کم 

: انٹرنيشنل ورژن کی بائبل ميں استعمال کيا گيا ہے   
)3 : 1يوناه  ( پيروی کرتا ہے   ليکن ۔۔۔ ُخداوند کچھ کہتا ہے اور يوناه جلدی سے اس کی پہلے باب ميں   

)5 : 1يوناه  ( ہر کوئی طوفان کے ساتھ جنگ کر رہا  ہے  ليکن يوناه ۔۔۔   
)13 : 1يوناه ( کشتی پر آدميوں نے خشک زمين کی طرف اپنی بہترين کوشش کی ليکن ۔۔۔   

۔  )17 : 1يوناه ( ُلوگوں نے يوناه کو اٹھايا اور ڈبو ديا اور مار ديا  ليکن خداوند ۔۔۔   
)  بی6 : 2يوناه ( اپنی دعا ميں يوناه  نے سوچا کہ وه مر رہا تھا ليکن ۔۔۔۔   

۔  ) 9 : 2يوناه  )( ُيوناه  ان کی بات کرتا ہے جو فضل کو ضبط کرتے ہيں اور اپنے ليے وه کہتا ہے  ، ليکن ۔۔۔   
) 8 : 3يوناه (  ہے ليکن ۔۔۔ ُبادشاه ان کو روزه رکھنے  کا فرمان ديتا ہے اور اضافہ کرتا  

)1 : 4يوناه  ( خدا ترس کھاتا ہے اور نينواه  کے لوگوں کو ہiک نہيں کرتا بلکہ  يوناه ۔۔۔   
  )4 : 4يوناه ( يوناه مرنا چاہتا ہے ليکن خداوند ۔۔۔ 

)7 : 4يوناه ( انگور کی بيل بڑھتی ہے  اور سايہ مہيا کرتی ہے ليکن خدا ۔۔۔   
) 9 : 4يوناه (   مرنا چاہتا ہے ليکن خدا ۔۔۔ دوباره ، يوناه  

) 10 : 4يوناه ( يوناه   ناراض ہوتا ہے مرنے کے ليے ، ليکن خداوند ۔۔۔   
۔ )11 : 4يوناه (يوناه بيل کے بارے  بہت فکر مند ہے  ليکن  نينواه ۔۔۔   

 
ه اپنی طرح زندگی کو چاہتا  ہے ليکن خدا يوناه اور خداوند کے درميان جنگ ہيں ۔ يونا"  ليکن " کيونکہ زياده ترحصہ ، 

ُ ميں  يوناه خدا کی تابعداری کرتا ہے ۔ خدا نينواه کے لوگوں کے ليے اس کی خدمت کو 3کے فرق خياq ت ہيں ۔  يوناه 
 " يہاں " ُجب خدا نے ديکھا جو انہوں نے کيا ۔۔۔۔ : "  آيت آتی ہے 10 ۔ اور پھر رکت ديتا ہے ۔  لوگ جواب ديتے  ہيںب

يہاں خدا اور يوناه کے درميان جدوجہد نہيں ہے ،  انسان اور فطرت کے درميان ،  بيل اور کيڑے کے ! نہيں ہے " ليکن
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ُدرميان کچھ بھی نہيں ہے ۔ جی ہاں ،  جب يوناه نينواه  پہنچا اس کے پاس بتانے کے ليے کہانی تھی کہ وه وہاں کيسے 
ُ  ساده طرح بتانا ، يوناه کہہ سکتا تھا کہ اس نے خدا کے بiُوے کی پہنچا ۔  کہانی بہت مختصر ہو سکتی تھی ۔

۔ کوئی  ) 3يوناه ( ُفرمانبرداری کی ،  نينواه کے لوگوں نے خدا کا يقين کيا اور توبہ کی  ، اور خدا نے ان پر رحم کيا 
!ليکن نہيں   

 
 

:دعا  

ُوناه کے ساتھ پاتا ہوں ۔ تو بiُتا ہے اور ميں دوسرے رستے اکثر کئی دفعہ ميں اپنی پہچان  يِاے خداوند قادر  مطلق خدا ، 
ُنکل جاتا ہوں ۔ ميں تجھ سے چھپنا چاہتا ہوں ۔ ميں فرمانبردار بننا نہيں چاہتا ۔ ميں اپنی نا فرمانی او ر بغاوت کے گناه کا 

 تيرے فضل اور رحم کا مستحق اقرار کرتا ہوں ۔  کئی دفعہ ميں اپنا رستہ چاہتا ہوں ۔ ميں سر کش اور ضدی ہوں ۔ ميں
ُنہيں ہوں ۔  ليکن ،  اپنے گناه کے باوجود  تو محبت کے ساتھ ميری طرف آتا ہے ۔ ميری آنکھوں کو ديکھنے کے  کھولتا 
ہے جو تو ديکھتا ہے ۔ ميری تمام دليلوں کو خاموش کر اور مجھے  فضل بخش کہ ميں جلدی سے تيری مرضی کو پورا 

مت  کے مواقع فراہم کرنے  کے ساتھ برکت دينے کے ليے تيرا شکريہ جيسے ميں دوسروں سے کروں ۔ مجھے اپنی خد
 محبت کرتا ہوں ۔ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سبق نمبر دو۔ حصہ 1

 
: تعارف  

 : 14 سiطين 2( ن  ہوئی ، شمالی  بادشاہت  ميں ِيوناه نبی کی نبوت  اسرائيل کی بادشاہتوں کے دور حکومت کے دورا
 ميں  ہميں بتايا گيا ہے کہ اسوريوں نے سرزمين پر حملہ کيا اور  سامريہ کے دارالخiفہ شہر  کو 6 : 17 سiطين 2۔ )25
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رہے قبضہ ميں کر ليا ، وه جگہ جہاں شمالی  بادشاہت کے بادشاہوں نے حکومت کی  تھی ۔ خدا کے لوگ شمال ميں ره 
 ہيں جسے اسوريوں سے نکال ديا گيا تھا ۔ 

 ميں ہم  يہوداه ميں دارلخiفہ يروشليم کے زوال کے بارے پڑھتے ہيں ، جو کہ جنوبی بادشاہت ہے ۔ بابل 25 سiطين 2
ا کا بادشاه ،  نبوکد نصر بادشاه ، اپنی فوج  کے ساتھ يروشليم کے خiف آگے بڑھا  ، ہيکل اور شاہی محل پر قابض ہو

ُ ميں ہم دانی ايل نبی کے بارے کہانی کو پڑھتے ہيں جو ان 2اور بابل کے لوگوں کو وہاں سے نکال ديا ۔ اب سبق  نمبر 

 کے درميان تھا جو اسيری ميں اور بابل ميں رہے ۔ 

: اسائنمنٹ  
  21 ۔ 1: 1پڑھيے دانی ايل 

 

: مشق  
  ميں قلمبند ہے ؟2 ۔ 1 : 1کونسی تاريخ  دانی ايل ۔ 1

۔  يہوداه کا بادشاه کون الف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتھا؟  

ب۔  بابل کا بادشاه کون تھا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِج۔ خداوند نے کيا کيا ؟  
 کسے ليا گيا تھا د۔ لوگوں کو لے ليا گيا تھا  ۔ اور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
ر۔ يہ مضامين کہاں واقع ہوئے تھے 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
؟ )5 ۔ 3 : 1دانی ايل (  نبو کدنصر بادشاه نے اسپنز  کو کيا کرنے کا حکم ديا ۔ 2  

الف۔ کون خاص طور پر اسپنز کی تiش کر رہا تھا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ِب۔ان نوجوان لوگوں خاصيتوں اور نماياں خدو خال کو بيان کيجيے ؟   
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

ُج۔ اسپنز کو انہيں کيا سکھانا تھا ؟  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

د۔ بادشاه نے کيا مہيا کيا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

 ر۔ تين سال کی تربيت کے بعد کيا رونما ہو نا تھا ؟

_____________________________________________________________________ 



  خدا کا کفاره ، ہماری راستبازی

WWW.CROSSCM.ORG  - 25 - @2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

؟) آيت7 ۔ 6( ۔ يہوداه ميں سے وه چار آدمی کون تھے  1  

نئے نا م                                                               نام                  

            

۔ 1   

۔ 2   

۔ 3   

۔ 4   

 

) آيت8( ۔ ليکن ، دانی ايل کو بادشاه کے حکم کےساتھ مسلہ تھا 2  
 : سئلہالف۔ م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
: ب۔  درخواست 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؟) آيت9( نا کيا تھا ۔ دانی ايل کی خاطر خدا کا  مداخلت کر3  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟) آيت10( ۔ قانونی مسئلہ کيا تھا  4  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟) آيات 14 ۔ 11( ۔ وه سودا کيا تھا جو دانی  ايل سرکار کے ساتھ کرتا ہے 5  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟) آيات16 ۔ 15( امتحان کا نتيجہ کيا نکi ۔ 6  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ِ آيت کے مطابق ان چار آدميوں کو کيا ديا ؟17۔ خدا نے 7  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

اور ، خاص طور پر دانی ايل کے ليے 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ِ۔ وه وقت آيا جب ان آدميوں کو نبوکدنصر کے سامنے پيش ہونا تھا ۔ 8  

  19( چيز کا احاطہ کيا الف۔ بادشاه نے کس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟)آيت  

________________________________________________________________________ 

ِب۔ ان پر سوال کرنے کے بعد اس نے ا ُ ؟) آيت20( ن آدميوں کے بارے ميں کيا دريافت کيا  ُ  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

۔ کتنا  عرصہ تک دانی ايل بادشاه کی خدمت کرتا رہا ؟ 9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 سبق  نمبر دو ۔ حصہ 2

)غور و خوص( عکس   
ُاگر آپ ايک نوجوان شخص تھے ، ايک نو عمر   يا اپنے ابتدائی بيس سالوں ميں ،  دانی اور اس کے تين 

  ، آپ کے خياq ت کيا ہو سکتے ہيں ؟دوستوں کے بارے پڑھتے ہوئے
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ُکيسےان کےکردار کی تفصيل آپ کو چيلنج کرتی ہے ؟  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 آيت ميں ہم سيکھتے  ہيں کہ  خدا نے سرکاری عہددار کو دانی ايل کے ليے حمايت اور ہمدردی دکھانے کا 9
مايت کے ليے دوسروں کو سبب بناتا ہے ؟سبب بنا ۔ آپ کے تعلقات ميں کہاں آپ  خدا کی ح  

________________________________________________________________________ 
ُان زندگی کے فيصلوں کی وجہ سے جو آپ کرتے ہيں  کہاں آپ  اپنے آپ کو خدا  کی مداخلت کو پاتے ہيں ؟  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ِ آيت ميں  ہم پڑھتے ہيں کہ خد انے ان نوجوانوں کو ہر قسم کا علم اور فہم عطا کيا تھا ۔ وه کونسے تحفے 17
  ہے ؟ہيں جو خدا نے آپ  کو ديے  جن کی پہچان آپ کو بھی کرنے کی ضرورت

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

: يا د دہانی   
ُ ميں بادشاه نبوکدنصر نے ايک خواب ديکھا اور کہا کہ اس کے نجوميوں نے نا صرف اس 2دانی ايل   خواب کو بيان کيا ُ

ٰبلکہ اسے بتايا کہ اس کا خواب کيا تھا ۔ انہوں نے دعوی کيا کہ يہ ناممکن تھا ۔  دانی ايل نے بادشاه سے وقت ليا کہ وه  ُ ُ ُ

ُدانی اور اس کے تين دوستوں نے خدا سے رحم کے ليے عذر کيا ۔ ) آيت16( ُاس کے خواب کو بيان کرنے کے قابل ہے 

ِئے اور اسے بيان کيا جائے تاکہ يہ آدمی مارے نہ جائيں ۔ رات کے دوران خدا نے رويا ميں دانی  کہ خواب کو جانا جا
ُايل کے ليے اس بھيد کو عياں کيا ۔ اس کا فوری جواب کيا تھا  ؟ )23 ۔ 20آيات ( ِ  

______________________________________________________________________________ 
ِکارڈ پر ان چار آيات کو لکھنے کے ليے وقت ليجيے اور انہيں ياد کيجيے اپنے انڈکس  ِ!  

شناخت کيجيے کس کےپاس حکمت اور طاقت ہے ۔ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت اور علم ديتا ہے کسے وه حکم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

کون چيزوں کو تاريکی سے روشنی ميں qتا ہے 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

  آيت ميں  دانی ايل کس چيز کی شناخت کرتا ہے ؟23
  اور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُتم مجھے ديئے گئے ہو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ُتو نے جاننے کے ليے مجھے بنايا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ايا ُتو نے ہميں جاننے کے ليے بن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
: تعارف  

 ميں لکھا گيا ہے ۔ ذہن ميں 3اگلی کہانی  دانی ايل نبی کی کتاب ميں سے ہے جس کا ہم مطالعہ کريں گے جسے دانی ايل 
رکھيے کہ  يہ آدمی بادشاه کی خدمت ميں ہيں ۔ وه اجنبی اور غير ملک ميں ره رہے ہيں اور  بابليوں کے اسير ہيں ۔ اب 

 دانی ايل کے تين دوستوں کو ايک حتمی امتحان ميں رکھا جاتا ہے ۔ 
ُور اسے نبوکدنصر بادشاه کی ہم سيکھتے ہيں کہ دانی ايل کو بُلند مرتبہ ديا گيا ا)  آيات49 ۔ 48(باب دو کے اختتام پر 

ُجانب سے وافر تحائف سے نوازا گيا ۔ اسے سارے بابل پر حکمران بنايا گيا اور اسے بادشاه کے تما م دانشمند آدميوں پر  ُ
ُحاکم مقرر کيا گيا ۔ دانی ايل کی درخواست پر اس کے تين دوست ، سدرک ، ميسک ، اور عبدنجو کو اس عiقہ ميں  ُ

  پر مقرر کيا گيا ۔ دانی  ايل شاہی عدالت ميں ہی رہا ۔ منتظمين کے طور
 

: اسائنمنٹ  
  کو پڑھيے ۔ 18 ۔ 1 : 3دانی ايل  

 
: مشق  

؟) آيت1( ُ۔ ہم اس مورت کے بارے کيا  سيکھتے ہيں جسے نبو کد نصر بادشاه نے بنايا تھا 1   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

) آيت2( ۔  پھر بادشاه مورت کے ليے نذر و نياز رکھتا ہے ۔ کسے آنے کا حکم نامہ  بھيجا گيا 2  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ِاس ميں سدرک ، ميسک ، اور عبد نجو  صوبہ کے سرداروں کے طور پر شامل تھے  ۔   

  ميں کيا حکم تھا ؟5 ۔ 4۔  آيات 3

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ِ۔ اس کے اس حکم کی نا فرمانی کے نتايج کيا تھے  4 ؟) آيت6( ُ  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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ِ۔ لہذا ، موسيقی بجائی گئی اور ہر ايک نے کيا کيا ؟5  

________________________________________________________________________ 

؟) آيات 12 ۔ 8( ۔ نبو کد نصر کے نجوميوں نے کيا خبر دی 6  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُکوئی ايک حيران ہوتا ہے اگر يہاں  کچھ وہی اشخاص تھے جنہيں بادشاه کی درخواست پر اس کے خواب کو 
سير کرنے کے ليے بتايا گيا ہو ۔ کيا يہہ ممکنہ طور پر وہی آدمی تھے جس سے دانی  ايل ِبتانے اور اس کی تف

 کی تفسير سے مرنے سے بچا ليا گيا تھا ؟
؟)15 ۔ 13آيات ( ِ۔ اس خبر پر نبو کدنصر کا جواب کيا تھا 7  

________________________________________________________________________ 

ميوں کو حکم نامہ بھيجا گيا آدالف۔   
 ب۔  آدميوں سے سوا ل ہوئے 

 ج۔ آدميوں کو دوسرے موقع کی پيشکش کی گئی 
؟) آيت18۔ 16( سدرک ، ميسک اور عبد نجو  کا جواب کيا تھا ۔ 8  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُ◌ان آدميو ں نے چيزوں کو ترتيب سے رکھا ۔ انہوں نے اپنے خدا کو ايسے خدا کے طو ر پر بيان کيا جس کی  ِ
ُانہيں عبادت اور خدمت کرنا تھی ۔ انہيں دوسر ے ديوتاوں کے سامنے سجده  ريز نہيں ہونا تھا ۔ ُ
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 سبق نمبر دو ۔ حصہ 3

 

)غور و خوص( عکس   
ِکوئی مدد نہيں کر سکتا  بلکہ ان آدميوں کی جرات کے بارے حيرا ن ہو گا جو  جلتی ہوئی بھٹی ميں جل کے مرنے کے 

ُخطرے ميں پڑ  کر بادشاه کے حکم کے خiف گئے ۔ اس کے باوجود ، انہوں ُ نے ايمان رکھا کہ ان کا خدا انہيں بچائے ِ ُ
ُاور نہيں تو اے بادشاه  تجھے معلوم ہو کہ ہم تيرے معبودوں کی عبادت نہيں کريں گے  " ُ انہوں نے ايسا کہا کہگا بلکہ 

ُاو ر اس سونے کی مورت کی جو تو نے نصب  کی ہے سجده نہيں کريں گے ۔ ۔ ) آيت18"( ُ  
ُق کو پڑھ رہے ہيں انہوں نے کبھی ايسی ندگی يا موت کی حالت کا سامنا نہيں کيا جب  اپنے  ِہم ميں سے کچھ  جو اس سب

 کہ جرات ايمان کو ايک سچے خدا ميں بيان کيا جاتا ہے ۔ ہم ميں سے  کچھ رکھتے ہيں ۔ ہم ميں سے کچھ جانتے ہيں کہ 
ے ہونے  کے ليے يہ جانتے ہوئے کہ ہمارا  ُجو ايک ہجوم کے خiف  کھڑے ہونے  يا ان اختيا ر والوں کے خiف کھڑ

ايسا بيان نوکری ميں ترقی کو کھو سکتا ہے ، دوستوں اور خاندان کے ساتھ تعلق کو کھو سکتا ہے ، ُرتبے کو ، پہچان  
ليکن يہاں " کو اور  بے شمار دوسری چيزوں کو کھو سکتا ہے ۔ جرا ت کا بiُوه غالب آتا ہے ۔ کيا ہم کہہ سکتے ہيں ، 

"تک کہ اگر وه نہيں کرتا ۔۔۔ ہم تيرے ديوتاوں کی خدمت يا مورت کی عبادت نہيں کريں گے ۔۔۔ ؟  
ُان آدميوں کی يہی نماياں صفات جس نے انہيں بادشاه کی خدمت ميں مقام ديا  وه اب ايسے اوصاف ہيں جس نے ان کی  ُ ِ

ُ اور وه سمجھ گئے تھے  کہ ان کے اعمال کا نتيجہ کيا ُزندگيوں کو خطرے ميں ڈال ديا ۔ ان کو اچھی طرح آگاه کيا گيا تھا
ُہو گا ۔ اب ،  وه ان کے ديوتاوں  کی خدمت کرنے سے انکار کرتے ہيں جب اب اپنے خدا کے لوگوں کو اسيری ميں 

 رکھتے ہيں ۔ ايسی جرات اور احساس ُجرم کا کيا ذريعہ ہے ؟
______________________________________________________________________________ 

: اپنے کچھ خياqت کو بانٹيں   
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

: اسائنمنٹ  

  30 ۔ 19: 3 پڑھيے  دانی ايل 

: مشق  

ُسدرک ، ميسک ، اور عبد نجو  کے بيان پر نبو کدنصر کا کيا رد ومل تھا  کہ انہيں اس کے ديوتاوں کی خدمت  ُ ِ
 کرنے يا مورت کی عبادت کرنے کی بجائے موت کو برداشت کرنا تھا ؟

________________________________________________________________________ 

 بی 19( ُاس نے کيا حکم ديا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟)آيت  

؟) آيت20( ۔ بادشاه کا حکم کيا تھا 1  

________________________________________________________________________ 

ُہميں بتايا گيا ہے  کہ ان آدميوں کو ان کے جاموں اور قميضوں  سميت باندھا گيا تھا  اور انہيں بھٹی ميں ڈاq ۔ 2 ُ ِ
؟) آيت21( گيا تھا ۔ آ پ کيا غو ر کرتے ہيں   

________________________________________________________________________ 

الف۔ سپاہيوں کے ساتھ کيا رونما ہوا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
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ب۔ خدا کے آدميوں کے ساتھ کيا رونما ہوا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

  آيت ميں نبو کدنصر کا سوال کيا تھا ؟24۔ 3

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

الف۔ اور ، جواب کيا تھا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

؟) آيت 25( ھا ب ۔ نبو کد نصر نے کيا ديکھا ؟ غير معمولی کيا ت  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  آيت ميں کيا کہہ کر بiُتا ہے ؟26ُوه آدمی بادشاه کے خادم تھے ۔ بادشاه انہيں 
________________________________________________________________________ 

ُبادشاه نے انہيں بھٹی ميں سے باہر نکاq ۔ وہاں ہر ايک اکٹھا تھے ۔ ان سب نے ان آدميوں کے  ُ بارے کيا غور ُ
 کيا؟

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

ُاس نے ان کا ان ُ۔ نبو کدنصر نے ان تين نوجوان مردوں کو مزيد اپنے نوکروں کے طور پر نہيں ديکھا تھا ۔ 4 ُ ُ

)  بی آيت28( ِکے خدا کے خادموں کے طور پر برتاو کيا ۔ اس کا مطلب تھا کہ 
  بادشاه کا حکم اور خواہاں ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  اس ميں اورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ان کی زندگيوں کی بجائے ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتھے
  اپنے  خدا کے سوا کسی دوسر ے ديوتا ـــــــــــــــــــــــــــــــــيا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ميں بادشاه کا فرمان کيا  ہے 29۔  آيت 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

________________________________________________________________________ 
ِ۔ بادشاه نے سدرک ، ميسک اور عبد نجو کے ليےے کيا کيا ؟6  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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) غور و خوص( عکس   

فاداری کی دوباره ،  اگر يہ تين نو جوان آدمی تھے  ، يہاں تک کہ نو عمر ،  تو پھر ميرے اور آپ کے ليے خدا کی و
 طاقت ور گواہی کيا ہے ؟

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
: درخواست   

ہے ۔ يہ ميرے ايمان ، ميرے اعتقادات ، ميری ُميری زندگی ميں بھٹی شايد کبھی اس آگ کی نہ ہو جو جلتی 
زندگی کے تجربات  کے ليے چيلنجز ہو سکتے ہيں ۔ ميں کيسے زندگی بسر کرتا ہوں ؟ ميں ميں اپنی زندگی 

حفاظت کے ساتھ بسر کرتا ہوں تاکہ ميں کسی ايسے امتحان کا سامنا نہ کروں  جو ايسی گواہی ديتا ہے ؟ تو پھر 
اہی ديتی ہے ؟ميری زندگی کس کی گو  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُمجھے کونسی تبديلياں قياس کرنے کی ضرورت ہے اس ايک کے ليے جس کی گواہی ميں ديتا ہوں جس کی 
کرتا ہو ں ؟ميں خدمت   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

: دعا  

ُاے خداوند  قادر مطلق خدا ، تو ميرا خدا ہے ، خدا جس کی ميں خدمت کرتا ہوں ۔ مجھے اپنے اوپر  بھروسہ رکھنے کے ِ
قابل بنا جب وقت آتا ہے کہ ميرے لئے تير ی وفاداری کی طاقت ور گواہی دوں ۔ يہاں تک کہ  اگر ميں موت کا سامنا 

کرتا ہوں ، مجھے کبھی نيچا نہ ہونے دے  اور دوسرے ديوتاوں  کی خدمت  يا کسی مورت کی عبادت نہ کرنے دے جو 
ُ کہ اگر تو مجھے نہيں بچاتا  تو بھی ی بجائے  مجھے ايسا کہنے کی جرات عطا فرما ِانسانی ہاتھوں نے بنائے ہيں ۔ اس ک

ُميں تيرا خادم ہوں ۔ ان نوجوانوں کے ليے اور  ان کی زندگيوں کی گواہی کے ليے جو زمانوں تک لوگوں تک پہنتی ہے  ِ
ی ميں خدمت کرتا ہوں ۔ ُ۔ کہ ميری زندگی دوسروں تک تيری گواہی پيش کرے ، کيونکہ تو ہی خدا ہے جس ک  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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: نظر ثانی  

  ميں بتايا گيا ہے کہ  دانی ايل ہر طرح کے رويا اور خوابوں کو سمجھ سکتا تھا ۔ باب دو ميں بادشاه 17 : 1ہميں دانی ايل 
ِخواب ديکھتا ہے اور اپنے نجوميوں سے کہتا ہے ه وه اس خواب کے بارے بتائيں اور اس کی تفسير کريں ۔  باب کے  ِ

ُس خواب کی تعبير کرتا ہے ۔ بادشاه دانی ايل کے آگے جھکتا ہے اور اسے خوشبووں اور نذرانوں ِاختتام پر دانی  ايل ا
ِجيسا کہ پہلے اس باب ميں  ذکر کيا گيا ہے  کہ نبو کد نصر دانی  ايل کو بُلند مقام کے ساتھ تحائف اور عزت ديتا ہے ۔ 

 صوبے پر حکمران بنتا ہے  اور سب دانشمندوں پر ُديتا ہے اور اسے بہت  سے تحائف ديتا ہے ۔ وه بابل کے سارے
 انچارج مقرر ہوتا ہے ۔ 

 
 

ُ ميں بادشاه ايک اور خواب ديکھتا ہے  جسے اس کی بادشاہت ميں سے کوئی بھی دانا شخص وضاحت نہيں کر 4باب 
اب کا کيامطلب  ہے ۔ دانی ُسکتا تھا ۔ دوباره ، وه دانی ايل کے پاس آتا ہے اور دانی ايل سے کہتا ہے اسے  بتائے کہ خو

ُايل خواب کو بيان کرتا ہے ليکن اس مرتبہ وه بادشاه سے کہتا ہے کہ وه اس کی نصحت کو قبول کرے اور  ُتو اپنی " ِ
ِممکن ہے کہ اس سے تيرا خطاوں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکينوں پر  رحم کرنے سے دور کر ۔ 

)"27 : 4 دانی ايل( اطمينان زياده ہو ۔   
 

ُ نے ، جب وه ظروف ميں سے ميخواری کر رہا تھا جسے اس کا باپ  نبو کد نصر کے بيٹے ، بيلشضر   ميں 5باب 
يروشليم ميں خدا کی ہيکل سے qيا تھا ، وه ديوار پر انسانی انگليوں سے لکھی ہوئی تحرير کو ديکھتا ہے ۔ بيلشضر کی 

ُہے جسے پھر اس کے سامنے qيا گيا ۔ دانی  ايل بادشاه کے ليے اس تحرير کو بيوی بادشاه کو دانی ايل کے بارے بتاتی  ُ
ارغوانی پڑھتا ہے  جو بابليوں کی سلطنت  کے خاتمے کی طرف اشاره کرتی ہے ۔ بيلشضر حکم ديتا ہے  دانی ايل کو 

لکت ميں تيسرے دوجے کا ُطوق پہنائی جائے ، اور اسے مم) زرين( ُخلقت پہنائی جائے ، اور اس کی گردن ميں سونے 
  قتل ہوا ہے اور دارا  مادی  سلطنت کو حاصل کرتا ہے  ۔ ِاس رات بيلشضر حاکم  ہونے کا اعiن کيا جائے ۔ 
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: تعارف  

بھی بتايا ِخوابو ں اور  رويا  کو دانی ايل کی ساری کتاب ميں بتايا گيا ہے ۔ ان خوابوں اور رويا کی نبوتی تشريحات کو 
 باب کو سميٹتے ہوئے ، ہم بائبل کی سب اچھی  پہچان 6ُگيا ہے اور آخر کار ان کا پورا ہونا حقيقت بنتا ہے ۔ بہر حال  ،  

والی کہانيوں ميں سے ايک کو رکھتے ہيں ۔ يہ کہانی دانی ايل کی شيروں  کے پنجرے ميں ہونے کی ہے ۔ بابلی سلطنت  
  ملک پر حکمران ہيں ۔ دارا بادشاه ، مادی ، دانی ايل کو نہيں جانتے تھے ۔  اور  فارسیو ُچکی ہے اور اب مادیختم ہ

 
: اسائنمنٹ  

6پڑھيے  دانی ايل   

: مشق  

۔ ) آيات2 ۔ 1( دارا کی جانب سے مرتب کر ده ساخت  کو ايک منٹ کے ليے قياس کيجيے ۔ 1  

ساری بادشاہت پر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔ 

 حکومت کی ۔ 

کی ُ  ان پر حکومت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔ تين

) آيت2( تاکہ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3( ج۔ کسے دانی  ايل  کا کردار بننا تھا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟)آيت  

 دانی ايل نے  اپنی اضافی قابليتيوں کی وجہ سے  اپنے آپ کو امتيازی بنايا ۔ 

؟) آيت4(  يہ انتظام حسد کا سبب بنا ۔ وزير اور ناظم کيا کرنا چاہتے تھے ۔ 2  

________________________________________________________________________ 

۔ بہر حال ، وه دانی ايل کے خi ف کسی الزام يا قصور کو تiش کرنے ميں ناکا رہے کيونکہ 3  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُآدميوں نے حکومتی معامiت ميں دانی ايل کے ساتھ کسی قصور کو پانے کی کوشش کو ترک کيا ۔ انہوں  ۔ 4
؟) بی آيت5(ُنے کيا محسوس کيا کہ انہيں کرنے کی ضرورت تھی   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟) آيات 7 ۔ 6( ُ۔ بادشاه  کے ليے ان کی کيا تجويز تھی 5  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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( ُ۔ بادشاه کا ذہن بدلنے اور فرمان کو دوباره بھيجنے کے ليے ، اس گروه نے بادشاه کو کيا کرنے کے ليے کہا 6
؟) آيت8  

________________________________________________________________________ 

 
)غور و خوص( عکس   

 کيا ۔ يہ ماديوں اور فارسيوں کا قانون تھا کہ کسی دستاويز کو موقوف نہيں کيا جا سکتا ۔ بادشاه نے تحريری حکم صادر
 اگر آپ بادشاه ہوتے ، تو آپ ايسے فرمان کو بنانے اور دستخط کرنے کا کيا سبب ہوتا ؟ انسانی فطرت کی فرياد کيا ہے ؟
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

جس ميں لوگ اپنے بادشاه کا احترام کرتے ہيں ؟وه کونسا طريقہ ہے ظاہری طور پر ،   

______________________________________________________________________________ 

ِاس  کے اس کا ر پرداز عمل  کے الجھاو کو ديکھنے ميں ناکامی کا سبب اه  کے ايسا فيصلہ کرنے کا سبب کيا تھا ؟ بادش ُ
 کيا تھا ؟

______________________________________________________________________________ 

ے ساتھ آئے ۔ آپ دانی  ايل کی  غير معمولی ظاہری طور پر ، ناظم اور  وزير بادشاه کے پاس حسد بھر ے اراده ک
ُجس نے ايسے حسد اور خوف کو ان  ميں پيدا کيا جس سے انہوں نے دانی )  آيت3( قابليتيوں کے بارے کيا سوچتے ہيں  ُ

 ايل کے خiف ايسا نا انصافی واq عمل کيا ؟
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

اپنی اپنی پہچان کرتے ہوئے کس کردار کو اپنے اندر پاتے ہيں ؟ بادشاه  کو ؟ ناظموں اور وزيروں نو ؟ دانی ايل کو ؟ 
: اپنے خياqت اور خياqت کو بانٹيے   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
: استدعا  

ُکہ وه اس "  آيت کہتی ہے کہ 4دانی ايل کی زندگی  راستبازی کے طور پر زندگی بسر کرنے کا عکس پيش کرتی ہے ۔ 
ُ ثابت کريں  ليکن وه کوئی قصور نہ پا سکے ،کيونکہ وه ديانتدار اور اس ميں کوئی خطا يا  بے پرواہی نہ تھی ۔ پر قصور

ُکيا کوئی مiزم نہيں چاہے گا کہ دانی ايل اس کے ليےکام کرتا ہے ؟ اپنے اخiقی کام پر غور کيجيے خواه يہ دايئگی " 
کوئی آپ " شی سے کام کرنا ہو ۔ کيا آپ کے ليے ايسا کہا جا سکا تھا کہ کے ساتھ کام کرنا ہو يا بے پيسوں کے اپنی خو

" ِميں کسی قسم کی خرابی کو نہيں پا سکتا ، کيونکہ آپ قابل بھروسہ ہيں اور آپ ميں کوئی خطا يا  q پرواہی نہيں ہے ؟  
______________________________________________________________________________ 

 

 کيا آپ اپنے کام کا قياس کرتے ہيں ، کہاں کہاں آپ  دانی ايل کے اخiقی کا م کا عکس پيش کرتے ہيں ؟

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ُہاں کہاں آپ اپنے کام کے ماحول کے ليے ذاتی تبديلی کو جانچتے  اور اسے متعارف کرانے کا انتخاب کرتے ہيں ؟ک  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

: دعا  

ُليکن ميں اپنی زندگی پر اس کا عکس ڈلتا ہوں جيسے ميں دانی ايل پر ڈالتا ہوں ۔ اے خداوند  ، ميں مدد نہيں کر سکتا 
ُتيرے کiم کے وسيلہ تو ميرے سامنے ديانتدار آدمی کا نمونہ رکھتا ہے جس کی زندگی کا دوسروں کی طرف سے 

ُک کہ بادشاہوں يا ان اختيار والوں سے جو اس پر رکھتے  ہيں ۔ مجھے  با ضمير مشاہده اور چيلنج کيا گيا ہے ، يہاں ت ُ
ميری طور پر اپنی خدمت کرنے کے قابل بنا  اور با اعتماد طور پر يہ جاننے کے قابل بنا کہ ، اپنے مقام سے قطع نظر ، 

کہ ميں د کے ليے استعمال کر رہا ہے ۔ ُزندگی اپس کی گواہی ہو جسے تو دوسرو ں کو اپنے ساتھ تعلق پيدا کرنے ميں مد
ُتيرا ايسا وفادار بنو جيسے تو ميرا  ہے ۔ مجھے اپنی حضوری سے بھر دے تاکہ ميں مدد نہيں کر سکتا ليکن وه چيزيں 

ُکرتا ہوں جو تجھے خوش کرنے کے ليے ہيں اور اپنی زندگی کے تمام ايام ميں تيری مرضی کو بجا qنے کے ليے ہو ۔   
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 سبق  نمبر تين ۔ حصہ 1

: تعارف   

اسٹيج تيار ہو ُچکا ہے ۔ ناظم اور وزير دارا بادشاه کو قائل کر چکے ہيں کہ وه فرمان پر دستخط کرے ۔  کوئی بھی جو 
ُاگلے تين دنوں ميں بادشاه کے عiوه کسی کی پرستش کرے گا اسے شيروں کی ماند ميں ڈال ديا جائے گا ۔ يقين کرنے 

ِاور اس کی سزا دانی ايل کو  ملے  گی تو انہوں نے  اصرار کيا کہ اس  فرمان ادشاه اپنا اراده نہيں بدلے گا کے ليے کہ ب ُِ
 پر دستخط ہوں ۔ تاہم ماديوں اور فارسيوں کا  قانون موثر  ہے اور اب يہ فرمان موقوف نہيں ہو سکتا ۔ 

 
: اسائنمنٹ  

  6دوباره پڑھيے  دانی ايل 

: مشق  
  مطابق  دانی ايل کے رويے کا نمونہ کيا تھا ؟ کے10۔ آيت 1

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ُ۔ دانی ايل کی دعائيہ زندگی ميں  اس فرمان نے کيا فرق ڈاq ؟2  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
): غور و خوص( عکس   

کھا ۔ ہميں بتايا ِبادشاه کے فرمان نے اس ميں کوئی فرق پيد ا نہ کيا اور دانی ايل نے اپنی منظم دعائيہ زندگی کو جاری ر
ِکہ وه اپنی کوٹھڑی ميں کيا جس کا دريچہ يروشليم کی جانب کھلتا تھا ۔ کيا آپ اس انوکھے رويے کو پاتے ہيں ؟گيا ہے   

______________________________________________________________________________ 

  آپ کو شيروں کی مانند ميں پھينک ديا جائے گا ؟آپ کن صورتوں کی طرف  راغب ہونگے يہ جاننے کے ليے کہ
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ُکے اور دعا کی ۔ اس نے اپنے خدا کا شکريہ ادار کيا جيسے وه ُايک بار نہيں بلکہ دن ميں تين بار اس نے اپنے گھٹنے ٹي
ُپہلے کيا کرتا تھا ۔ يہاں کوئی سوال نہيں تھا ۔ اسے اپنی زندگی  کے وقت ميں ايسے فرمان کو نہيں ہونے دينا تھا جو 

ں ہيں جو خداوند ُخداوند اس کے خدا  کے ساتھ تھا ۔ ہميں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے ، وه کونسی چند  چيزي
 ميرے خدا کے ساتھ ميرے وقت ميں ہوتی ہيں ؟
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

: استدعا  

خابات ہيں جو ميں کرنا چاہتا ہوں ؟وه کونسی چند تبديلياں اور انت  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ليے بہت زياده  غير محفوظ بناتا ہے جو دعا کے نظم و ضبط کو قائم کرنا شروع کرتے ہوئے جو ہميں آزمائشوں کے 
ہماری توجہ کو پھير دے گا ۔ آخر کار ، دعا ، ايک سخت کام ہے ۔ ہم ميں سے بہت سے لوگ زندگی اور موت کی حالتوں 

سے خوف زد ه نہيں ہوتے ہيں جب دعا کا وقت آتا ہے بلکہ اکثر اوقا ت ہماری دعائيں  فرسوده  اور کم ہمتی  اور جذبے 
ر ہوتی ہيں ۔  آپ دانی کی دعا ئيہ تنظيم کے بارے کيا غور کرتے  ہيں ؟کے بغي  

وه دعا کرنے کے ليے کہا جاتا تھا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

نے کس وقت دعا کی ُاس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ُاس کا دعائيہ انداز کيا تھا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ُاس نے کيا دعا کی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

دعا کی جگہ ، دعا کے انداز ، دعا کے وقت  کو قائم کرتے ہوئے ، اور شکرانے اور  دعا کے منظم ہونے کی مدد  کے 
ليے دعا کرنا  ضرور ی ہے ۔ مجھے ايسے حاqت ميں کيا کرنا  ہے جو ميری دعائيہ زندگی کو جرات اور برکت دے گا 

 ؟
ے ميری جگہ کہاں ہے دعا کے لي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
ميرا دعا کا وقت کب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہے؟  
ميرا دعا کرنے کا انداز کيا ہے 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
ميری دعا کا مواد کيا ہے 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
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 سبق نمبر تين ۔ حصہ 2 

: مشق  

؟) آيت11( کے طور پر جانتے ہيں اور وه کيا پاتے ہيں ناظم اور وزير گروه ۔ 1  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 دانی ايل کی دعا کيا ہے ؟
________________________________________________________________________ 

 
: ياد دہانی   

 دعائيہ زندگی  آيت ميں  ہم سيکھتے ہيں کہ  دانی ايل  ا،س حالت  کی سنجيدگی سے آگاه  ہے ۔ وه جانتا ہے کہ  اپنی 11
ہوئے ُکو برقرار رکھتے ہوئے اس کی زندگی خطرے ميں ہے ۔ يہ لوگ دانی ايل کو خدا سے مدد کی درخواست کرتے 

ُسنتے ہيں  جو مکمل طور پر بادشاه کے فرمان کی بے حرمتی کرتا ہے ۔  اگر آپ  بائبل کو کراس ريفرنس کے ساتھ 
غور کرنے کے ليے صiح  کر ده متعلقہ اقتباسات  پر غور کرنے کا "  مدد" استعمال کر  رہے ہيں تو يہ  عiمتی لفظ 

 کی طرف مڑيے ۔ 55 کی صiح  ديتا ہے ۔ زبور 17 : 55د زبور  آيت کے حوالوں ميں سے ايک شاي11وقت ہو گا ۔ 
کونسی مماثلتوں کو آپ داود کے زبور اور دانی ايل کی حالت  آيات کو ياد کيجيے ۔ 19 ۔ 16انڈکس کارڈ پر لکھيے اور 

    ميں ميں ديکھتے ہيں ؟
 

  دا نی ايل                                                 زبور  داود کا                                                  حوالہ جات

 کی دعا 

  آيت 16  

  آيت 17  

  آيت 18  

  آيت 19  

 
 

: مشق  

ُ۔ دانی ايل کی دعا کو ُسنتے ہوئے ،  ناظم اور وزير اس کے شاہی فرمان کے بارے بات کرنے کے ليے بادشاه 1
کہ يہ لوگ يقين کرنا چاہتے تھے  بادشاه  فرمان کے ليے ملکيت  کو ليتا  آيت ميں غور کريں 12کے پاس گئے ۔ 

 ہے ۔ بادشاه کا  جواب کيا ہے ؟
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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نہيں ہو سکتا۔ ) منسوخ( يہ کہتا ہے کہ فرمان قائم رہتا ہے بلکہ يہ کہ يہ  موقوف بادشاه نہ صرف  

ِ، يہوداه سے اس جi وطن  کے بارے بادشاه کو کيا ) آيت13( ۔  ايسا کہتے ہوئے ، اب  دانی  ايل کے متعلق 2

 خبر ديتے ہيں ؟

الف ۔ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔   

!  مايوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔بادشاه مايوس  ہے ،3

) آيت14(  

 دانی ايل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه احاطہ کرتا ہے 

شام  تک ہر طرح کی کوشش کرتا 

ُاس کے ليے ۔   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہے  

۔ اب وه لوگ  ايک گروه کے طور پر بادشاه کے  پاس جاتے ہيں ۔ وه بادشاه کو کيا ياد دqتے ہيں ؟4  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ن بن ُچکا ہے ۔ دانی ايل کو شيروں کے سامنے پھينکا جانا ہے ۔ قانو   

) آيت15( ۔ بادشاده پھنس جاتا ہے 5  

الف ۔ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ۔   
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 سبق نمبر تين ۔ حصہ 3

): غور و خوص( عکس   

آپ لوگوں ، فرمان ، اور ماديوں اور فارسيوں کے قوانين پس ، آپ دارا  بادشاه ہيں ۔ آپ کے ذہن ميں کيا چل رہا  ہو گا ؟ 
 جاتے ہيں ۔ دانی  ايک ، آپ کا ايک غير معمولی صiحتيں رکھنے واq انسان ، جسے آپ نے ساری بادشاہت ميں پھنس

آپ کے کمزور کردا ر اور خو د کو مرتب  کرنے کا منصوبہ بنايا تھا ، وه اب شيروں سے موت کی سزا کا حکم پاتا ہے ۔ 
ُ اور  ، آپ اسے ملک کے قوانين سے  جتنا ايک مرده آدمی ۔ ُبين خياqت کے زوال کی وجہ سے ،  دانی ايل اتنا اچھا ہے

ُبچانے کے قابل نہيں ہيں ۔ وه قصوروار ہے ۔ آپ اپنی عبادت کيے جانے والے ديوتا بنتے ہيں  اور آپ اس کی خدمت 
ی ايل کے آپ حکم ديتے ہيں ۔ دانِنہيں کر سکتے ۔  آپ بادشاه بن سکتے ہيں ليکن آپ محض ايک انسان ہيں ۔ اس ليے ، 

 ليے آپ کے حتمی الفاظ کيا ہونگے ؟
______________________________________________________________________________ 

: مشق  
؟) آيت16(  دارا بادشاه دانی ايل سے کيا کہتا ہے ۔ 1  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 آيت ميں 16ُکی واحد اميد ہے ۔ دوباره ، ہم  ) چھڑانے(ُ۔ بادشاه يہ جانتا تھا کہ دانی ايل کا خدا اسے بچانے 2
   ۔ 40 ۔ 39 : 37ُکے ليے زبور  کی طرف مڑتے ہيں ۔ پڑھيے زبور " بچانے"کراس ريفرنس آيت کے ليے لفظ

راستباز ی کی نجات کہاں سے آتی ہے ؟الف۔   
_____________________________________________________________________ 

ُ اس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب۔ وه ان کا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ انہيں ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج۔ خداوند 

ُاور  انہيں ۔   
؟) آيت40( ُد۔ وه انہيں کہاں سے چھڑاتا ہے    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ُح۔ وه انہيں بچاتا ہے کيونکہ   

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

  ميں کونسا طريقہ کار جاری رہا ؟17 : 6دانی ايل 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ُ۔ اس کی رات کو بيان کيجيے ۔ ) آيت18( بادشاه محل ميں واپس لوٹا اور رات گزاری ۔ 3  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

س نے صبح کی ؟ُ۔ وه کونسی پہلی چيز تھی جو ا4  
________________________________________________________________________ 

ُکونسے الفاظ آپ کو بتاتے ہيں کہ بادشا ه کو اميد تھی ؟  
________________________________________________________________________ 

ُوه کس چيز کی اميد کر رہا تھا ؟۔ وه کيا تiش کرنے کی توقع کر رہا تھا ؟ 5  
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

۔ سچائی کا لمحہ آ پہنچا ۔ وه دانی ايل کو بiُتا 6
۔ وه کيا پوچھتا ) آيت20  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہے

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہے ؟  
________________________________________________________________________ 

۔ دارا بادشاه دانی ايل کے ليے اپنے سوال ميں کس چيز کی پہچان کرتا ہے؟7  
الف۔ دانی ايل کس کی خدمت کرتا ہے 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
ُب۔ بچانے کے ليے دانی ايل کی واحد اميد کون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتھا؟  

 

): غور و خوص( عکس   

ُ آپ کو دلچسپ دکھائی نہيں ديتا کہ يہ سارا وقت جسے ہم بادشاه اور اس کے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہيں ،  ليکن ہم کيا يہ
دانی ايل کے ساتھ موت کی ماند اور شيروں ميں qئے نہيں گئے؟ ہم يہ خطرنا ک سوچ رکھ سکتے ہيں جو  دانی ايل کے 

ِ کيونکہ ہم کہانی کے اختتام کو جانتے ہيں اس ليے ہم ڈر اور خوف کی ِليکن يہ شايد اس ليے  ہےساتھ رونما ہو رہا تھا 
ُ خوف اور ڈر کی سمجھ کو رکھتا تھا ۔ اس  نے سمجھ کو کھو ُچکے ہيں جو وہاں دانی ايل کے ليے تھی ۔ بادشاه يقين 

ُ اس کا خدا درميان ميں نہ ِاپنی زندگی کی لمبی ترين رات کو اس ڈر کے ساتھ گزارا کہ دانی ايل کے ساتھ کيا ہو گا اگر
ُپڑا اور اسے نہ بچايا ۔   

ُلہذا ، اس کی روشنی ميں جو ہم دانی ايل بارے سيکھ ُچکے ہيں ، آپ کيا سوچتے ہيں کہ دانی ايل کے اندر کيا چل رہا تھا 
ُجب اسے گرفتار کيا گيا اور بھوکے شيروں سے موت کی سزا کا حکم ُسنايا گيا ؟  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُکيسے اس کے دوستوں ، سدرک ، ميسک ، اور عبد نجو نے  شيروں کا سامنا کرنے کے ليے اس کی ہمت  ُ
 بندھائی ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُکيا آپ سوچتے ہيں کہ اس نے شايد داود کے زبور وں کو ياد کيا ہو گا  جس کا خود سنگدqنہ طور پر دشمنوں  ُ
 پر  نظر ثانی کيجيے ۔ کونسے الفاظ آپ 40 ۔ 39 : 37 زبور  اور19 ۔ 16 : 55سے تعاقب کيا گيا تھا؟ زبور 

ُسوچتے ہيں کہ جن سے وه اميد اور ضمانت کے ليے چمٹا ہوا تھا ؟  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 سبق نمبر تين ۔ حصہ 4

:اسائنمنٹ  
  28 ۔ 21 : 6دوباره پڑھيے  

: مشق  
؟) آيت22( ُدارا بادشاه کے ليے دانی ايل کا جواب کيا ہے جب اسے شيروں کی ماند ميں سے بiُيا جاتا ہے  ۔ 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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الف۔ ميرے خدا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ اور وه ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج۔ وه نہيں رکھتے 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

د۔ کيونکہ ميں تھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تا ہوں ر۔ نہ ہی ميں رکھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟) آيت23( ۔دانی ايل کی آواز ُسننے پر  بادشاه کا کيا جواب تھا 2  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُ۔ اس کا حکم کيا تھا ؟3  

________________________________________________________________________ 

ُ۔ انہوں نے کيا پايا جب انہوں نے دانی ايل کو باہر نکالنے4 ُ کے ليے اٹھايا ؟ُ  

________________________________________________________________________ 

  کے اختتام پر دانی ايل کے بارے کيا کہا گيا تھا َ؟23۔ آيت 5

________________________________________________________________________ 

ھا ؟ آيت ميں بادشاه کا حکم کيا ت24۔ 6  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ُدانی ايل پر خدا کا حفاظتی معجزه خونخوار بھوکے شيروں  کے ساتھ  بيان کرتا ہے  جب انہوں نے  لوگوں ۔ 7
 آيت ميں بادشاہوں کے بارے کيا 24 کر ليا  جنہوں نے دانی ايل کے خiف جھوٹا الزام لگايا تھا ۔ ہميں کو ہڑپ

 بتايا گيا ہے ؟
________________________________________________________________________ 

 26 ۔ وه کيا بيان ہے جو وه آيت ُ۔  دارا بادشاه نے ملک کے تمام لوگوں کو لکھا ۔ اس نے نيا فرمان جاری کيا8
 اے ميں بناتا ہے ؟

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 پھر وه ايسا کہنا جاری رکھتا کہ کيوں ۔۔۔ 

الف۔ کيونکہ وه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ب ۔ اور وه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ُج۔ اس کی بادشاہت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُد۔ اس کا غلبا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   اور وه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر۔ وه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ح۔ وه کرتا ہے

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميںـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور   

  سے ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ۔ وه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ِبادشاه کے دور حکومت کے دوران دانی ايل کی زندگی ) فارسی( اور خورس ) مادی(  دارا بادشاه 28آيت ۔ 9
 کے بارے مختصر  بيان ديتی ہے ۔ ہميں کيابتايا گيا ہے ؟

________________________________________________________________________ 

 
):غور و خوص( عکس    

کوئی ايک کسی بہت ڈرامائی طور پر آنے کی سمجھ کو حاصل کر سکتا ہے ۔ قانون موت کا تقاضا کرتا تھا ليکن  ماند 
جتنا زياده ہم خدا ! تھ آتا ہے اور زندگی ديتا ہے ِکی گور  ميں خدا قادر مطلق فاتح  کے طور پر فضل اور رحم کے سا

ُاسے ان کے ليے محبت اور جذبے کے ساتھ عمل کرنے کو ديکھتے ہيں جو اس پر ُکے بارے سيکھتے ہيں اتنا زياده ہم  ُ ُ
ا جائے گا ُبھروسہ رکھتے اور اس کا نام پُکارتے ہيں ۔ کيا خدا نے دانی ايل کو وعده کيا کہ  شيروں کے منہ کو بند کر دي

؟ يقينا نہيں ۔  کيا خدا نے کسی طرح معجزاتی طور پر مداخلت کی  تاکہ وه بادشاه قانون سے آزاد ہو سکے  جسے وه  
ُدانی ايل کو بچانے کے ليے منسوخ نہيں کر سکتا تھا ؟ يقينا  نہيں ۔ صرف دانی ايل اس ايک کے ساتھ آ سکتا تھا جس 
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اپنی مصيبت کے دن مجھے پُکار ، " ِ ہميں اس کی ياد دqتی ہے  ، 15 : 50زبور ۔ ُسے اس نے مدد کے ليے دعا مانگی 
ُميں تجھے چھڑاون گا اور تو ميری  توقير کرے گا ۔  کيا يہی الفاظ سچ ہونگے اگر دانی ايل کو شير کھا جاتے  يا اگر " ُ

 سدرک ، ميسک ، اور عبد نجو  جiئے جاتے ؟
 

ِجيسے ان آدميوں نے رکھا يہ يقين کرتے ہوئے کہ يہاں تک کہ موت ميں بھی ہم اپنے کيا ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہيں 
ُاس آسمانی باپ  کے ہاتھوں ميں يسوع مسيح کے وسيلہ تھما ديے  جائيں گے ؟ خود يسوع نے موت  کا سامنا کيا کيونکہ 

ُت کی طاقت تھی ۔ اس نے بھی ،  پر اختيار والوں کے سامنے جھوٹا الزام لگايا گيا تھا جن کے پاس زندگی اور مو
ُ۔ ليکن ، اسے چھڑايا نہ گيا ۔ وه مرا ۔ يہاں دانی ايل )39 : 26متی (چھٹکارے کے ليے اپنے آسمانی باپ سے دعا کی  

دانی ايل کاچھڑايا جانا بادشاه اور دوسرے لوگوں کے ليے گواہی تھا ليکن يسوع اور يسوع کے درميان  بڑا فرق  ہے ۔ 
ُاس کی کامل  فرمانبرداری ، يہاں تک کہ موت ميں بھی ، سب ! مام بنی نوع انسان کے کفا رے کا عمل تھا کی موت  ، ت

ُلوگوں کی سب خطاوں پر فتح تھی ۔ مرنے اور باه کے اسے قبر ميں سے دوباره زنده کرنے کے عمل سے ، باپ نے 
ُکھتا ہے ، اس کے بيٹے پر وه جہنم ميں ابدی موت ِکہ اس وقت سے ليکر ہر زمانہ تک  جو يسوع پر بھروسہ راعiن کيا 

ُسے بچا ليا جائے گا  اور وه اس کے ساتھ آسمان پر ہميشہ ہميشہ کے ليے ريے گا ۔   
 
 

: دعا  

ُاے قادر مطلق خدا، تو نے دانی ايل کی زندگی ميں طاقت اور قدرت کے ساتھ کا م کيا ۔ ہميں تيری محبت کی ياد دqئی  ِ
ُے شيروں کی ماند کی قبر ميں اس کے رات کے وقت اس پر انڈيi ۔ ميری زندگی پر اپنی اچھائی کو ُگئی ہے جسے تو ن ُ

ُانڈيلنے  کے ليے ميری آنکھوں کو کھول ۔ مجھے فضل بخش کہ ميں تجھ پر بھروسہ رکھو ں اور اپنی زندگی سے تيری 
کہ مجھ ميں کوئی خرابی يا بگاڑ نہ پا ئے جائے ۔  ۔ گواہی دوں  جيسے ميں تيری غير معمولی قابليتيوں کو بيان کرتا  ہوں

ُکہ ميں قابل بھروسہ بن سکوں تاکہ دوسروں کو اس قابل بنا سکوں کہو ه برائی سے بچيں اور ان بدکاروں سے جو دھوکہ  ِ
 ديتے او ر جھوٹے الزام لگاتے ہيں ۔ ميرا دل تيری بھiئی کو سب کے ليے اعiن کرنا چاہتا ہے ۔ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر تين۔ حصہ 5

): تبديلی( تغير   

ُہم آستر نامی لڑکی کی کہانی کا مطالعہ کرنے کے ليے تيار ہيں ۔ اس کی کہانی کو پپرانے عہد نامے ميں آستر کی کتاب 
ميں بيا ن کيا گيا ہے ۔  دانی ايل کی کتاب ميں کرداروں کی مانند ، آستر فارسی سلطنت ميں  رہتی تھی جب اسرائيل 

ی ميں تھا ۔ کہانی ڈرامہ ، رومان  اور  سازش سے بھری ہوئی ہے ، بالکل ايسے جہانی کی مانن ہو ايک بہترين اسير
!بکنے والے ناول کی ہو سکتی ہے ۔ لہذا ، آئيں آغاز کرتے ہيں   

 
: تعارف  

فارسی سلطنت  کا  بادشاه اخسويرس ُکہانی ان بہت سے الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے جن سے شايد آپ واقف نہ ہوں ۔ 
 صوبے شامل تھے ، سرزمين جس کا آج  شمالی ايتھوپيا   يا باqئی 127حکمران ہے جس ميں ہندوستان سے  کوش تک 

نيل کا عiقہ  کے طور پر حوالہ ديا جاتا ہے ۔  زياده تر کہانی  سوسن ميں، جو کہ سلطنت کا دارلخiفہ ہے  شاہی محل 
ڑھتے ہيں ، آئيں کہانی کے ساتھ آغاز کرتے ہيں ۔ ميں واقع ہوتی ہے ۔ اب ہم اگے ب  

 
: اسائنمنٹ  

  22 ۔ 1 : 1پڑھيے  آستر  

: مشق  
؟) آيت3 ۔ 2(اخويرس بادشاه  کی ضيافت ميں بiُئے گئے  مہمان کون تھے ؟  ۔ 1  

______________________,__________________________, ______________________, 
 _______________________________اور _____________________________________

ُدنوں کے ليے اس نے نمائش ک ليے کيا رکھا تھا؟) 180( ۔ چھٹنے مہينے  2  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُ۔ ان دنوں کو کب ا نجام ديا گيا جب اس نے ضيافت ميں مہمانوازی کی ۔ 3 ِ  

الف۔ يہ ضيافت  کتنا عرصہ تک رہی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ميں کسے دعوت دی گئی تھی ب۔ ضيافت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ج۔ ضيافت کہاں واقع ہوئی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

 
 آيات  باغ کی سجاوٹ  کی خوبصورتی کو بيان کرتی ہيں ۔ کونسی چيز بادشاه کی آزادی کو بيان کرتی 7 ۔ 6۔ 4

؟) آيات8 ۔ 7(  ہے   
________________________________________________________________________ 

:  اپنے الفاظ ميں بيان کيجيے کہ آپ نے پارٹی کے کيسے ہونے کا تصور کيا ۔5  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ُ۔ اس کی ضيافت ميں کون مدعو تھے ) آيت9( ے بھی ضيافت دی ۔ وشتی  ملکہ ، اخويرس بادشاه کی بيوی ، ن6

 ؟
________________________________________________________________________ 

۔ بادشاه کس حالت ميں ہے ؟) آيت10( ۔ يہ ساتوان دن تھا 7  
________________________________________________________________________ 

ُ۔ اس کا خواجہ سراوں کے ليے کيا حکم تھا 8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
الف۔ وشتی ملکہ کو کيا پہننا تھا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
ُب۔ اسے کيوں آنا تھا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
۔ وشتہ نے اپنے دعوت نامے کو قبول کرنے سے انکار کر ديا ۔ بادشاه کا رد ِ عمل کيا تھا ؟9  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ُبادشاه اخويرس نے وشتی کے اس کے حکم کی ماننے سے انکار کرنے پر جس  :   ميں14 ۔ 13۔  آيات 10

 لوگوں سے صiح مشوره کيا ؟
________________________________________________________________________ 

؟) آيت15( ۔ بحث ميں ہونے واq سوال کيا ہے 11  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

۔ مسئلہ کيا ) آيات18 ۔ 16( ُ۔  مموکان ،  جو ان سات اميرو ميں سے ايک تھا  ، مسئلے کا خiصہ کرتا ہے 12
ُہے جسے وشتی اس کے مطابق پيدا کر ُچکی ہے ؟  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟) آيات 20 ۔ 19( ۔ مموکان کيا تجويز پيش کرتا ہے 13  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
خوف يہ تھا کہ عورتيں اپنے شوہروں کو حقير جانيں گيں  اور يہ بے عزتی اور  نا چاکی ساری سلطنت ميں 

ی اپنے گھر پر پھيل جائے گی ۔ بادشاه کا فرمان يہ تھا ه سب  عورتيں اپنے شوہروں کی عزت کريں  اور پر آدم
حکمران ہونا چاہيے ۔ 
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): غور و خوص( عکس   
ِبغير کسی شک کے ، مموکام کی نصيحت  آج مغربی تہذيب ميں بہت سانوں کے ليے  جذباتی رد عمل کا سبب بنے گی ۔ 

ِسے اسے کچھ تہذيبوں ميں عزت ہی  ہے جسے کمايا جاتا ہے ۔ ديگر تہذيبوں ميں  عزت کا تقاضا کيا جاتا ه اور دوسروں 
 رکھا جاتا ہے ۔ 

 کيا  ملکہ  وشتی بادشاه کے حکم کو رد کرنے ميں واجب ٹھی ؟ کيوں  يا  کيوں نہيں ؟
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

اميروں  کا خوف اور فکريں موزوں تھيں ؟ کيوں يا کيوں نہيں ؟ُکيا  ان   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

: استدعا  

 لفظ عزت کا قياس کيجيے ۔ 
ی ميں عزت کرتا ہوں ؟۔ وه کون ہيں جن ک1  

________________________________________________________________________ 
۔ وه کونسے افراد ہيں جو ميری عزت کرتے ہيں ؟2  

________________________________________________________________________ 
ں ؟  وه عزت کے ليے کيا  کہتے يا کرتے ہيں ؟۔ ميں کيسے جانتا ہوں کہ وه ميری عزت کرتے ہي3  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

۔ دو لوگوں کے درميان کونسی چيز عزت پيدا کرتی ہے ؟4  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

وه کونسی چند چيزيں ہيں جو عزت کو  واقع ہونے سے منع کرتی ہيں ؟ وه کونسی چيزيں ہيں  لوگوں کے ۔ 5
 درميان عزت کو تباه کرتی ہيں ؟

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 ميں 4 کے ساتھ سبق 2  مسئلے کو عياں کرتا ہے ۔ کہانی باب 1آستر کی کہانی شروع ہو ُچکی ہے ۔ باب نمبر 
 جاری رہتی ہے ۔ 
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 سبق نمبر چار ۔ حصہ 1
: تعارف  

ُ باب سے  ہم نے بادشاه اخويرس  کی سلطنت کی دولت اور اس کی شاندار ضيافت کو آشکاره 1 ميں ہم نے  آستر 3سبق 
ُکرنے کو سيکھا ہے ۔ ہم نے ملکہ وشتی کی بادشاه کے حکم کی  نا فرمانی کے بارے  کہ وه اپنے شوہر اور ان ميخوار  

ِامنے پيش ہو  کو بھی سيکھا ۔ اس کے اس عمل نے بادشاه  کے  اميروں کے بے عزتی کے عمل  پر غور مہمانوں کے س ُ
 کرنے  اور  سارے ملک ميں عورتوں کے  ناچاکی والے رويے کے سرايت کرنے کے سبب کو بڑھاوا ديا ۔ 

 
ِئے گی ۔ اس شاہی قانون کو ماديوں ُ کہ وشتی دوباره کبھی اس کی حضور ميں نہيں آبادشاه نے  شاہی فرمان جاری کيا 

ِاور فارسيوں کے قانون ميں لکھا گيا تھا  اور اسے کبھی منسوخ نہيں ہونا تھا ۔ بادشاه کو وشتی کے اس مقام کو کسی  ِ
ِدوسری عورت کو بھی دينا تھا ،  اس کو جو اس سے بہتر ہو ۔  اب ہماری کہانی     باب کے ساتھ شروع ہوتی ہے ۔ 2ُ

 
  :اسائنمنٹ

  18۔ 1 : 2پڑھيے آستر 

: مشق  

؟) آيات 4 ۔ 1( ذاتی خدمتگزاروں کا منصوبہ کيا تھا بادشاه کے ۔ 1  

  ميں  وه دو نئے کردار کونسے ہيں جنہيں کہانی ميں متعارف کرايا گيا ہے ؟7 ۔ 5۔  آيات 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 آيت ميں ہيں آستر کے ظاہر 7ُکی پرورش کی تھی ، اس کا رشتہ دار تھا ۔ )ہدساه( ؔمردکی   ، جس نے آستر 

 ہونے کے بارے کيا بتايا گيا   ہے ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ُاس نے خواجہ سرا ہيجا ُآستر ان لڑکيوں ميں سے ايک تھی حرم ميں اور بادشاه کے محل ميں qيا گيا تھا ۔ ۔ 3

؟) آيت9( ُجيت ليا  اور ان حرموں کا ذمہ دار تھا ۔ آستر کا خاص برتاو کيا تھا کی حمايت کو    

 

 

؟) آيت10( ايک چيز جسے آستر نے عياں نہيں کيا تھا ۔ يہ کيا تھی ۔ 4  
ِ۔ سمجھنے کے طور پر ، مردکی اس بارے فکر مند تھا کہ آستر کے ساتھ کيا رونما ہو رہا تھا ، آخر کار ، 5

ُاس نے اس کی   ۔ 5( ُپرورش کی تھی جيسے کہ وه اس کی بيٹی ہو ۔ آستر کا پس منظر  اور قوميت کيا تھیُ
؟) آيات7  

ُمردکی کی اس کے ليے کيا فکر تھی ؟  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

ُکوئی يہ سمجھ حاصل کر سکتا ہے کہ وه اس کے ساتھ حرم  کے صحن سے رابطہ رکھنے کے قابل تھی ۔   
؟) آيت12( ُ۔ بادشاه اخويرس کے سامنے جانے سے پہلے ا ن نوجوان کونواريوں کے ساتھ کيسا برتاو ہوا تھا  6  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ُبادشاه کے پاس جانے کے بعد اسے  دوسری مدخولوں کے ساتھ رہنا ہوتا تھا جب تک کہ اس کا نام نہيں پُکارا  ُ

؟) آيت14( جاتا   
؟) بی آيت15( ِ۔ اس برتاو اور انتظار کے دوران ہم آستر کے بارے کيا سيکھتے ہيں 7  
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________________________________________________________________________ 

 18 ۔ 17( ۔ آستر کے ليے بادشاه کا کيا جوا ب تھا ) آيت16( ۔ آستر کو اخويرس بادشاه کے سامنے qيا جاتا ہے 8
؟)آيات  

 
 

:)غور و خوص( عکس   
  دو باب ميں تين مرتبہ يہ کہا گيا ہے کہ آستر نے حمايت حاصل کی ۔ 

 اور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آيت ہميں بتاتی ہے کہ آستر نے خوش9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آيت کہتی ہے کہ آستر 15

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 آستر سے اور وه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آيت ميں ، ہميں بتايا گيا ہے کہ بادشاه 17

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 دوسری کنواريوں سے ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اور ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بڑھ کر ۔

ُ ہيں کہ اس نوجوان لڑکی کا کيا جوہر ہے ؟ ہم اس کے اندرون کے ِجب آپ ان الفاظ پر غور کرتے ہيں ، آپ کيا سمجھتے ِ
 بارے کيا سيکھتے ہيں ؟

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 آيت ميں آستر کو تمام اعتبار سے خوبصورت ہونے 7ے مiزم خوبصورت لڑکی کو چاہتے تھے ۔ ُاخويرس اور اس ک
کے طور پر بيان کيا گيا ہے ۔ بہت سی نوجوان کنوارياں  جمع تھيں ۔ بغير کسی شک کے ، وه سب ہر اعتبار سے 

ہوتا ہے ۔ کہنے کے طور پر ، خوبصورت  اور حسين تھيں ۔ اب ، بادشاه  دوسری عورتوں کی نسبت  آستر سے گرويده 
ُوه اسے ہجوم سے باq تر قائم کرتا ہے ۔ کس چيز نے اسے زياده دل کش بنايا ؟ ُ  

______________________________________________________________________________ 

 کو نہ رکھتے ہوں ليکن وه  ديگر کيا آپ آستر کی مانند لوگوں کو جانتے ہيں ؟ ہو سکتا ہے وه سارے بيرونی خوبصورتی
 تمام کی نسبت آپ کے ليے زياده دل کش ہو ۔ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

: درس و تدريس   
 

 مقدس پطرس  خوبصور ت  عورت کو بيان کرتا ہے ۔ 
ہر طرح کے " فرمانبردار " سے مخاطب ہيں ۔ کيونکہ آپ ميں سے کچھ لفظ  ۔ يہ آيات بيويوں 6۔ 1 : 3 پطرس 1پڑھيے  

احساسات کو رکھے ۔ آپ کو چار الفاظ پر توجہ دينے کے ليے کہا  جاتا ہے کہ پطرس خوبصورت عورت کو بيان کرنے 
: کے ليے استعمال کرتا ہے   
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زندگی گزارنے کا  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   آيت 2
)طريقہ  

)رويے  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: آيت4  
ٰاگر آپ وه شخص ہيں جو ان آيات کو پڑھ رہے ہيں ، تو کيسے يہ قابليتيں  ان عورتوں کی زندگيوں ميں دعوی کرتی ہيں  ُ ِ

 جن سے آپ کا تعلق ہے ؟
________________________________________________________________________ 

جيسے مردکی تھا ، تو کيسے آپ ايسی خاصيتيوں  کو فطرتی  طور پر اگر آپ با پ يا حفاظت کرنے والے ہيں 
 اپنی بيٹی ،  لڑکی  ، نو عمر ميں پيدا کر سکتے ہيں ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ٰاگر آپ ايک عورت ہيں جو ان آيات کو پڑھ رہے ہيں ، تو آپ کيسے ان الفاظ سے چيلنج کيے جاتے اور دعوی  ِ ِ
 کيے جاتے ہيں ؟

________________________________________________________________________ 

اعمال اور رويوں ميں خوبصورتی  ُوه نوجوان  لڑکياں ، بيٹياں  ، نو عمر  کون ہيں  جنہيں آپ  دونوں ان کے 
 کے اثر کو پيدا کرنے کے قابل بناتے ہيں ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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: دعا  
 

ے خواه وه مرد ہو يا عورت کہ وه ہمارے درميان زندگی بسر کرنے ميں آپ کا ہم سب کے ليے يہ اکثر مشکل ہوتا ہ
ُعکس پيش کرے ، اس کے جوہر کو کہ ہم کون ہيں ، اس اندرونی خالص پن اور  احترام کو ، يا شائستگی کو  اور روح  ُ

ِکو ۔ ہماری سراسر مزاحمت کو ۔ ہميں دنيا ميں اپنی روشنی بننے کی طاقت بخش  تاکہ اس  کا  مرکز خوبصورتی ، دولت ُ
، طاقت اور مال اسباب  کے بيرونی نشانوں پر ہوں ۔ ہميں معاف کر جب ہم حقيقت کی نظر کو کھو ديتے ہيں جس کا اثر 

ہمارے اعمال او ر رويوں سے دوسروں پر پڑتا ہے ۔ ہم سب  کو اپنی انکساری  اور فرمانبرداری  کا رويہ عنايت کر  
ار اندر جiل پائے ۔ ُتاکہ تو اکيi ہی ہم  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر چار ۔ حصہ 2

: اسائنمنٹ  

  باب تک 4  سے آستر 23 ۔ 19 : 2پڑھيے آستر  

: مشق  

  ميں  واقع ہوتی ہے ؟23 ۔ 19: 2وه کيا کہانی ہے  جو آستر  ۔ 1

الف۔ مردکی کہاں تھا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ُب۔ اس نے کيا گفتگو ُسنی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ُج۔ اس نے کسے بتايا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

د۔ جب آستر نے بادشاه کو خبر دی تو  کيا رونما ہوا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ِيہ کہانی ہو سکتا ہے اس وقت بے ربط دکھائی دے ليکن اسے مت بھوليں ۔  ِ  
جسے  بادشاه نے برتر کُرسی پر سر فراز کيا ۔ مان  کو متعارف کراتے ہوئے شروع ہوتا ہے   ہا3 باب نمبر ۔ 2

لوگوں کو ہامان کی تکريم کرنا اور سجده کرنا تھا ، بہر حال ،  مردکی کا بادشاه کے حکم کے ليے کيا جواب تھا 
؟) آيت 2 (   

________________________________________________________________________ 

ُمiزم نہ سمجھ سکے کہ کيوں اس نے بادشاه کے حکم ۔ مردکی کا رويہ سراسر ہi دينے کا سبب بنا ۔ شاہی 3
 4( ِکو نہيں مانا تھا ۔ وه ہامان کے پاس ايسا کہتے ہوئے پہنچے کہ اگر اس يہودی کا  عمل برداشت کے قابل ہو 

؟) آيت6( ر گيا ۔ ہامان کا منصوبہ  کيا تھا ِ۔ ہامان مردکی  کے اس عمل پر غصہ سے بھ)آيت  
________________________________________________________________________ 

ُ آيت ميں  اس د ن کا احاطہ کرنے کے ليے پُور يعنی قرعہ ڈالتے تھے  جب يہوديوں کو مٹا ديا جانا تھا ۔  7۔ 4
ِور يعنی قرعہ  بارہويں مہينے پر گرا۔ اس مطلب يہ تھا کہ ايک سال سے قرعہ کو پہلے مہينے ڈاq جاتا تھا ور پُ

کم عرصہ ميں ہامان کے منصوبے کو جاری رہنا تھا ۔  ہامان اخسويرس بادشاه  کو اپنے منصوبے کی طرف 
؟) آيات 10 – 8( مائل کرنے کے ليے کيا بتاتا ہے   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ادشاه ہامان ب۔ ) آيت9( ِ۔ ہامان  بادشاه کے اس فرمان کے جاری ہونے کے ليے خرانے کا دينے کا خواہاں تھا 5
؟) آيت11( کو کيا بتاتا ہے   

________________________________________________________________________ 

 

  آيات ميں لوگوں کی زبان ميں احکامات لکھے گئے ۔ 15۔ 12 ۔ 6
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الف۔ احکامات کيا تھے 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ب۔ تاريخ کيا تھی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
۔ مہر کيا تھی ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

د۔ بادشاه  اور ہامان کا  رويہ کيسا تھا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
؟) آيت1( ِ۔ فرمان کے ليے مردکی کا رد عمل کيا تھا 7  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

)  آيت3( پورے ملک ميں يہودی ماتم کده تھے 
 اور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اور ـــــــــــــــــــــــــــ بہت سے ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟) آيت4( ِ۔ آستر کا  رد عمل کيا تھا 8  
________________________________________________________________________ 

؟) آيت5 ( ُاس کا ہتاک کے ليے کيا حکم تھا۔ 9  
________________________________________________________________________ 

؟) آيات 8 ۔ 6( ۔ ہتاک نے مردکی سے کيا دريافت کيا 10  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟) آيت8( ُمردکی نے ہتاک کو  کيا بتايا کہ وه آستر کو  کرنے کے ليے اکسائے   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 آيت ميں 11ُه سب کچھ آستر کو بتايا جس کی اس نے دريافت کی تھی ۔ مسئلہ کيا تھا جسے آستر۔ ہتاک نے و11
 بانٹتی  ہے ؟

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

يا ہے جو وه کہتی ہے وه آخری چيز ک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

؟) آيت 14 ۔ 12(  جواب تھا جو مردکی واپس آستر کے ليے بھيجتا ہے ۔ وه کيا 12  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ِ۔ مردکی اسے بہت واضح بناتا ہے کہ کوئی بھی اس فرمان سے نہ بچے گا ، يہاں تک کہ آستر ، ملکہ بھی 13 ِ
:  آيت کے اختتام پر آستر کے ليے وه الفاظ کہنا ہيں کہ14 ِنہيں۔ اس کہانی ميں اہم نقطہ مردکی کا  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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؟) آيات 17 ۔ 15( ۔  وه کيا جواب ہے جو آستر واپس مردکی کو بھيجتی ہے 14  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
):غور و خوص( عکس   

ُہے کہ اس کے ساتھ خدا کی مانند ، کہانی کا تجسس بڑھ رہا ہے ۔ ہامان طاقت اور شہرت کا بھوکا ہے  ۔ وه تقاضا کرتا 
گھٹنے ٹيک کر اور احترام کے ساتھ برتاو کيا جائے ۔ دوسری جانب ، مردکی ، کسی آدمی کے سامنے سجده ريز نہيں ہو 
ُگا ۔ يہ جانتے  ہوئے کہ مردکی يہودی ہے ، ہامان کا قہر اس کے تعصب ميں عياں ہوتا ہے اور طريقہ تiش کرتا ہے کہ 

مہر والی انگوٹھی ديتا ہے کہ ہامان لوگوں کے  نسل کو ہiک کرے ۔  بادشاه q پرواہی سے ہامان کو اپنی ساری يہودی
 ليے اپنی طاقت کو ويسے ہی استعمال کرے جيسے وه چاہتا ہے ۔ 

 
ُآستر اس انجام دہی سے بے خبر تھی جو اس کے شوہر ، بادشاه اور ہامان کے درميان ہو رہا تھا ۔  پنے مردکی  نے اُ

کپڑے پھاڑے ، ٹاٹ اوڑھا  اور اپنے سر پر راکھ ڈالی اور شہر کے بيچ ميں چi گيا  اور بُلند اور پُر درد آواز سے 
چiنے لگا ۔ آستر جاننا چاہتی ہے جو کچھ  ہو رہا ہے ۔ اب ہم  ہامان کے يہوديوں لوگوں  کی تباہی کے ساتھ مسلط ہوئے 

ے ہوئے بيٹھتی ہے کہ جب تک وه لوگوں کی خاطر کام نہيں کرتی وه سب مارے خيال کو ديکھتے ہيں اور آستر يہ جانت
ُجائيں گے ۔ اسی وقت وه جانتی ہے کہ اس کی زندگی اس لکير پر ہے جب تک کہ بادشاه  ُ ُسونے کا عصا نہ اٹھائے ورنہ ُ

ِاسے مار ديا جائے گا ۔ اس کہانی کو مزيد  کڑا   کہ بادشاه اخسويرس نے تيس دنوں بنناے کے ليے ہميں بتايا گيا) شديد( ُ
 تک آستر کو نہيں بiُيا تھا ۔ 

 
 

: ياد دہانی   
ُخدا دونوں يوسف ، يعقوب کے بيٹے ، اور اب آستر کو طاقت اور اس اثر ميں qيا تھا تاکہ لوگوں کی زندگياں بچ سکيں ۔ 

  کو  تحرير کيجيے  ۔ 20 : 50پيدائش 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  کو تحرير کيجيے ۔ 14 : 4آستر 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ِتھا جہاں وه جانے کا اراده نہيں رکھتے تھے ، مصر اور حسب ترتيب ُدونوں يوسف اور آستر کو ان مقاما ت پر qيا گيا 
ُاسيری  کے ليے ۔ ا ب دونوں معنی خيز اثر رکھنے والے ُرتبوں اور طاقت کے ساتھ اٹھے ۔ دونوں نے دوسروں کی 

تھ تھا ۔ ِحمايت کو حاصل کيا ۔ يوسف نے اسے ، پوتيفر  ، دروغہ سے پايا  ، اور حتمی طور پر خود فرعون کے سا
ُدوسری جانب ، آستر ،  نے خواجہ سرا ہيجا کے ساتھ حمايت حاصل کی ، لونڈيوں اور ہر ايک سے جس نے اسے ديکھا 

ُتھا ، اور يقينا بادشاه کے ساتھ ۔ جيسے خداوند يوسف کے ساتھ تھا اور اسے کاميابی بخشی ايسے ہی  وه آستر کے ساتھ 
ہوئی ۔ ُتھا  اور اسی بادشاه کی  حمايت حاصل   
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: استدعائيہ سوال   

جيسا کہ آپ آستر اور مردکی کی زندگيوں پر غور کرتے ہيں ، وه کونسی ايک استدعا ہے جسے آپ اپنی زندگی کے ليے 
 بنا سکتے ہيں ؟

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر چار ۔ حصہ 3

: اسائنمنٹ  

  ۔ 6 اور 5پڑھيے آستر  

: مشق  

؟ )2 ۔ 1 : 5آستر (  روزے کے تيسرے دن کيا رونما ہوا ۔ 1  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ُسونے کا عصا آستر کے ليے اٹھايا گيا تھا ۔ آستر کی درخواست کيا تھی ؟۔ 2  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ُ کھانے کی دعوت  کچھ عجيب دکھائی نہيں ديتی ؟ کيا اس نے شام کے کھانے پر بادشاه اور اس کے کيا يہ  ُ

 دوست ہامان کو مدعو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خطرے ميں نہيں ڈاq  تھا ؟
ُ۔ بادشاه اسے قبول کرنے کا خواہاں تھا ۔ اور ، کھانے پر  وه دوباره آستر سے اس کے سوال کے بارے پوچھتا 3 ِ

ُہے ۔ اس وقت اس کا  جواب کيا تھا  ؟) آيات8  ۔ 7( ِ  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
ِلہذا ، وه دوباره اکھٹے کھانا کھانے کی درخواست کرتی ہے اور اس وقت وه بادشاه کے سوال کا جواب دينے کا 

 وعده کرتی ہے ۔ 
  آيت ميں وه رونما نہيں ہوتا ؟9۔ ہامان خوش ہے جب تک کہ 4

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ِاس  کے باوجود ، ہامان اپنے آپ کو باز رکھتا ہے اور اپنے خاندان اور دوستوں کے پاس جاتا ہے ۔   
  نے کس بارے شيخی ماری ؟ُ آيت ميں اس11  ہامان کے دل کو عياں کرتی ہيں ۔ 14۔ 10۔ آيات 5

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ُ آيت ميں اس نے مزيد کيا شيخی ماری ؟12  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ُاس سب کے باوجود جو اس نے شيخی مار ی تھی وه خيالی خطره کيا تھا جسے اسے تباه کرنا تھا ۔ 6 ُ ِ )13 
؟)آيت  

________________________________________________________________________ 

؟) آيت14( ُ۔ اس کی بيوی اور دوستو ں کی متکبرانہ مشاورت کيا تھی 7  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 کے 1 : 6اتھ بہت  شادمان ہوا اور لکڑی کی سولی بنوائی۔ بہر حال ، آستر ِ۔ لہذا ،  ہامان اس صiح کے س8
ُمطابق ، اس رات محل ميں کيا رونما ہوا ؟  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  بادشاه نے کيا دريافت کيا ؟۔9

________________________________________________________________________ 

؟) آيت3( ُاس نے کيا پوچھا    

________________________________________________________________________ 

؟) آيتi)6تا ہے ۔ وه ہامان سے کيا پوچھتا ہے ُ عدالت ميں داخل ہی ہوا تھا کہ بادشاه اسے ب۔ ہامان  10  
________________________________________________________________________ 

۔ ہامان  بادشاه کو  عزت حاصل کرنے کے ليے کيا قياس کرتا ہے ؟11  
________________________________________________________________________ 

؟) آيات9 ۔ 7(  ہامان کيا جواب ديتا ہے ۔12  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟) آيت10( ۔ ہامان کے ليے بادشاه کا کيا حکم ہے 13  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

  ميں کيا تصوير ہے ؟11۔  آيت 14
________________________________________________________________________ 

ُے دروازے کی طرف لوٹتا ہے اور ہامان گھر جاتا ہے ۔ اب اس  کا انداز کيسا ِ ۔ اس کے بعد مردکی بادشاه ک15
 ہے ؟ وه اپنی بيوی اور دوستوں سے کيا کہتا ہے ؟

________________________________________________________________________ 
 
 

ُوه جنہوں نے اس د ن اسے مشوره ديا تھا اس سے پہلے اب ہامان کی ق ُ ۔ کہاں  ) آيت13( سمت کی نبوت ہوئی ُ
؟) آيت14(خواجہ سرا ہامان کو ايک مرتبہ پھر qتے ہيں   

________________________________________________________________________ 

):غور و خوص( عکس   
ُ شخص ے ،  اور اس آدمی ُہامان  مردکی کو عز ت دينے کے ليے بادشاه کی درخواست سے ذليل ہوتا ہے ، اس يہودی 

سے جس سے ہامان نفرت کرتا تھا ۔ مردکی کو پورے شہر کی گليوں ميں  شاہی لباس پہنے اور بادشاه کے جاه و جiل 
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ُيہ  وہی ہے جو اس آدمی "ُوالے  گھوڑے پر سوار کيا جاتا ہے اس شاہی عصا کے ساتھ جبکہ ہامان اعiن کر رہا تھا ، 
!" دشاه خوش ہے کے ليے کہا گيا جس سے با  

ُکيا يہ اس آدمی کے ليے بہترين حالت تھی ؟۔ 1  
ُالف۔ کيا يہی وہی تھا جو مردکی چاہتا تھا ، کہ اسے گليوں ميں عشت اور شناخت سے پھرايا جائے ؟ مردکی درحقيقت کيا 

 چاہتا تھا ؟
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ُب۔ کيا يہ وہی تھا جو ہامان چاہتا تھا ؟ اس نے اپنے ليے کيا گمان کيا تھا ؟  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ُ  ميں مردکی اس طاقت  کو بيان کرتا ہے جس نے ہامان کے غصے کو جنبش دی ۔ آپ آدمی ميں 9 : 5آستر ۔ 2
ُاس قسم کی طاقت کو کيسے بناتے ہيں ؟ مردکی کی اس طاقت کا موازنہ ہامان کے اپنی دولت پر شيخی مارنے  ِ

ُ، ان تمام راہوں کے ليے جس سے بادشاه نے اسے عزت ُکے ساتھ کيجيے ۔ اس کے بہت سے بيٹوں کے ليے  ُ
۔  )11: 5آستر ( ُبخشی تھی  اور کيسے اس نے اپنے آپ کو تمام اميروں اور مiزموں پر  باq تر بنايا تھا   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: استدعا  

ِہمارے ليے کيا درخواست بنتی ہے جب ہم اس کہانی کا مطالعہ کرتے ہيں ؟  

۔ ہم کس پر شيخی مارتے ہيں ؟ جوليت نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کيا ۔ ہامان اپنی دولت ہر گھمنڈ کرتا تھا ۔ 1  

: ندانہ الفاظ سے لطف اندوز ہوں َ۔ ان اقتباسات  سے حاصل ہونے والے جرات م2  

 
جرات مندی کے الفاظ                                                                            حوالہ جات          

2 : 34زبور     

8 : 44زبور    

31 : 1 کرنتھيوں 1   

14 : 6گلتيوں     

  9 ۔ 8 : 2افسيوں  
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: ياد دہانی     

ِان دو آيات  کو انڈکس کارڈ " يہی ہے جو خدا وند کہتا ہے ۔۔۔ : "  ميں پائے جاتے ہيں 24 ۔ 23 : 9لفاظ  يرمياه زبردست ا
ُپر  تحرير کيجيے  اور دوباره انہيں ياد کرنے کا  چيلنج حاصل کيجيے ۔ يہ آيات ہميں ياد دqتی ہيں کہ ہميں اپنے ليے 

شيخی مارنے کے ليے آزاد ہيں ، جس ميں وه ہے اور جس ميں وه خوش ہوتا ہے گھمنڈ نہيں کرنا  ہے بلکہ ہم خداوند ميں 
!جس کی وه مشق کرتا ہے جيسے کہ ، مہربانی ، انصاف اور راستبازی کی   



  خدا کا کفاره ، ہماری راستبازی

WWW.CROSSCM.ORG  - 61 - @2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

 
 سبق نمبر چار ۔ حصہ 4

: اسائنمنٹ  

۔ 7پڑھيے آستر   

: مشق  

 باب ميں ہم ہامان ، بادشاه اخسويرس  ، 7ِہم اس کا اندازه  لگا سکتے ہيں کہ کيسے کہانی کا اختتام ہو گا ۔  ۔ 1
اور آستر کے اکٹھے کھانے کو  پاتے ہيں ۔ دوباره ،  بادشاه آستر سے اپنی عرض بيان کرنے کے ليے کہتا ہے 

؟) آيات4۔ 3( ۔ ملکہ آستر کے جواب کا خiصہ کيجيے   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُآستر اس کی شناخت کو آشکاره کرتی ! بادشاه  جانتا چاہتا ہے وه آدمی کون ہے جو ايسی چيز کرنا چاہے گا ۔ 2
؟) آيت6( ہے   

________________________________________________________________________ 

ہامان خوفزده ہوتا ہے ۔ بادشاه اپنی مے کو چھوڑتا ہے اور باغ ميں چi جاتا ہے ۔ ہامان کی مہلک حرکت کيا ۔ 3
؟) آيا ت 9 ۔ 7(  ہے    

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟) آيت8( ُ بادشاه نے کيسے بيان کيا جو اس نے ديکھا ۔ 4  

________________________________________________________________________ 

؟) آيات10 – 9( ۔ ہامان کی قسمت کيا ہے  5  

________________________________________________________________________ 

ُبدمعاش مرتا ہے  ۔ انصاف چi اٹھا ہے ۔ اس کی موت بادشاه کے غصے کا سبب ہوئی   ُ ۔ راستبازی ) آيت10( ِ
!غالب آتی ہے   

 
: درس و تدريس   

ُيہ اس پر غور کرنے کا بہترين وقت ہے جو بائبل راستبازی کے متعلق سکھاتی ہے ۔ ہم اس کی حالت کو معلوم نہيں کر  ُ
ا ہے ليکن ہم سيکھ سکتے ہيں  راستبازی کيسے ہم  پر اور ہمارے پاک راستبازی خداوند کے ساتھ سکتے جو سکھايا گي

 تعلق قائم کرنے ميں qگو ہوتی ہے ۔ 



  خدا کا کفاره ، ہماری راستبازی

WWW.CROSSCM.ORG  - 62 - @2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

 
    سيکھنا                  حوالہ جات                                                  سوال                                                    

137 : 119زبور   کون راستباز ہے ؟   
8۔6: 4 روميوں  1،2: 32زبور  کون راستباز بنتے ہيں ؟   
21ٍ : 5 کرنتھيوں 2 کون ہميں راستباز بناتا ہے ؟   
( کيا ہم قانونی طور پر راستباز بنتے ہيں  

يا ايمان کے وسيلہ )  ہم کيا کرتے ہيں 
؟)جس پر ہم ايمان رکھتےہيں (  

24۔ 21 : 3ميوں رو  
  9 : 3فلپيوں 

ہم کيسے جانتے ہيں کہ خدا ہميں راستباز  
 بنا ُچکا ہے ؟

  17 : 1روميوں 

وه کونسے وعدے ہيں جنہيں خدا ہميں  
 راستباز بنانے کے  ليے کرتا ہے ؟

 : 37 ، 15: 34 ، 3 : 23، 8، 4: 9زبور 
25 

4 : 2حبقوق   
: دعا  

ِ  مردکی اور آستر کی دعا تھی جب انہوں نے اس صورت حال کے ساتھ کشتی 143 کوئی يہ تصور کر سکتا ہے کہ زبور ُ ُ

 کی جس ميں پھنسے ہوئيے تھے ۔ يہوديوں کی ہiکت کا فرمان بادشاه کی جانب سے دستخط ہو ُچکا تھا اور سارے ملک 
ُميں پھيل ُچکا تھا ۔ ان لوگوں کی واحد اميد آستر کے ہاتھوں ميں تھی جس نے اپنی زن دگی کو خطرے ميں ڈاq  اور بادشاه ُ

ِتک پہنچی ۔ دعا کے طور پر اس زبور کے الفاظ کا قياس کيجيے اور ان آيات کی پہچان کيجيے  ۔  ِ  
ُاے خداوند ، ميں رحم کے ليے گڑگڑاتا ہوں ۔ تو ہی واحد وفادار اور راست ہے ۔ ميرا انصاف نہ کر ۔ رحم کر 

  کيونکہ تيرے سامنے کوئی راست نہيں ۔
)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: آيت(  

تا ہوں ۔ ميری ُدشمن بے رحمی سے ميرا پيچھا کرتے ہيں ۔ ميں مغلوب ہوتا ہوں ۔ ميں مردوں کی تاريکی ميں رہ
ُاميد ماند پڑ رہی ہے ۔ ميرا دل خوف ميں گرفتار ہے۔   

)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: آيات(  
س سب کجھ بارے  سوچ جو تيرے ہاتھوں نے کيا ۔ اب ميرے ہاتھ تير ے تک ُمجھے ماضی ياد ہے اور ا

 پہنچتے ہيں تاکہ ميری روح اک بار پھر آرام پا ئے ۔ 
)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: آيات(  

ُمجھے جلدی سے جواب دے ۔ ميں مايوس ہوں ۔ کہ ميں اميد کے الفاظ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوں ۔ تيری محبت کبھی ناکام  ُ
ُنہيں ہوتی ۔ ميں صرف تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔   

)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: آيات(  
ُمجھے وه رستہ دکھا جس پر مجھے جانا چاہيے ۔ مجھے ميرے دشمنوں سے بچا ۔ مجھے اپنی مرضی پوری 

 کرنا سکھا ۔ ميری راہنمائی کر ۔ 
)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: آيات(  

تيری نيک نامی چوب پر ہے  ۔ ميری زندگی کی حفاظت کر ۔ اے  راستباز ، مجھے بچا ۔ ميرے دشمنوں کو 
کر ۔ خاموش کر دے ۔ ميرے  دشمنوں کو تباه   

)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: آيات(  
ُاے خداوند ميں تجھ سے محبت رکھتا ہوں ۔ ميں تيرا خادم ہوں ۔   

)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تآي(  
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 سبق نمبر چار ۔ حصہ 5

: اسائنمنٹ  

  ۔ 10۔ 8پڑھيے آستر 

: مشق  

؟ )2۔ 1 : 8ستر آ( بادشاه نے آستر اور مردکی کو کيا عنايت کيا  ۔ 1  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟) آيات6 ۔ 3( ۔ آستر  دوباره بادشاه کے سامنے آتی ہے ۔ وه کيا درخواست کرتی ہے 2  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟) آيات 8 ۔ 7( ۔ بادشاه  نے مردکی کو کيا کرنے کا حکم ديا 3  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُمردکی نے فورا عمل کيا ۔ اس کا سب  کے ليے کيا حکم نامہ تھا جن کو حاضر کيا گيا تھا ۔ 4 ؟ )19 ۔ 9آيات ( ً  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ميں  ہميں درست  طور پر بتايا گيا ہے جو سلطنت کے يہوديوں کے ليے فرمان ميں ديا گيا تھا 14 ۔ 11آيات ۔ 5
ُ۔ وه کيا فرمان تھا جو ان کی حفاظت کو مہيا کرتا ہے ؟  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُ۔ کيا آپ مرکی کو اس کے نيلے اور سفيد کپڑوں ميں ہونے،  بڑا سونے کا تاج پہننے اور ارغوانی رنگ کے 6
ُ آيات ميں  ان سب الفاظ کے 17 – 15     !يسا نظاره ہو گا يہ يقينا کلباس کو پہننے  کا خيال کر سکتے ہيں ؟ 

ِجو اس جشن کے ماحول کو بيان کرتے ہيں ۔ نيچے لکير لگائيں   
ُ باب  ہميں جلدی سے اس دن کی طرف لے جاتا ہے جسے ہiکت کا دن بننا تھا ۔ بجائے اس کہ اس دن کو 9۔ 7 ُِ

يں کيابتايا گيا ہے ؟ آيات م10 ۔ 1فرق طور پر بيان کيا جائے ۔ ہميں   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُجو ہميں مردکی کے بارے بتايا گيا ہے ۔ اس کی طاقت بڑھتی ہے اور اس کا خوف اميروں ُاس پر  غور کيجيے  ُ
ُ، ناظموں ، منتظمين اور سب پر  ہوتا ہے ۔ اس کا  اثر بادشاه  کے محل ميں بہت زياده تھا ۔ اس کی  ناموری  ُ

 صوبوں ميں پھيل ُچکی تھی ۔ 
 آيت ميں آستر سے کہتا 12ہر ہوا ۔ غور کيجيے جو وه يہاں تک کہ بادشاه حکم لينے والے کے طور پر ظا۔ 8

ُاس نے اسے کيا جواب ديا؟" ا ب تيری عرض کيا ہے ؟" ہے۔  ُ  
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

۔  )15 ۔ 14آيات ( رمان پھيل ُچکا تھا اور ، ف  
ِانہوں نے آرام کيا اور اسے جشن اور خوشی کا ) آيت 16(   مارے گئے ــــــــــــــــــــــــ۔ آخر کار ، بعد ميں 9 ُ

ِکوئی ايک اس ناگوار ظلم و ستم کو سمجھنا شروع کر سکتا ہے کہ يہودی لوگ اس بادشاه اخويرس ! دن ٹھہرايا  ُِ

ُ سوسن ميں ، انہوں ُت نيچے ره رہے تھے ۔  انہوں نے مہينے کے چودھويں دن آرام کيا ۔ بہر حال  ، کی سلطن

 نے
   دن آرام کيا ۔ ـــــــــــــــــــــ

۔  )26 : 9آستر ( ُ۔ يہودی چھٹی کو قائم کيا گيا تھا ، ان دنوں کو پوريم کہا جاتا تھا 10  
؟)يت آ21( الف۔ دنوں کو کب منايا جاتا تھا   

_____________________________________________________________________ 
؟) آيت22( ب۔ لوگوں کو کيا ياد کرنا تھا   

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

؟) آيت22( ُ ان دنوں کو کيسے منايا جاتا تھا ج۔  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

ِدہرايا گيا تھا اور ان دنوں کو قائم کيا گيا تھا  اور اسے ہر شہر  ميں  واقعيات کی تاريخ کو 28 ۔ 23۔  آيات  11 ُ

ِاس خط کی تصديق آستر اور مردکی اور ہر صوبے ميں ہر نسل  کے لوگوں نے ہر گھر ميں ہميشہ ياد رکھا ۔ 
 کہ کس ِاس پر غور کرنا دلچسپ ہے  کی جانب سے ہوئی  جسے بادشاہت  کے تمام صوبوں ميں بھيجا گيا تھا ۔

 ميں سيکھتے ہيں کہ بادشاه 10۔ ہم آستر )32 ۔ 29آيات ( کے پاس اختيار تھا اور کس نے فرمان جاری کيا 
مردکی يہودی لوگوں سے بڑی عزت ! اخسويرس  نے مردکی کو بادشاہی صف ميں دوسرے نمبر پر مقرر کيا 

 کو رکھتا تھا کيونکہ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔   
 

 
 
 
 

): غور و خوص( عکس    
ُکوئی مدد نہيں کر سکتا ليکن مردکی کے اثر پر عکس ڈال سکتا ہے ۔ اس نے پہi اثر آستر پر کيا جس کی اس نے بچے  ُ

ُکے طور پر پرورش کی  ۔ آستر نے بدلے ميں ان کی حمايت حاصل کی جو ا س کے چوگرد تھے ۔ مردکی کے اثر کو ُ
اور اب بُرے  ہامان  ) 23 ۔ 19 : 2آستر ( ُشاہی محل ميں qيا گيا کيونکہ اس نے بادشاه کی زندگی کی حفاظت کی تھی 

ُ۔ جيسے کہانی کو کھوq جاتا ہے ، ان راہوں کا قياس کيجيے )2۔ 1 : 3آستر ( کے سامنے گھٹنے ٹيکنے سے انکار کيا 
کا اثر پورے ملک ميں سرايت کر گيا ۔ جب مردکی   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
  کی زندگيوں پر آپ کی موجودگی ميں  اثر پڑا؟ہم سب وه اشخاص ہيں جو دوسرو ں پر اثر ڈالتے ہيں ۔ وه کون ہيں جن
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ثر ڈالتی ہے ؟ يہ سوال نہيں ہے کہ آيا کہ آپ کی زندگی آپ کی زندگی دوسروں پر اخiقی اوه کونسی راہيں ہيں جن ميں 
ُدوسروں پر اثر ڈالتی ہے يا نہيں بلکہ اس کی بجائے سوال يہ ہے ان کی زندگيوں پر آپ کا کيا اثر ہے  ِ :  

الف۔ اخiقيات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔ اقدار  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج۔ کرادر  

د۔ ديگر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ح۔ ديگر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ميری زندگی ميں وه کونسا پيغام  ہے جسے ميں دوسروں کو دينا چاہتا " ايک اور سوال جس پر خيال کيا جا سکتا ہے 
ُہوں ؟ کيا ميری زندگی ، ان الفاظ کے طور پر جسے خط ميں تشکيل ديا گيا ہے جسے دوسرے پڑھ رہے ہيں ، اس کے  ُ

ک رنگ ہے  جسے ميں دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں ؟ساتھ ي  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ِ ہوں جو اس کے ساتھ يک رنگ نہيں ہے کہ ميں کون ہوں ؟ُکيا ميری زندگی تحقيق شده ہے ؟ ميں کيا پيغام دے رہا  
َاس حقيقت کو قبول کرتے ہوئے کہ ميں اخiقی اثر رکھنے واq شخص ہوں ، وه کونسی راہيں ہيں جن ميں ميں اپنی  ِ
ثر ُزندگی مزيد نيت اور مقصد  کے ساتھ گزارتا ہوں ، ان راہوں کی تiش کرتے ہوئے جنہيں  ديندارانہ طريقے سے ا

 رکھنے کے ليے استعمال کيا جاتا ہے ؟
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

: دعا  
 خاص طور پر خدا کی  ثانی کرنے کے ليے وقت ليجيے ۔ آستر کی کتا ب ميں رونما ہونے والے واقعيات پر نظر

ُراستبازی پر غور کيجيے جس کا عکس مردکی اور آستر کی زندگيوں ميں سے عياں ہوتا ہے ۔ ان کا شکريہ ادا کيجيے 
ُجو آپ کی زندگی ميں ديندارانہ اثر رکھ ُچکے ہيں ۔ ان کو  کھڑا کريں جن پر آپ کی زندگی سے اثر ہوا ۔ اس کی  کردار ُ

 کی تiش کيجيے  جب آپ لگاتار با ضمير طور پر دوسروں پر اثر ڈالتے ہيں ۔ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر پانچ ۔ حصہ 1

 
: تعارف  

ِس کے بادشاه کے دور خورس ، فار قبل از مسيح ميں  537عزرا کی کتاب اسرائيل کی تاريخ کا تسلسل ہے ۔  تقريبا ً 
حکومت  کےد وران ، خدا نے اپنے لوگوں کو جi وطنی سے نکالنا  اور واپس وعده کی سر زمين ميں qنا شروع کيا ، 

ُوه سر زمين جس کا اس نے  صديوں پہلے ابراہام اور اس کی نسل کے ساتھ وعده کيا تھا ۔  عزرا کی کتاب کے ابتدائی ُ
ِ ذکر کيا جائے گا  ليکن ، ايک بار پھر ،  ان نا معلوم  ناموں سے بے دل نہ ہوں ۔ آپ ياد ابواب  ميں بہت سے افراد کا

ُکريں گے کہ نبو کدنصر  بابليوں کا بادشاه تھا جس نے اسرائيليوں کو ليا اور انہيں اپنے غiم بنايا تھا ۔ کچھ عرصہ بعد  
ِ اخسويرس  اسرائيل کی تاريخ ميں اس وقت حکمران بادشاه بابليوں پر مادی فارسيوں نے فتح  پائی ۔ خورس ، دارا ، اور

زر بابل اور عزرا دو نماياں يہودی راہنما  ہيں ۔ تھے ۔   
 

ِکچھ مواد کو عزرا  کے ان دس ابواب ميں ڈھانپا گيا ہے جس کی فہرست عدد ، نسلوں ، اور ديگر ناموں کے دی گئی ہے 
تاريخ ہے ۔ بہر حال ،  ناموں ،ا عداد اور  تاريخی واقعيات ، ہمارے مطالعے ۔  ايک اور چيلنج بادشاہوں اور  واقعيات کی 

ِبلکہ اس کی بجائے ، عزرا  کی کتاب ميں  خدا کے بادشاہوں اور اپس کے لوگوں  کی زند  نہيں ہے ۔ کے ليے  مناسب 
ے وعدے کو پورا کرتا ہے ۔ ُگيوں اور دلوں ميں کام پر غور کيجيے  جيسے وه ابراہام اور اس کی نسلوں کے  ليے اپن  

 
: اسائنمنٹ  

  جاری رکھنے کے لئے کہانی کا 1ِ کا مطالعہ کرتے ہوئے اس سٹڈی کو شروع کريں ۔ عزرا 23۔ 22 : 36 تواريخ  2
  ۔70 ۔ 68 ، 2 ۔ 1 ميں سے ہيں ۔ آيات 2  اور يہ منتخب آيات جو عزرا 1منظر ترتيب ديتا ہے ۔ پڑھيے عرزا 

 
: مشق  

 ہميں بتايا گيا ہے کہ  يرمياه کی نبوت کو پورا ہونا تھا ۔ اگر آپ کی بائبل ميں کراس ريفرنس ہيں ، فوری طور پر
 کے ليے اراده ديے گئے حوالے کو 1 لفظ  يرمياه کے بعد حوالہ ديا جائے گا ۔ اب  کراس ريفرنس کالم ميں آيت 

ِ کے طور پر فہرست دی گئی  ہے ۔ ان ُ کی ان حوالہ جات ميں سے ايک12 ۔ 11 : 25تiش کيجيے ۔ يرمياه 
 آيات کی طرف مڑيے ۔ 

  اسيری کے ساتھ پورے  ہوتے ہيں ۔  خداوند ک کiم پورا ہونے ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔
 واq ہے ۔ 

  ) 1 : 1عزرا (  منادی کرنے واq ہے  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔ فارس کا بادشاه ،
ُاگر يہ بادشاه خورس  اور اس کی منادی نہيں ہے  اور اگر يہ يرمياه اور اس کی نبوت نہيں ہے ، تو بڑا ج۔  ُ

  )1آيت(کردار کون ہے اور وه کيا کرتا ہے 
___________________________________________________________________________ 

کے جشن کو استعمال کرتے ہوئے کام کرنے واq ہے جس نے  بابليوں پر فتح پائی  اور ) خورس(دا بادشاه خ۔ 1
  ): 4 ۔ 2آيات (  اپنی بادشاه کو فراہم کيا ۔ بادشاه کی منادی پر  غور کيجيے         

 2( الف۔ بادشاه کيا کرنے واq ہے  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟)آيت  

ب۔ کيوں و ه ايسا کرنے جا رہا ہے 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

کام  واقع ہونے واq تھا ج۔ کہاں يہ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

 3( د۔کسے کام کرنا تھا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟)آيت  

 4( ِح۔ اس کام کے ليے کسے  پيسے  دينے تھے 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟)آيت  

: درس و تدريس   
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کی مانندتھا ۔ ہيکل کو ) خدا( کہ  فارس کے  بادشاه کے ليے يہ اسرائيل کا خدا  دوسرے ديوتا يہ ذہن ميں رکھنا اہم ہے
ہيکل کو تعمير کرنا ا کی ہيکل تعمير کرنا نہيں تھی۔ ُتعمير کرنے کی اس کی خواہش، ايک سچے خدا ، اسرائيل کے خد
ِمحض ساده طرح اس کے اس يقين کی پہچان کرنا ےتھی کہ خدا   " ُزمين کی سب مملکتيں اسے دی تھی ۔ " ے ن)ديوتا(ُ

ُاس نے بابليوں کی سلطنت کوفتح کيا تھا ۔ اب يہ اس کا فرض تھا ، يا اس  کی تعيناتی تھی ،  کہ وه  ادايئگی کے طور پر  ُ ُ
   اآسمان کے خدا کی ہيکل تعمير کرائے ۔ 

 
: مشق  

ُ کرنے کی اجازت تھی ۔ انہيں بيان کرنے کے کسی بھی يہودی لوگوں کو يروشليم ميں جانے اور ہيکل تعمير۔ 1
؟) آيت5( ليے کونسے الفاظ استعمال کئے گئے ہيں جو وہاں جانے کے ليے تيار تھے    

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ِہمسايوں نے اس عمارتی تعمير  کے کام ميں ہر قسم کی چيزوں ،  جانوروں ، اور آزد مرضی سے چيزيں ۔ 2
 q؟) آيت7( دينے  سے مدد کی ۔ خورس بادشاه نے کيا حصہ ڈا  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  پڑھيے ۔ 17 ۔ 13 : 25 اور 13: 24  سiطين 2نظر ثانی کے ليے 

س کی جانب  ،يہوداه  کا شہزاده ، بادشاه خورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔3

ُبنا  اور اسے وه سارا خزانہ ديا گيا  جو دھوڑ دھوپ  کے ليے مہيا کيا گيا تھا ۔ وه ان چيزوں کی ) گورنر(سے  سردار  ُ

شيش بضر  بابلی نام تھا  اور يہ خيال :  واپسی کا ذمہ دا تھا جسے بادشاه نبو کد نصر نے ہيکل ميں سے مٹا ديا تھا ۔ نوٹ 

ہودی بادشاه ، يہوياقيم کا پوتا تھا ، جسے شہزادے کے طور پر پيش کيا گيا تھا ۔ يہ يقينی ہے کہ زر  وه يکيا جاتا تھا کہ 

  )2 : 2ديکھيے عزرا ( ُبابل اس کا عبرانی نام تھا 

 

): غور و خوص(عکس    

د  ہر ايک کی  وہاں  سال بع70ہر ايک نہ گيا ۔ کيا يہ آپ کو حيران کرتا ہے ؟  کيا آپ يہ خيال نہيں کرتے ہيں اسيری کے 
ُسے جانے کی خواہش ہو گی؟ ايک نسل مر ُچکی تھی ۔  ہر ايک نہيں جانتا تھا اور اسے وعده کی سرزمين نہ تھی ۔ ہر 
ُايک بابل کو چھوڑنے کا خواہاں نہيں تھا ، اس ملک کو جسے وه جانتے تھے ۔ خدا نے يہی موقع ابراہام کو ديا تھا جب  

ميں سے نکi تھا ۔ وه حاران ميں رہائش پذير ہو گيا  جہاں وه ساره کے ساتھ "  ديوں کے اورکس" وہا ِس ملک کے ليے  
ُرہا جب خدا نے اسے بiيا اور اس کی کعنان کی سرزمين کے ليے راہنمائی کی ۔  ُ  

 
ھيے ۔  کو لک1 : 21يہ تھوڑا اور حيران کن ہو سکتا ہے کہ بادشاه لوگوں کو واپس آنے کی اجازت دے گا ۔ امثال   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ِ  ميں صورت حال کی بات کرتے ہيں ؟1 : 1 عزرا کيسے يہ الفاظ  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ُيں بتايا گيا ہے کہ اس نے لوگوں کے دلوں کو موڑا ۔ خدا انہيں  آيت ميں ہم5 آيت ميں بادشاه کے دل کو موڑا ۔  1خدا نے  ُ

ُاس کو پورا کرنے کے ليے موڑ رہا ہے جسے وه انجام دينا چاہتا  ہے  ۔ اس وقت کو ياد کيجيے جب آپ جانتے تھے خدا  ُ
ہو ئے  تھے ۔ آپ کو ايسا کرنے کے ليے موڑ رہا تھا  يا کچھ ايسا کہنے کے ليے جس سے آ پ  درست طور پر قائل   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر پانچ ۔ حصہ 2

: درس و تدريس   

و اسيری سے باہر نکلنے ميں راہنمائی کی ۔ زر بابل وه آدمی ہے ُ ان کے نام ديتی ہے جنہوں نے لوگوں ک2 : 2عزرا 
 آيت ميں 2جسے ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وه خداوند کی ہيکل سے تعلق رکھنے والے مال اسباب  کو واپس  qئے ۔ 

ر کا رشتہ دار تھا ِجو نام ہے  ہو سکتا ہے آپ پہلے ہی اس سے آگاه ہوں يہ مردکی ہے ۔ آپ کو ياد ہو گا کہ وه ملکہ آست
ُجب اس نے  فارسی  سلطنت  ميں  رہنے والے يہودی ُاور اس نے آستر کے ساتھ بادشاه  کی حمايت حاصل کی تھی ، 

 لوگوں کی زندگيوں کو بچايا تھا ۔ 
 

ُان کی واپسی پر لوگ يروشليم ميں خدا کے گھر  پہنچے ۔ کوئی مدد نہيں کر سکتا ليکن حيرا ن ہو سکتا ہے جو ان ہوں نے ُ
ِسوچا تھا جب انہوں  ہيکل کو ديکھا  جسے  سليمان بادشاه نے بنايا تھا اب تباه ہوتی ہے ۔ کچھ لوگوں نے اسے کبھی نہيں  ُ
ُديکھا تھا کيونکہ وه  جi وطنی ميں   ہی پيدا ہوئے تھے ۔ بےشک ، دوسروں نے اسے ياد کيا ، جس  طرح سے ان کی  ُ

! سے پہلے تھی ۔ غiمی کے سالو ں کے دوران چيزيں کيسے  تبديل ہو ُچکی تھی زندگی اجنبی ملک ميں غi م بننے 
!کيسے وه تبديل  ہوئے تھے   

 
 

يہاں تک  کہ اپنے ذاتی گھر بنانے سے پہلے اور اپنے قصبوں کو اپنے ليے قائم کرنے سے پہلے  ہميں بتايا گيا ہے کہ 
ِی گئی تھی ۔ انہوں نے وہی ديا جسے اس کام کے ليے وه خاندانوں کے سربراہوں  کو نذرانے کے ليے آزاد مرضی د ُ

ُدينے کے قابل تھے ۔ انہوں نے خداوند کے گھر کی دوباره تعمير کے ليے  چيزيں مہيا کيں  پھر انہوں نے اپنے  قصبوں  ُ
رہا ئش پذير ہونا شروع ہوئے ۔ ميں   

 
: اسائنمنٹ  

۔ 3پڑھيے عزرا   

: مشق  

روجيکٹ کونسا تھا ؟پہi دوباره سے تعميراتی پ۔ 1  

_______________________________________________________________________ 

؟) آيت2( ِ۔ کس نے اس پروجيکٹ کو بڑھايا 2  

ُ اور اس کے ساتھ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُاور اس کے ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ۔ جب قربان مکمل ہوئی تو انہوں ن3 ؟) آيات 5 ۔ 3( ِے کيا کيا  ُ  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  آيت  کے مطابق  کيا کرنے کے ليے چھوڑا گيا تھا؟6۔ 4
________________________________________________________________________ 

۔ دوسرا تعميراتی کام کيا تھا ؟5  
________________________________________________________________________ 
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ُ۔ کيسے انہوں نے ترکھان اور مستری  مہيا کيے ؟ انہوں نے ديو دار  کے لٹھے لبنان سے کسے حاصل  کيے 6 ُ

؟) آيت 7(   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُ۔ ايک سال سے تھوڑا سا زائد  ان کے يروشليم ميں پہنچنے  کے بعد  خدا کے گھر کا کام شروع ہوا ۔ ايک بار 7
، يشوع ، کاہن ، qوی  اور سب  جو اسيری سے لوٹے تھے شروع ہوئے ۔ کس نے کام کی نگرانی پھر  زر بابل

؟) آيات9 ۔ 8( کی   
________________________________________________________________________ 

؟)ت آيا11 : 10( ۔ بنياد رکھی گئی تھی ۔  اب جشن منانے کا وقت  تھا ۔ لوگ کيا کرتے تھے 8  
: الف۔ کاہن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ب۔ qوی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ُ۔ ہر ای اپنی  جگہ خداوند کی تعريف کے ساتھ ، انہوں نے کيا گايا ؟9  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

):  آيت11(  ۔ اور ، تمام لوگ 10  
________________________________________________________________________ 

  اور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ ليکن لوگوں کی آواز ا،س کے ساتھ ملی11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

کو ديکھا ؟) نيو(ُ کے مطابق  کيوں کچھ روئے جب انہوں نے بنياد 12آيت ۔ 12  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

۔ اب لوگوں نے بہت زياده شور مچايا کہ13  
________________________________________________________________________ 

 
): غور و خوص(عکس    

ِوه بھi ہے ، اسرائيل کے ليے اس کی محبت  ہميشہ قابل برداشت ہے ۔ آپ کی بائبل ميں "  س کے کرا"  ہميشہ " لفظ " ُ
 ہو سکتا ہے ۔ 3 : 7 تواريخ  2 آيت کے  اقتباسات ميں سے ايک  11ريفرنس ہو سکتے ہيں ۔ ريفرنس کے کالم  ميں  

  ۔ 3 ۔1پڑھيے آيات  
 موقع کيا ہے ؟

________________________________________________________________________ 
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ُے اتری  اور  سوختنی قربانيوں اور نذرانوں کو جi ديا سليمان کی دعا ختن کی تھی ۔ آسمان سے آگ نيچ ُ )1 
۔ پھر کيا رونما ہوا ؟)آيت  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟) آيت3( ُی ہيکل کو  بھر ديا ۔ لوگوں کا جواب کيا تھا ؟ انہوں نے کيا کہا خداوند  کے جiل نے خداوند ک  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُوه  بھi  ہے   ، اسرائيل کے ليے اس کی محبت " ر گزاری کے ساتھ گايا ۔ ايک مرتبہ پھر ، لوگوں نے  تعريف اور شک
" ہميشہ قائم رہتی ہے ۔  

 
: استدعا  

: " يہاں تک کہ جب چيزيں اتنی کامل نہيں تھيں جتنی ہم چاہيں گے کہ ہونی چاہيے ، کيا ہم گانے کے خواہاں اور تيار ہيں 
ُ يہاں تک کہ جب چيزيں فرق ہوتی ہيں اس کی نسبت جو ہم " تی ہے ؟ُوه بھi ہے ، ميرے ليے اس کی محبت ہميشہ رہ

ُوه بھi ہے ، ميرے ليے اس کی " نے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے ، تو کيا ہم يہ گانے کے تيار اور خواشمند ہوتے ہيں ۔  
 ہوتے ہيں ، تو کيا يہاں تک کہ جب ہمارے دل مايوسی اور وہم کا ازالہ کرنے کے ليے رو رہے"محبت ہميشہ رہتی ہے ؟

"ُوه بھi ہے ، ميرے ليے اس کی محبت ہميشہ رہتی ہے ؟" ہم يہ گانے کے تيار اور خواشمند ہوتے ہيں ۔    
اپنے دل کے جوابات  کے ليے سوچيے ۔ زندگی کے حاqت کے ليے  اپنے جوابات کا قياس کيجيے ۔ آپ کيسے جواب 

ے  جيسے لوگوں نے کيا جب   يروشليم کی ہيکل کے ليے جiل اور ديتے ہيں ؟ جواب کے ليے اپنے آپ کو چيلج ديجي
 عظمت  کو جسے کچھ لوگ جانتے تھے کہ زياده دير تک قائم نہيں  رہا ۔

 
: آئيں ہم سب کے دل اکٹھے ہو کر گائيں 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيہاں تک کہ جب ۔۔۔۔ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 سبق نمبر پانچ ۔ حصہ 3

 
: تعارف  

 3 : 3 پايا جاتا ہے ۔ عزرا ِجيسے کہ کسی بھی نماياں  خiف معمول  پروجيکٹ  کے ساتھ يہاں ہميشہ مخالفت کا عنصر
ُميں  ہم پڑھتے ہيں کہ وه ان اشخا ص نے قربان گاه کے  تعميری کام کو جاری رکھا ان لوگوں کے ڈر کے باوجود جو ان  ُ ُُ

ُ باب ميں  ہم اس مخالفت کے بارے  سيکھتے ہيں جس کا انہوں نے سامنا کيا جب خدا کی ہيکل 4کے ارد گرد تھے ۔ اب  ُ
ُ ، مخالفت  کے درميان ان خطوط کو شامل کرتے ہيں ، جن ميں فارس کا بادشاه ، اور تھی ۔ يہ اگلے ابواب تعمير ہو رہی 

ِصوبوں کے سردار  تھے ۔ ان کے اس رابطے کا مقصد  يہ تھا کہ ہيکل کی تعمير کے کام کو جاری رکھنے کی اجازت  ُ
 دی جانی چاہيے يا نہيں ۔ 

 
: اسائنمنٹ  

  5 ۔ 1: 4پڑھيے  عزرا 

: مشق  
يہ الفاظ بيان کرتے ہيں جو  کچھ  اسرائيلی راہنماوں اور مخالفوں کے درميان واقع ہوا ۔ ): 5 ۔ 1آيات (   
؟) آيت 2( ُدشمنوں نے زر بابل سے کيا کہا : دھوکہ ۔ 1  

_______________________________________________________________________ 

؟) آيت3(  اور خاندان کے سربراہوں کا جواب کيا ہے زربابل ،  يشوع: ۔ اعiن 2  

________________________________________________________________________ 

؟) آيت4( مخا لفوں کی  حوصلہ شکنی کيا تھی :  ۔حوصلہ شکنی 3  

________________________________________________________________________ 

ہوں نے ہيکل  پراپنے کام کی حوصلہ  شکنی کے ليے کيا کيا؟ُان  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

۔ يہ مخالفت کتنا عرصہ رہی ؟4  

________________________________________________________________________ 
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: درس و تدريس   
ُکے ساتھ ساری بات چيت ان الزامات کے بار ے تھی جو رتخششتا قيہ سارے باب ميں بادشاه امخالفت ختم نہ ہوئی ۔ ب

ُ آيت ميں انہوں نے يروشليم کے بارے باغی اور بدکار شہر کے طور پر  کہا  ۔ 12خiف کی ۔ ُانہوں نے اسرائيليوں کے 
ُ آيت ميں انہوں نے بادشاه کو خبردار کيا کہ  ايک با ر ديواريں بن گئيں  تو مزيد ٹيکس اور  ہديے  ادا 13مزيد براں ، 

ُ گی ۔ بے تکی کہانيوں ے ساتھ انہوں نے محسوس ِشاہی آمدنی اس کو برداشت کرےِنہيں  کيے جائيں گے ۔ اسی ليے ،  ُ
 کيا کہ  بادشاه يہ جاننے کا مستحق تھا ۔ 

ُبےشک ، بادشاه نے جواب ديا تھا ۔ اس نے تحقيق کی تھی اور  مخالفت کو درست پايا تھا  اور حکم ديا کہ  اسرائيليوں 
ريف بڑھی ، بادشاہوں کے نقصان کے ليے خرابی کيوں يہ تح"  آيت ميں کہتا ہے ، 22کے کام کو روک ديا جائے ۔  وه 

ِاس ليے ،  يروشليم ميں خدا کے گھر کا کام  ُرک گيا ۔ " کيوں بڑھنے  پائے؟  
 

: اسائنمنٹ  

۔5پڑھيے عزرا   

: مشق  

:  آيت ميں گيا ہے  يہ وہی  نام ہيں جيسے دو پُرانے عہد نامے کی کتابيں ہيں 1دو انبياء جن کا حوالہ ۔  1  

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

کو کيا بتا رہا ہے )  کاہں، اعظم ( اور  يشوع ) سردار( ۔ حجی کی کتاب کی طرف مڑيے ۔  حجی نبی زر بابل 2
: کيا سکھتے ہيں  ِ ميں ان آيات سے 1  ؟ ہم    

 
: 4۔ 2الف۔   آيات    

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

: 11 ۔ 7ب۔  آيات   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

:  آيت12ج۔   
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

:  آيت13د۔   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

:  آيت14ح۔   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  ميں لوگوں کے ليے کيا پيغام ہے ؟4: 2۔ خداوند کا  زر بابل ، يشوع ، اور حجی  3
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ہتا ہے ، تين بار خدا ک  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنو
! 

 حکم کيا ہے ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور

! 
لوگ مضبوط ہو سکتے اور کام کر سکتے ہيں کيونکہ 

، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خداوند اعiن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

!کرتا ہے   
 

ُعہد کی تجديد ہوتی ہے ۔ اسی  عہد کا وعده اسرائيليوں سے کيا گيا تھا جب انہوں نے پہلے مصر  کو چھوڑا اور ِ
ُ وعده کی سر زمين ميں داخل ہوئے تھے  جو اب ان کا ہے  جب وه واپس وعده  کی سر زمين ميں لوٹتے ہيں 

  آيات ميں وعده کيا ہے ؟5 ۔ 4اور دوباره تعمير  شروع کرتے  ہيں ۔  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: درس و تدريس   

۔ وه ) آيت7(ِ کی اگلی آيات ميں خداوند ايک بار  پھر جiل کے ساتھ اس گھر کو معمور کرنے کی بات کرتا ہے 2حجی  
ُوه انہيں يقين ) !  آيت9( ره ہو گا ُيہاں تک کہنا جاری رکھتا ہے کہ اس کے موجوده گھر کا جiل  پہلے گھر سے زيا

ُدہانی کراتا ہے کہ وه اس جگہ ان کو سiمتی دے گا  ُاور انہيں کہتا ہے کہ اس دن سے وه انہيں برکت دے گا۔     )  آيت9(ِ ُِ
۔ ) آيت19             (    
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 سبق نمبر پانچ ۔ حصہ 4

: مشق  
 زکرياه کی کتاب کے پيشن گوئی کی  زکرياه تھا ۔ ِايک اور نبی جس نے اس وقت  کے دوران يہوديوں کی ۔ 1

؟) آيت4( پہلے باب کی طرف مڑيے ۔  نبی لوگوں کو کيا کرنے کےليے کہتا ہے   
________________________________________________________________________ 

 ہميں بتاتی ہے کہ لوگ 6۔  آيت 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ُہم ان پہلی آيات ميں  توبہ کے بارے سيکھتے ہيں ۔ توبہ کا يہ مطلب نہيں کہ ہم اس غلطی کی معافی چاہتے ہيں  ِ
۔  يہ ) آيت4( ری روشوں اور کاموں سے باز رہنا ہے ِجو ہم نے سرزد کی ۔ اس کا يہ مطلب ہے کہ ہميں اپنی  بُ

ُ ڈگری تک مڑنے کا عمل ہے ۔  يہ ان چيزوں کی طرف پيچھا کرنے کا عمل ہے جو خدا کی نظر ميں بُری 180

 ہيں ۔ 
ٰ ہم جانتے ہيں کہ خدا يروشليم کے ليے سiمتی اور امن چاہتا تھا ۔ اس نے اسرائيل کو اپنا ہونے کا دعوی کيا۔ 3 ُ 

  ميں الفاظ کو پڑھتے ہيں ۔ 13 ۔ 8 : 2تھا ۔  ہم اپنے آسمانی باپ کے دل سے ويکھتے ہيں جب ہم زکرياه  
  آيت ميں وه کيسے اپنے لوگوں کا حوالہ ديتا ہے ؟8الف۔  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 آيا 11 ۔ 10ُب۔ کيا  وه خدا ہے جو  دور ہی سے اپنے لوگوں  پر حکمران  ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے ؟ ہم 

 ت سے کيا سيکھتے ہيں ؟
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

ُايک مرتبہ پھر ہميں خدا کے اس خالص تعلق کو ياد دqيا جاتا ہے جسے وه ان کے ساتھ رکھے گا جو اس  ُ ُ
وں کے درميان رہنے کا انتخاب کرتا ہے  جب وه  يروشليم کی دوبار ه تعمير کے ليے کے ہيں ۔ وه اپنے لوگ

 مڑے ۔ 
ُ۔  لوگ جو يروشليم کی طرف مڑے بہت کمزور ، تھکے ہوئے اور غريب تھے ۔ ان کا سفر لمبا اور دشوار تھا 4

" ؟ )6 : 4 (ِ۔  نبی  نے زر بابل کو کيا ضمانت دی ؟ اس کی مکمل اسائنمنٹ کے ليے کيا ہو گا   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟ )17 ۔ 16 : 8( ِ۔ قادر مطلق خدا  اپنے لوگوں سے کيسے چاہتا تھا کہ وه ايک دوسرے کے ساتھ برتاو کريں 5  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

اپنے لوگوں کے ليے چاہتا ہے ۔ ) نعمتيں ( خداوند  سچائی اور سiمتی سے محبت رکھتا ہے اور يہی  تحفے   

ُ جرات اور تعلق رکھنے کی سمجھ کی پيشکش کرتی ہے ۔ خدا انہيں  چاندی کی مانند تانے اور 9: 13زکرياه ۔ 6
؟) بی آيت9( رتا ہے ۔ پھر خدا کا وعده کيا ہے سونے کی مانند آزمائے جانے کا وعده ک  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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): غور و خوص( عکس   

ُھا ؟  يہ انبياء اس وقت زنده تھے جب جi وطن واپس يروشليم لوٹ پس  کيوں ہم نے حجی  اور زکرياه  کے بارے ميں پڑ
ِرہے تھے ۔ ان نبيوں نے خدوند کی طرف سے ان لوگوں کو ضمانت اور جرات دی جو اپنی کمزوری اور قابل مجروع  ُ ِ

ُنے  کا ، ان کے ُحالت  کو جانتے تھے ۔ بنيادی  طور پر ، جi وطنوں کے پاس کچھ نہيں تھا ، اب خدا نے ان کے ساتھ ہو
ُ اور روح القدس کی طرف سے کاميابی ان تک پہنچنا تھی ۔ ان کی جi وطنی کا درميان  سکونت کرنے کا  وعده کيا ،  ُ

وقت پورا ہو ُچکا تھا ۔ خدا کا غصہ  ترس کھانے ميں بدل ُچکا تھا ۔ ايک بار پھر وه يروشليم کے ليے حاسد ہوتا ہے  اور 
ُ لوگوں کو کسی بھی چيز ہے جس سے ان کو خطره تھا بچاتا ہے ۔ آرزومندانہ طور پر اپنے  

 
ع  ہيکل کی مادی ُ پر آئيں ۔  اسی وقت جب نبيوں نے ضمانت  اور جرات دی ، زر بابل اور يشو 5اب واپس عزرا 

 5ں عزرا عمارت کے ساتھ آگے بڑھے۔ مخالفت کے باوجو د  زر بابل اور يشوع نے  ہيکل کی دوباره تعمير کرائی ، ہمي
  ميں کيا بتايا گيا ہے ؟5: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ُھ ان کے ساتھ ہونا اور يقين رکھنا کہ خدا کی يہ کس کی مانند ہو گا محض خدا کے وعدے پر يقين کرنے کے کام کے سات
ُآنکھ ان کو ديکھ رہی تھی ؟ کوئی خيال ؟  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

: مشق  

تتنی   نے دارا کو يہ خبر ديتے ہوئے خط لکھا جو کچھ کہا گيا تھا اور  جو کو چيلنج کرنے کے بعد ، ۔ زربابل 1
 باب ميں تتنی  بادشاه دارا کے جواب کو موصول کرتا ہے ۔ 6۔ )17 ۔ 6 : 5عزرا ( يروشليم ميں انجام ديا گيا تھا 

؟ )5 ۔ 3آيات ( بابل کے خزانے کے محافظوں ميں کيا پا يا گيا تھا   
________________________________________________________________________ 

) آيات 10 – 6( ۔ دارا بادشاه کا حکم اور فرمان کيا تھا 2  

  :7 ۔ 6الف۔ آيات 

____________________________________________________________________  

  : 10۔ 8ب۔ آيات 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  اگر بادشاه کے قول و قرار  کے طور  آيات کے مطابق ،  نتائج کيا نکليں گے12 ۔ 11۔ اضافہ کرتے ہوئے ، 3
 پر  فرمان تبديل ہو يا  آگے ليجانے ميں ناکام ہو ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
): غور و خوص( عکس   
يہاں تک کہ دارا بادشاه نے محافظوں سے دريافت کيا تاکہ وه  پھر ہم خدا کے روح کے کام کو ديکھ سکتے ہيں ۔ ايک بار

ِخورس بادشاه کے احکامات کو جانيں جس نے اسے جاری کيا تھا ۔ جب ہر چيز  کو دريافت کر ليا گيا کہ دارا نے  خود 
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 شاہی خزانے سے ضروری اشياء کو مہيا کيا جائے گا ۔ خدا نے اپنے فرمان ميں اضافہ کيا  تھا يہ تقاضا کرتے ہويے 
ُاسے زر بابل ، يشوع ،  اور لوگوں کے راہنماوں کے ليے گواہی ٹھہرايا  کہ وه دوباره  ان کو فروغ دے رہا اور  پيمائش  ِ

ُسے باq تر انہيں برکت دے رہا تھا ۔   
 

ُوه اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے ند کے ہاتھ ميں ، بادشاه کا دل خداو" ايک مرتبہ پھر ہم ديکھتے ہيں کہ 
۔ )22 : 6عزرا ( ۔ عيد فسح  کے جشن کے ليے چند آيات آگے بڑھيں  )"/1 : 21امثال "( پھيرتا ہے   

خدا نے بادشاه کے دل 
  اور بادشاه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکو

ُخدا کے گھر پر ان کے ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
!ام کے ساتھ ک  

 
 کہتی ہے کہ يہوديوں کے ايلڈروں نے جاری رکھا 14  : 6ُچيزيں  طے شده دکھائی ديتی ہيں ۔ عزرا 

 اور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اور۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماتحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُانہوں نے تعمير ختم کی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُاس کے مطابق 

 بادشاہوں ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکی
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 سبق نمبر پانچ ۔ حصہ 5

: تعارف  
ِور حکومت کے دوران  ہميں بتايا گيا ارتخشتشاء  نے  دارا کی فارسی سلطنت کے طور پر پيروی کی ۔ ارتخشتشا  کے  د

ُ ہم  عزرا کے لمبے چوڑے نسب نامے کو رکھتے ہيں جو اس کی  ميں 5۔ 1 : 7 کہ  عزرا  بابل سے آئی تھی ۔ عزرا 
نسل کی تصديق کرتا  ہے ۔  وه ايک qويوں کے کاہنانہ قبيلے سے تھا اور اپنی شناخت ہارون کے ساتھ کرتا ہے ، جو کہ 

ھائی تھا اور  پہi سردار کاہن تھا ۔ ٰ موسی کا ب  
 

: اسائنمنٹ   
۔ 7پڑھيے عزرا   

 عزرا کے ساتھ بابل ميں سے کون آيا تھا ؟

 ہم عزرا کے بارے کيا سيکھتے ہيں ؟

ُارتخشتشا کے خط کو جوہر کيا ہے جو اس نے عزرا کو ديا ؟  

: مشق  

۔ ہم عزرا کے بارے کچھ خاص چيزوں کو سيکھتے ہيں ۔ 1  

ُيت ميں ہميں اس کے بارے کيا بتايا گيا ہے ؟ آ6الف۔    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  آيت ميں کونسے الفاظ دہرائے گئے ہيں ؟9ب۔  

____________________________________________________________________ 

  آيت ميں کس کے  ليے عزرا تصديق کرتا ہے ؟0ج۔ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اور 

____________________________________________________________________  

؟) آيت7( ُ۔ وه چند لوگ کون ہيں جو يروشليم تک اس کے ساتھ رہے 2  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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؟) آيت 12 ۔ 11( بادشاه ارتخششتا   عزرا کے بارے اور کيا جانتا  اور مانتا تھا ۔ 3  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُ۔ وه سب جنہوں نے يروشليم کے ليے اس کے ساتھ رہنے ) آيا ت 26  ۔ 12(عزرا کو خط لکھا ارتخششتا  نے ۔ 4
ُکی خواہش کی انہيں جانے کی  اجازت تھی ۔ عزرا کو کيا کرنا تھا ؟  

:  آيات 14 ۔ 13الف۔   
_____________________________________________________________________ 

:  آيات 16 ۔ 15ب۔   

_____________________________________________________________________ 

:  آيت 17ج۔   

 ________________________________ اور_________________________________
:  آيات 20۔ 18د۔   

_____________________________________________________________________ 

؟) آيات23 / 21( زانچيوں کے ليے بادشاه کا کيا حکم تھا دريا پار کے خ۔ 5  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

يا مi ؟خزانچيوں کے ليے بادشاه کی جانب سے خاص حکم ک ميں 24۔ آيت 6  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 آيت ميں  عزرا کو پہلے بتايا 25بادشاه کے خط کا آخری نقطہ انصاف کے انتظاما ت سے تعلق رکھتا تھا ۔ ۔ 7

ُحاکموں اور قاضيوں ۔ ان کی کيا ذمہ داری تھی ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گيا عزرا کے ذمہ کيا کام لگايا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتھا؟  

  ميں نا فرمانی کے کيا نتائج نکلے ؟26۔  آيت 8

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
): غور و خوص( عکس   

ُظاہری طور پر عزرا کی پہچان بادشاه سے ہوئی تھی  ايک بڑے اخiقی کردار والے آدمی کے طور پر ۔ اس نے 
کہ وه تما م تعيناتياں کرے  اور يہ کے خدا کے قوانين ُروحانی معامiت عزرا کے سپرد کيے تھے يہ اميد کرتے ہوئے  

 28 ۔ 27( ُکو ان کے ليے راستی سے انجام دے جن کو اختيار ديا گيا تھا ۔ ہم نتيجہ خيز آيات پر غور نہيں کر سکتے 
  دوباره ہميں ۔ عزرا جانتا تھا کہ يہ خداوند ، ہمارے اباو اجداد کا خدا ہے ، جس نے بادشاه کے دل کو موڑا ہے ۔) آيات

ِبادشاه کا دل خداوند کے ہاتھ ميں ہے ، وه اسے پانی کے نالو ں کی مانند جدھر چاہتا "  کو ياد دqيا جاتا ہے ۔ 1 : 21امثال 
  آيات ميں کس چيز کی پہچان کی ؟28 ۔ 27عزرا نے "  پھير ديتا ہے ۔ 
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):  آيت27( بادشاه کے متعلق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اے 28( خود اپنے متعلق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ):آيت  

):  بی آيت28( خدا کے متعلق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

):  سی آيت 28( خود اپنےمتعلق  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
: اسائنمنٹ  

ُ خاندان کے سربراہوں کے ناموں کی فہرست ديتی ہے اور ان کے جن کے ان کے ساتھ لکھے گئے تھے 14۔ 1 : 8عزرا  ُ
   کو پڑھيے ۔ 23 ۔ 15: 8جو عزرا کے ساتھ بابل سے آئے تھے اور يروشليم کولوٹے تھے ۔  عزرا ۔ يہ وه لوگ ہيں 

 
: مشق  

ُجب وه دريا کے پاس اکٹھے  ہوئے عزرا نے ان کی پرکی جن کو اکٹھا کيا گيا تھا ۔ اس نے کيا دريافت کيا ۔ 1 ُ )
؟) آيت15  

________________________________________________________________________ 

؟) بی آيت17( ِ۔ يروشليم کی طرف لوٹنے کے ليے کوئی بنی qوی نہ تھا ۔ اس سے کيا مسئلہ درپيش  آيا 2  

________________________________________________________________________ 

فيا  ميں ہيکل کے خادموں کے ليے بھيجا ۔  ُعزرا نے کچھ راہنماوں او  ر آدميوں کو اکٹھا کيا اور انہيں کيس۔ 3
) آيت17( کيا تھا ؟ ) مشن( ُان کا کام   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

اه ، ايک دانشمندا نسان اور qو تھا ، جو اپنے بيٹھوں ، بھائيوں اور دوسرے سربي! مشن اپنے انجام کو پہنچا ۔ 4
ِ۔ ان آدميوں ) آيا ت20۔ 18( لوگوں کے ساتھ آيا تھا ۔  وه qويوں کی مادد کے ليے  ہيکل کے خادموں کو qئے  ۔ 

؟) آيت18( کے جواب کے  سبب کے طورپر کيا ديا گيا تھا   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 آيات پڑھ رہا ہو ۔ پہلے ، عزرا  نے اعiن کيا کہ 23 ۔ 21۔کوئی مدد نہيں کر سکتا بلکہ ہنس  سکتا ہے جب وه 5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 خود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لوگ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ قابل مجروع بناتا ہے ۔ پ کو  آيت ميں عزرا اپنے آ22ُ اس سے پوچھيں اور ۔ پھر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپہلے

 کيونکہ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه کيا قبول کرتا ہے ؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ اس ليے وه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اور وه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور

؟) آيت بی31(   کہانی کا بقيہ کيا ہے ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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): غور و خوص( عکس   

ِوی کيا جو ايمان کا تقاضا کرتا ہو  اور پھر اس ايمان پر عمل کيا يہ آيات آپ کو ہنساتی ہيں ؟ کيا آپ نے کبھی يہ دع ٰ
کرنے کے ليے پُکارتا ہو؟  عزرا  بادشاه سے سپاہيوں اور گھوڑ سواروں کے ليے  پوچھنے ميں شرم محسوس کرتا تھا 

ه اور جi وطن جو واپس ُان کی حفاظت کے ليے ۔ وه جانتا تھا کہ وه کر سکتا تھا اگر وه چاہتا ۔ ليکن ،  بادشاه کا بڑا گوا
۔ ) آيات 22۔ 18( يروشليم آنے کے ليے تيار تھے وه يہ پہچان رہے تھے کہ خدا کا فضل واq ہاتھ اپنے لوگوں پر تھا  

 
شکست کھانے والوں کے راہنما ہيں ۔ کيا آپ حيران ہوئے کہ آپ ايسی حالت ميں کيا کريں گے ؟ حتمی طور پر ، آپ 

اورخطر ناک عiقے ميں  شروع ميں پہچان کی ، يہ لوگ کمزور،غريب اور مايوس تھے ، ِجيسا کہ ہم نے اس سبق کے
ِچار مہينوں کے سفر کا سامنا کرنا تھا ۔ سپاہيوں اور گھوڑ سواروں  کی حفاظت پر بھروسہ کرنے   بمقابلہ نا قابل ديد خدا 

 يہ مشکل فيصلہ دکھائی نہيں ديتا ، يا کيا يہ ُکی حفاظت کر بھروسہ کرنا  جس نے ان کے ساتھ رہنے کا وعده کيا ؟  کيا
 ديتا ہے ؟

 
 

: استدعائيہ سواHت   

ميری اپنی زندگی ميں ميں مشکل  حاqت ميں کس پر بھروسہ کرتا ہوں ؟ اپنی انشورنس پاليسی پر  ؟ يا 
اری سے ، کيسے کاروباره ميں روپيہ لگانے پر ؟ اپنی کالج کی ڈگريوں پر ؟ اپنے بينک اکاونٹ پر ؟ ديانتداپنے

 اور کس پر ميں اپنا بھروسہ رکھتا ہوں ؟
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

عاجز بنانا ہے ، يہ پہچان کرتے ہوئے ُمدد کے ليے خدا سے دعا کرنے کا مطلب اپنے آپ کو اس کے سامنے 
ُکہ اس سے ُجدا ہو کر ہم غير محفوظ اور مجروع کيے جانے والے ہيں ۔ اب ميں مدد نہيں کر سکتا بلکہ اپنے 

 آپ سے سوال پو چھ سکتا ہوں ، کہ ہميں ہميشہ کی زندگی کے ليے کس پر بھروسہ  رکھ سکتا ہوں ؟
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

: دعا  

ِاے خداوند ، قادر مطلق خدا ، ميں تيرے پاس صرف تعريف اور شکر گزاری کی دعا کے ساتھ آ سکتا ہوں ۔ تيرا ہاتھ مجھ 
qلی  ہاتھ ميں محفوظ پر ہے ۔ تيرا ہاتھ فضل واiہاتھ  جس کا ميں مستحق نہيں ہوں ۔ ميں تيرے ج qہاتھ ہے ، محبت وا 

ِرہتا ہوں کيونکہ تو نے ميرے ساتھ ہونے کا وعده کيا  ہے ۔  تيری حضور ی مجھے مضبوط  بناتی ہے اور مجھے اس  ُ
و نے اپنے روح سے مجھے مضبوط بنايا ہے  ُقابل بناتی  ہے کہ اپنی زندگی کے تمام ايام ميں  تيری خدمت کروں ۔  ت

ِاور ، اسی ليے ، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہيں ۔ ميری زندگی کو اپنے جiلی ہاتھ سے برکت دينے کے ليے شکريہ ۔  
 ميرے ہاتھوں کو دوسروں کے ليے فضل والے ہاتھ بننے کے قابل بنا ۔ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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: عزرا کی کتاب کے اختتام پر   

نے ہوئے کاہنوں کو سونا ، چاندی اور  ديگر نذر کی چيزوں کو ايک جi وطن  عزرا  کے ساتھ يروشليم لوٹتے ہيں ۔ ُچ
ُطرف رکھا جاتا ہے ان کاہنوں اور qويوں کے ليے جو پہلے ہی خدا کے گھر ميں کام کر رہے تھے ۔  قربانياں خداوند  ُ

۔ )36: 8عرزا ( نائبوں اور دريا پار کے حاکموں  تک پہنچانا تھا کے ليے دی گئيں  اور بادشاه کے احکامات کو   
 

چيزيں ترتيب ديے جانے سے بڑھ کر نہيں تھيں اور راہنما وں نے عزرا کے سامنے اقرار کيا  کہ اسرائيل کے لوگ 
ِخداوند کے ساتھ بے وفا رہے ۔ جi وطنوں نے اپنے آپ کو اپنے ہمسايوں  اور اپنی قابل نفرت  کاموں سے الگ نہ رکھا 

 ميں ڈاq ۔ جi وطنوں  نے آپس ميں شادياں کيں جن سے عزرا نے منع کيا تھا کيونکہ يہ ُ، وه کام جنہوں نے انہيں اسيری
خدا رحمت کرنے خدا کے قانون کے خiف تھا ۔ خدا کے سامنے ، عزرا لوگوں کے گناہوں کی وجہ  سے شرمنده تھا ۔ 

ُواq ہے اور اس نے انہيں نئی زندگی ديتے ہوئے مہربانی دکھائی  تاکہ وه دوبا يروشليم کی ره تعمير کو شروع کريں اور ُ
ُديوار کی مرمت کريں ۔ اب لوگوں نے اس کے حکموں کا لحاظ نہ کيا ۔  پہلے ہی يہ سر زمين خدا کے لوگوں کی 

۔بدکاريوں سے آلوده تھی   
 

ِ اگرچہ اس کی ہم يہاں اپنے گناه ميں تيرے آگے ہيں ،" عزرا  خداوند ، اسرائيل کے خدا ، راستباز سے دعا کرتا ہے ۔ 
اسرائيليوں نے  اجنبی عورتوں سے  )" 15 :9عزرا(وجہ سے ہم ميں سے کوئی بھی تيری حضور ميں قائم نہيں ره سکتا 

: 10 ميں لفظ بے وفا کو بار باراستعمال کيا گيا ہے ۔ عزرا 10 اور 9شادی کرنے سے اپنی بے وفائی کا اقرار کيا ۔ عزرا
ُے وفا کہتا ہے اور انہيں خدا کے سامنے اقرار کرنے کے ليے اور حکم ديتا ہے کہ اس کی ُ ميں عزرا ، کاہن ، انہيں ب11 ُ

ُمرضی پوری کريں ۔ وه انہيں حکم ديتا ہے کہ وه اپنےآپ کو اپنے رد گرد کے لوگوں سے اور ان کی اجنبی بيويوں سے  ُ
۔  ) آيت16(ُ الگ رکھيں ۔اور انہوں نے ايسا کيا   

 
 

 

 

 



  خدا کا کفاره ، ہماری راستبازی

WWW.CROSSCM.ORG  - 84 - @2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

 

 
 سبق نمبر چھ ۔ حصہ 1

 
: تعارف  

بہت سال بعد پُرانے عہد نامے کی کتاب جو عرزا کی کتاب کی تقليد کرتی ہے نحمياه ہے ۔ نحمياه ميں بيان کی گئی کہانی 
 ديوار رونما ہوتی ہے ۔ پہلے سات ابواب کی بنيادی توجہ يروشليم کی ديواروں اور دروازوں کی دوباره تعمير پر تھی ۔ 

ُکو ہميشہ موجود رہنے والی مخالفت سے حفا ظت کو مہيا کرنا تھا ۔ ان کے دشمنوں کے حملے کو تعمير کرنے والوں  ُ
 کے کام کو مشکل بنانے کو جاری رکھنا تھا ۔ 

 
 ليے  باب ميں لوگ اقرار کرتے ہيں خدا کے قانون کی پيروی کرنے کے9 ميں خدا کے قانون کو پڑھا جاتا ہے ۔ 8نحمياه 

پابند ی کے عہد کو لکھتے ہيں ۔  لوگ يروشليم ميں رہائش پذير ہوئے  اور يہوداه کے سارے ملک پر قبضہ کرتے ہوئيے 
 باب ميں اصiح ہوتی ہے ۔ بے شک ، اآپ نے 13 باب ميں ديوار کو نذر کيا جاتا ہے ۔ 12ملک کے اسباب کو ليتے ہيں ۔ 

ِ اسی ليے ، کچھ مواد کی نشاندہی کی جائے ۔ اس ليے آئيں جاری رکھتے ہيں ِاس سبق ميں مواد کا مشاہده کيا ہو گا ، ِ!  

 
: اسائنمنٹ  

  ۔ 1پڑھيے نحمياه 

: مشق  

؟) آيات3 ۔ 1(ُوه کيا خبر تھی جو نحمياه کو ان لوگوں سے ملکی جو يہوداه سے لوٹے تھے ؟ ۔ 1  

________________________________________________________________________ 

ِ۔ اس خبر پر  نحمياه کا رد عمل کيا  ہے 2 ؟) آيت4(ِ  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۔ نحمياه  کی دعا کا جوہر کيا ہے؟3  
 : اے 6 ۔ 5آيات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : 7 – بی 6آيات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : 9۔ 8آيات    
: 11 ۔ 10آيات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 
 

ِاس دعا ميں ہم غور کرتے ہيں نحمياه پہلے کيے خدا سے مخاطب ہوتا ہے اور پھر کيسے اسرائيل کے لوگوں 
ُہے ۔ اس کی دعا کا اگi پہلو کميونٹی  کا اپنی ناکامی کو قبول کرنے کا اقرار کرنا ہے جس کے ليے دعا کرتا 

ميں وه خود شامل تھا ، جو اس کے حکموں او ر قوانين کی فرمانبرداری کرنا تھی ۔  اگلے حصے ميں نحمياه 
ُخداوند کو اس وعدے کو ياد دqنے کے ليے پُکارتا ہے جو اس نے اپنے لوگوں سے  کيا تھا ۔ وعد ے ميں نا ُ
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ُاس کی دعا کا ) 4 :30استثناء( اور فرمانبرداری کی برکتيں ہيں ) 33 : 26احبار( فرمانی کے نتائج شامل تھے 
ُآخری حصہ خود نحمياه  کے ليے  تھا جس ميں خدا کو اسے بادشاه کی حضوری ميں حمايت مہيا کرنا تھی ۔   

 
؟)ت کا اختتام آي11( ۔ نحمياه کی ذمہ داری کيا تھی 1  

________________________________________________________________________ 
 

): غور و خوص( عکس   
ُنحمياه  کی دعا ہم سب کے ليے نمونہ ہے ۔ وه پہچان کرتا ہے جس کے ليے وه دعا کر رہا ہے اور اس کی بڑائی  کا ۔ وه 

ُد دqنے کے ليے پُکارتا ہے جس کا اس نے وعده کيا تھا ۔ اور پھر ، نحمياه دوسروں کے ليے دعا کرتا ہے پھر خداوند يا
اپنے ليے دعا کرتا ہے  جب وه باقی مانده يہوديوں کی حالت کے ليے جواب کی تiش کرتا ہے جو جi وطنی سے بچ 

 گئے تھے ۔ 
پ کی دعائيہ زندگی کو بھر پور اپنی دعاوں کا قياس کرنے کے ليے وقت ليجيے ۔ آپ نے نحمياه سے کيا سيکھا جو آ

 کرے گی ؟
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

يں جو پروئيويٹ اور پبلک اسمبلی  ميں اپنی دعاوں آپ  نئے ايماندار کے ساتھ يا چھوٹے بچے کے ساتھ کيا بانٹ سکتے ہ
 کو جوڑنا شروع کرتے ہيں ؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

: اسائنمنٹ  

  ۔2پڑھيے نحمياه 

: درس و تدريس   

ُ۔ ساقی بادشاه کا بھروسہ مند ہوتا تھا ور اس کی ميز پر مے پيش کرنے واq  ) 11 :1نحمياه ( نحمياه  بادشاه کا ساقی تھا 
ُہوتا تھا ۔ ساقی کو اسے پينے کا خواہاں ہونا ہوتا تھا جو کچھ وه  بادشاه کے ليےqيا کرتا تھا تاہم اپنی زندگی کو خطر ے 

ِے ہوئے جس زہر  کے ساتھ اسے پيش کيا گيا تھا ۔ نحمياه کو بادشاه ارتخششتا  کے ليے قابل احترام  مiزم کے ميں ڈالت ِ
 طور پر خدمت کرنا تھی ۔ 

 
: مشق  

  آيات ميں  کيا مشاہده کرتا ہے ؟2 اور 1بادشاه  ۔ 1

________________________________________________________________________ 
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؟) آيت 3( نحمياه کا جواب کيا تھا ۔ 2  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟)5آيت( ُ ميں  بادشاه کے سوال کے ليے اس کا کيا جواب ہے 4 آيت ۔ 3  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ُاس نے بادشاه کے ساتھ حمايت حاصل کی جس نے اسے يروشليم کی دوباره تعمير کرنے کے ليے بھيجا ۔  ۔ 4 ُ
  آيات ميں کيا پوچھتا ہے ؟8 اور 7تا ہے ۔ وه نحمياه مزيد  درخواست کر

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 9( وه انعام کيا تھا جو بادشاه نے ديا تھا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟)آيت  

): غور و خوص( عکس   

کيا " ميرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا ۔۔۔۔ " آيت ميں نحمياه کی رئے پر غور کرنے کی جرات نہيں کرتے ۔ 8ہم 
عزرا کی کتاب خدا کے ہاتھ يا خدا کے شفقت بھرے ہاتھ کا چھ مرتبہ : چانی لگتی ہے ؟ نوٹ ِاس جملے کی آواز جانی پہ

 ، 6: &ُذکر کرتی ہے ۔ آپ ان آيا ت کی نظر ثانی کے  ليے اور الفاظ کو نشان لگانے کا انتخاب کيجيے ۔ ديکھيے عزرا 
۔ 31 ، 22، 18: 8 اور عزرا 28 ، 9  

خدا کا شفقت بھرا ہاتھ کيسا ہو گا ؟" رتا ه ۔ آپ کے ليے ُاب نحمياه ان الفاظ کو استعمال ک  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
: مشق  

ُرے ميں سيکھا  جب ہيکل کی بنياد رکھی گئی تھی ۔ اس وقت کس نے ہم نے عزرا کی کتاب ميں مخالفت کے با
؟)10 : 2نحمياه ( مخالفت کی   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

وه کس بارے پريشان تھے 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

  ميں کيا رونما  ہو رہا ہے ؟16 ۔ 11آيات ۔ 2

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 آيات ميں اپنے منصوبے کو عياں کيا ۔ خدا کے شفقت بھرے ہاتھ اور بادشاه کی مدد سے ، 18۔ 17نحمياه نے ۔ 3
ِنحمياه نے کيا کيا ؟  

________________________________________________________________________ 

يروشليم کی ديوار کی دوباره تعمير سے کيا مٹا ديا جانا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتھا

  لوگوں کا جواب کيا تھا ؟۔ 4

________________________________________________________________________ 

کے ساتھ شروع ہوتی ہے ۔ اب مسئلہ کيا ہے ؟ مخالفوں کے الزامات کيا ہيں ؟" ليکن"  آيت لفظ 19 ۔ 5  
________________________________________________________________________ 

ُہے ۔ غير يقينی اصطiحات نہ ہونے ميں اس نے کيا نحمياه چيزوں کو سيدھا ترتيب ديتے ہوئے جواب ديتا ۔ 6

 کہا ؟

________________________________________________________________________ 

 
: اسائنمنٹ  

اور ُ باب بتاتا ہے کہ تعمير کرنے والے کون تھے اور کن حصوں پر انہوں نےکام کيا ۔ پورے باب پر غور کريں 3 

حصے جيسے الفاظ کے نيچے لکير لگائيں ۔ سمت بہ سمت کرنے والوں سے کام کو انجام ديا گيا ۔ يہ مiئے جانے والے 

ُکام ديوار پر ہوا اور ان دروازوں پر جنہيں جi ديا گيا تھا ۔   

 



  خدا کا کفاره ، ہماری راستبازی

WWW.CROSSCM.ORG  - 88 - @2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

 

 سبق نمبر چھ ۔ حصہ 2

: اسائنمنٹ  

۔ 4پڑھيے نحمياه   

: مشق  

 ساتھ دوبار ه واپس آتے ہيں ۔ سنبلط ناراض ہے جل جاتا ہے ۔ سنبلط اور طوبياه  يہوديوں کے ليے اپنی مخالفت کے۔ 1
ُاس کے مذاق اڑانے کا جوہر کيا ہے  ؟) آيات2۔1(ُ  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 3( ی رائے کيا ہے طوبياه ک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟)آيت  

۔ خدا کے لوگوں کا جواب دلچسپ ہے ۔ وه مخالفت کے ساتھ دليل نہيں ديتے ۔ اپنے خداوند خدا کی طرف 2
؟) آيات5۔ 4(ُے کی بجائے ۔ ان کی دعا کا خiصہ کيجےمڑن  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟) آيت6( ہے ۔ خدا وند کی طرف اپنی فکريں موڑتے ہوئے ، ہميں کيا بتايا گيا 3  

: الف۔ کام سے متعلق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ب۔ لوگوں سے متعلق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ُ۔ مخالفوں نے کيا کرنےکا اراده کيا جب انہوں نے ادراک کيا کہ ان کے مذاق اڑانے نے کام پر  کوئی اثر نہيں 4 ُ ُ

 ڈاq ؟
________________________________________________________________________ 

؟) آيت9(اسرائيلی اپنے خوف کو مٹانے ک ليے کيا کرتے ہيں ۔ 5  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟) آيت10( پر کيا ہو رہا ہے ۔ کام کرنے والوں کے ساتھ جسمانی طور 6  

________________________________________________________________________ 

؟) آيات12 ۔ 11( ۔ لوگوں کی اخiقی عادت کے ليے کيا ہو رہا ہے 7  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 14( ُ۔ نحمياه نے لوگوں کو تلواروں ، بھالوں اور تيروں سے ليس کيا اور پھر انہيں يہ جرات کا پيغا م ديا 8
): آيت  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

) آيت15( ُخدا دشمن کے کام کو باطل کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے کام کو برکت ديتا ہے   
۔ بقيہ باب کام کرنے والوں کی دفاعی طريقہ کار بتاتا ہے ۔ سب لوگوں نے اپنے ہتھياروں کو ساتھ رکھا جب 9

ُتو انہيں  بتايا گيا تھا کہ جب نرسنگا پھونکا )  آيت19(کشاد اور پھيک گيا تھا کيونکہ کام ُانہوں نے اپنا کام کيا ۔ 

ُ۔ نحمياه کی اپنے آدميوں اور ان ) آيت20(ُجائے  تو خداوند کے اکٹھا ہونا ہے کيونکہ خدا ان کے ليے لڑے گا 

؟) آيت22( کے مدد کرنے والوں کے ليے کيا ہدايت تھی   
________________________________________________________________________ 

: درس و تدريس   

 مالی جدوجہد کو بانٹتا ہے جو لوگوں کے درميان موجود تھی ۔ وه بادشاه کو ٹيکس ادا کرنے کے ليے پيسے 5نحمياه 
ُادھار مانگ رہے تھے اور اپنی کفالت کے ليے ان کے کھيتوں سے گيہوں خريد رہے تھے ۔   ُيہاں تک کہ ان کے بيٹے ُ

اور بيٹياں غiمی ميں تھيں ۔ نحمياه نے نظموں اور پيچنے والوں پر الزام لگايا اپس سود خوری کے ليے جو وه اپنے 
ِلوگوں سے لے رہے تھے اور انہيں حکم ديتے تھے کہ ان کی زمين کو واپس ديں ، درختوں ا ور گھروں کو ، اور اس  ُ ُ

اميروں اور حاکموں نے وہی کرنے کا وعده کرتے ہوئے قسم کھائی جو جس کا ا کرتے تھے ۔ ِطرح وه اس سود  کا تقاض
ُنحمياه نے حکم ديا تھا ۔ نحمياه نے ايسے خدمت کرتے ہوئے ايک مثال بھی قائم کی ان لوگوں کے ليے اس سب کو نہ  ُ

ُکھاتے ہوئيے جو اسے سردار کے طور پر ديا جاتا تھا  جيسا اس کے پہلوں نے  ُکيا تھا ۔ اس کی بجائے وه اور اس کے ُ ِ
 يہودی ، امير اور وه جو ارد 150ُ۔ اس کی ميز پر ہر روز) آيت16(لوگوں ديوار کے کام پر لگن سے کام کر رہے تھے 
 گرد کئی قوموں سے آئے تھے کھانا کھiيا جاتا تھا ۔ 

: اسائنمنٹ  

  14 ۔ 1: 6پڑھيے نحمياه 
  کوششيں کونسی  ہيں ؟نحمياه کو نقصان پہنچانے کی دو

 ہر کوشش کے ليے مخالف کہاں سے آ رہے ہيں ؟
 

: مشق  

ُ۔ نحمياه کے دشمنوں کو ختم نہيں ہونا تھا ۔ اس نے ادراک کيا کہ وه اسے نقصان پہچانے کا منصوبہ بنا رہے 1 ُ ُ
؟) آيت2( ُتھے ۔ ان کا دعوت نامہ کيا تھا   

_______________________________________________________________________ 

؟) آيت 4 ۔ 3( ۔ نحمياه کا جواب کيا تھا 2  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟) آيات7 ۔ 5( ۔ کھلی چھٹی  ميں بنيادی الزامات کيا تھے 3  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ِتم اسے اپنے دماغ سے ہٹ کر کر رہے ہو ۔" نحمياه کا جواب يہ تھا کہ الزامات بيوقوفی کا جھنڈ تھا ۔ ۔ 4 جس " ُ
ُا اس نے احاطہ کيا تھا ان کا اراده تھا ک ؟) اے آيت9( ُ  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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؟) بی آيت9( ۔ نحمياه نے کيا عمل کيا 5  

________________________________________________________________________ 

 آيات سے  نحمياه کی زندگی اور 13 ۔ 10۔ مخالف نہ صرف يہودی کميونٹی کے باہر سے آئے تھے ۔ ہم 6
 کردار  پر کس ڈر  بارے سيکھتے ہيں ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
): غور و خوص( عکس   

ُ آيت ميں اس نے محسوس کيا کہ 12ُ آيت ميں نحمياه جانتا تھا کہ وه اسے ضرر پہچانے کا منصوبہ بنا رہے تھے ۔ اب 2
ُس نے اسے بتايا کيا  کيا  اس کے پاس وجدانی سمجھ ُ۔ اس نے کيسے يہ جانا ؟ ک) شمياه (ُخدا نے اسے نہيں بھيجا تھا  ُِ

ُتھی کہ وه اسے نقصان پہچانے والے ہيں ؟ ہو سکتا ہے کسی کو سنبلط اور طوبياه پر شک ہو ليکن کو  ُسراغ نحمياه کے 
ُوه خدا کے اپنے لوگوں ميں سے  ايک تھا  جسے دشمنوں نے اسےنقصان پہچانے کے ليے اجرت پر ليا تھپاس تھا ا ؟ ُ

ُظاہری طور پر ، دشمن  داخل ہو رہے تھے ، اس دھوکے کی تiش ميں تھے اور اسے دھمکا رہے تھے اور اس کے  ُ ُ ُ
 نيک نام کو بدنام کر رہے تھے ۔ 

 
ِاس پر غور کرنا اہم ہے کہ نحمياه  نے انتقام نہ ليا ۔ آپ  کيا سوچتے ہيں کہ آپ کا اپنے  اس سالميت اور  عزت پر حملے 

ِرد عمل ہو گا ؟سے کيا   
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ُنحمياه خدا سے ان افراد کو ياد کرنے کی درخواست کرتا ہے جو اسے دھمکانے! کيسا کردار   کی کوشش کر رہے تھے ۔ ِ
ُوه خدا سے اسے ياد کرنے کے ليےکہتا ہے جو انہوں نے کيا تھا ۔ ان کا اراده اس سب کو تباه کرنا تھا  ُ ُ جو خدا کے لوگ ُ

۔ ) بی17 : 2نحمياه ( ُبنا رہے تھے ان کو ذليل کرنے کے ليے   
ِس کی طرف جھکا ہوا ہوں يا کيا ميں ايک جو اس ُيہ سوال پوچھنے کا وقت  دکھائی ديتا ہے ۔ کيا ميں مخالفت کے ساتھ ا

 مقصد کے ليے بڑی پابندی کے ساتھ کام کر رہا ہوں ؟
______________________________________________________________________________ 

ينے  کی پيشکش ُکيا ميں ايک ہو جسے ان راہوں کو ختم کرنے کی تiش کرنا ہے  يا ايک مدد کرنے اور جرات د
ِکرناتھی جسے ہاتھ کے کام پر  توجہ دينی اور دوسروں کو اس کے ليے آماده کرنا تھا ؟  

______________________________________________________________________________ 

 اور مختلف چيز کے اپنے الفاظ ، راہوں ، اور کام کرنے کے طريقے کا قياس کرنے کے ليے وقت ليجيے جب کسی نئی
ِليے مجبور کيا جاتا ہے ۔ کيا آپ ايک ہيں جو اس بڑی تصوير  پر غور کرنے والے ہيں  اور تبديلی کے ليے نا راست ہيں 

 يا کيا آپ وه  ہيں جو چاہتا ہے کہ چيزيں ايک جيسی رہيں يہاں تک کہ اگر تبديلی اچھی طرح ہوتی ہے ؟ کوئی خيال ؟
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
: دعا  

ُ کے ساتھ ياد رکھ ۔ مجھے ياد رکھ کيونکہ تو ہی اکيi  راستباز ہے ۔ تو اے خداوند ، مجھے ياد رکھ ۔ مجھے حمايت ُ
ُميرے گناه کو ياد نہيں رکھتا ۔ تو اس سب کو ياد نہيں رکھتا  جو ميں نے کيا  يا تيرے  يا اپنے ہمسايہ کے خiف کرنے  ُ

ُتو ميرے گناه کو مزيد ياد نہيں رکھتا کيونکہ تو مجھ سے ہميميں ناکام ہوا ۔  ُشہ کی محبت کے ساتھ پيار کرتا ہے ۔ تو ُ
نےمجھے اپنے بيٹے يسوع مسيح کے خون کے وسيلہ چھڑايا جو کہ ميرا نجات دہنده اور چھڑانے واq ہے ۔ يسوع کی 
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ُوجہ سے ميں جانتا ہوں کہ تيرا شفقت بھرا ہاتھ مجھ پر  ہے اور تو ہميشہ ميرے ساتھ ہے ۔ مجھے ڈرنے کی ضرورت 
ُں تجھے اے  خداوند ياد رکھتا ہوں ، جو کہ عظيم اور مہيب ہے ۔ مجھے ياد رکھنے کے ليے شکريہ ۔ نہيں کيونکہ مي  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر چھ ۔ حصہ 3

: اسائنمنٹ  
  ۔ 3 ۔ 1 : 7 اور نحمياه 16 ۔ 15 : 6پڑھيے نحمياه 

: مشق  
ذ کو ُ باب ميں سے يہ چند آيات اس ماخ6!   دنوں ميں انجام پايا  وه مکمل طور پر خدا کا کام تھا 52جو کچھ ۔1

۔ ارد گرد کی قوميں  ) آيات16۔ 15(ظاہر کرتی ہيں جب خداوند ياد کرتا ہے جو مخiفت ہوئی تھی 
ُ کيونکہ انہوں نے محسوس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکيا    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ طوبياه )  ب آيت 9( ہم سيکھتے ہيں کہ کم از کم مخالفت کے ليے اکسانے والوں ميں سے يک  ثابت قدم رہا 
 نے کيا کرنا جاری رکھا ؟

________________________________________________________________________ 

يوار مکمل ہوئی اور پھاٹک  اپنی جگہ پر قائم ہوئے ۔ تعيناتياں ہوئيں ۔  لوگوں کو انچارج بنايا گيا ۔ کم از کم ، د2
؟) آيت 2( ۔ نحمياه حننياه کے بارے کيا کہتا ہے ، جو  جائے پناه کا سردار تھا   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

کيا آپ کی زندگی ميں حننياه  ہے ، کوئی ايک سالميت کے ساتھ جو خدا سے لوگوں کی نسبت زياده ڈرتا ہے ؟ 
ِوقت ليجيے  اور اس شخص کے ليے شکر ادا کيجيے ۔ خدا سے درخواست کيجيے کہ وه اآپ اس کام کے ليے 

ُ ہمت دے جو کرنے کے ليے اسے بiيا گيا ہے ۔ طاقت اور  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

: درس و تدريس   
 آيت ميں کچھ عجيب رونما ہوتا ہے ۔ نحياه کو کيوں کہنا تھا کہ يروشليم کے پھاٹکوں کو نہيں کھولنا جب تک کہ دھوپ 3

شہر کے تيز نہ ہو جائے ؟ چھ باب کے آخری جملے کو ذہن ميں رکھيے ۔ مخالف کی دھکمی کو ياد دqيا گيا ہے ۔ 
ُہ اسے جلد کھول ديا جائے تاکہ تاجر اپنے دکانوں کو دن کے ليے ترتيب دے سکيں ۔ پھاٹکوں کے ليے يہ عام تھا ک

ُنحمياه چوکس تھا ۔ اس نے حکم ديا کہ پھاٹکوں کو نہ کھوq جائے کيونکہ مخالفيں اچانک کچھ مجروع کرنے والے 
ے ۔ رہائشيوں کو لے سکتے تھے جو يروشليم ميں رہتے تھے اور شہر کو گرفت ميں لے سکتے تھ  

 
پہلے لوگ جو ُان کے نسب نامے کی فہرست ديتی ہيں جو جi وطنی سے آئےتھے ۔ ) 69۔ 4( اگلے بہت سی آيات 

نسب نامہ ہو سکتا ہے کہ اہم ُ۔ ہم ان کے بارے عزرا  ميں پڑھتے ہيں ۔ ) آيت7(زربابل او ر يشوع کے ساتھ پہنچے تھے 
ُ کے قابل ہوں کہ ان کے خاندان اسرائيل کی نسل ھا  کہ وه يہ دکھانےليکن يہ يہوديو ں کے ليے يہ مشکل تدکھائی نہ دے 

ُکچھ نے اپنے خاندان کے ريکارڈ کی تiش کی ليکن وه ان کو ڈھونڈنے  آيت ہميں بتاتی ہے کہ 64۔ ) آيت61( سے تھے 
ُکے قابل نہ ہوئے ۔ انہيں کہانت سے خارج کر ديا گيا تھا ۔   

 
 

ُنا صرف انہوں نے کام ميں شراکت کی بلکہ ں کے سربراہوں کی فرخدلی کو سيکھتے ہيں ۔  آيات ميں  کاندانو72 ۔ 70ہم 
ُانہوں نے خزانہ بھی ديا ۔ انہوں نے سونا اور چاندی ديے ، اور کاہنوں کے ليے کپڑے بھی ديے ۔ ہيکل کا خزانہ قوم کی  ُ

 دولت سے بھر گيا۔ 
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: اسائنمنٹ  

8پڑھيے نحمياه   

: تعارف  

 ہونے کے بعد لوگوں کو اپنے گھروں اور شہروں ميں بھيج ديا گيا تاکہ وه اپنے آپ کو قائم رکھ سکيں ۔ ديوار کے مکمل
اب لوگوں کے ليے وه دن آيا کہ وه قانون کو پڑھنے کے ليے اکٹھے ہوں ۔ اگرچہ عزرا  نحمياه کا ہم عصر تھا ، وه 

ٰ کہ وه موسی کی شريعت کو لوگوں کے ليے پڑھے اور ہدايت  سال قبل پہنچا اور وه ذمہ دار کاہن تھا13يروشليم تقريبا ً 
 کرے ۔ 

 
: مشق  

ِ آيت ميں کيا کيا ؟2۔ عزرا  نے 1  

________________________________________________________________________ 

کے ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِوه اسے بلند اآواز سے پڑھتا ہے  ۔ 2

 اور  تمام لوگ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليے

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

عزرا  پانی کے پھاٹک سے پہلے چوکور کا سامنا کرتا ہے  ۔ ۔ نحمياه ترتيب کے ليے مزيد بصيرت ديتا ہے ۔ 3
؟) آيت4( مرد اور عورتيں حاضر تھيں ۔ عزرا کہاں کھڑا تھا   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ِ آيت  ميں کيا کيا ؟5۔ عزرا نے 4  

________________________________________________________________________ 

ِلوگوں نے کيا کيا ؟   

________________________________________________________________________ 
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ِ آيت ميں کيا کيا ؟6ے عزرا ن۔ 5  

________________________________________________________________________ 

ِلوگوں نے کيا کيا ؟  

________________________________________________________________________ 

؟ ) آيات8۔ q )7ويوں کا کام کيا تھا ۔6  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ِلوگوں کی آنکھوں ميں آنسو آئے جب انہوں نے شريعت کو ُسنا اور محسوس کيا کہ وه اس سے کتنے گمراه ۔ 7 ُ
۔ لوگوں نے کيا کرنے کی ) آيت9(جشن منانے کا دن چاہتے تھے ِتھے ۔ ليکن ، عزرا ، نحمياه اور qوی اسے  

؟) آيت11۔ 10( ہدايت کی   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟) آيت12(  جشن  ديا  کس نے لوگوں کو بڑی خوشی او ر۔ 8  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: درس و تدريس   

ُانہوں نے )  آيات 18 ۔ 13( يا گيا ايک دن جب خاندانوں کے سربراہوں ، کاہنوں اور qويوں کو عزرا کے گرد اکٹھا ک
دکانوں کو تعمير کيا ۔ کہ ہر خاندان کو چھتونپر ، کھيل کے ميدانو ں ميں ، ہيکل کے صحن ميں پڑھنے سے دريافت کيا 

ُجو جi وطنی سے واپس لوٹے تھے انہوں نے انہيں بنايا ِان دکانوں کو درخت کی شاخوں سے بنايا گيا تھا ۔ وه سب لوگ  ُ
ُوہاں رہے ۔ يہ دکانيں خدا کے لوگوں کے ليے ياد دہانی تھی اور ان  نسلوں ت دن اور سا ُجن کے ليے اسرائيلی ا کے ليے ُ

۔ يہ دکانيں مادی دليل بنے کہ وه خدا ) 43 ۔ 33: 23احبار ( ُن دکانوں ميں رہتے تھے جب وه انہيں مصر سے باہر  qيا 
ِ س ہفتے کو خميوں کی عيد کے طور پر  جانا جاتا تھا ۔ ان ايام ميں عزرا ِاکے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر رہے تھے ۔ 

ِخدا کی شريعت کی کتاب ميں سے پڑھتا  ہے اور لوگ اسے بڑ ی خوشی کے ساتھ مناتے ہيں ۔ آٹھويں دن يہاں روز مره 
 اکٹھ تھا ۔ 
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 سبق نمبر چھ ۔ حصہ 4

: تعارف   
 پر نظر ثانی کريں گے ۔ آپ 9نائے کے مطالعات ميں شامل رہے ہيں ، نحمياه  ُان کے ليے جو گزشتہ  دس بائبل کو اپنا ب

کو اپنے سيکھنے ميں زور دے کر کہا جائے گا اور آپ کی ياد دہانی کی تجديد ہو گی ۔ بہت سے کراس ريفرنس کی 
ہٹ محسوس نہ ِفہرست دی گئی ہے اگر آپ خاص صورت حال يا واقع کو ياد نہيں کرتے ۔ واپس جانے کے ليے ہچکچا

 کريں اور ايک بار پھر آنے والی کہانيوں کو اجازت اور نظر ثانی کيجيے ۔ 
 

: مشق  
اسرائيليوں ميں سے وه خداوند کی شريعت کو ُسننے کے ليے اکٹھے ہوئے تاکہ اپنے گناہوں کا اقرار کريں ۔1

  ہوئے تھے ؟ آيت ميں وه کيا  پہنے1اور اپنے آباو اجداد کی بدکاری کا اقرار کر سکيں ۔ 
________________________________________________________________________ 

۔ لوگ کھڑے ہوئے اور خداوند کی تعريف کی جو ہميشہ سے ہميشہ تک ہے ۔ مندرجہ ذيل آيات ميں لوگ کيا 2
:ياد کر رہے ہيں   

:  آيات 6 – بی 5الف۔ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

:  آيات 8- 7ب۔  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

:  آيات12 -9ج ۔ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  آيات 15 – 13د۔  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ُ۔ اگلی آيات ميں ان کو ان کے آباو اجدا د کی راہوں کو ياد رqيا جاتا ہے 3 ):  ا ے آيت 17۔ 16( ُ  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

: ُ آيات ميں ان کو ياد دqيا جاتا ہے کہ خدا کو ن ہے 18 بی اور 17۔ اور ، 4  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
: ات ميں وه کون لوگ ہيں جو ياد ہانی کو جاری رکھتے ہيں  ۔ مندرجہ ذيل آي5  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  آيت 18الف۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: آيات 21۔ 19ب۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  آيات 25 ۔ 22ج ۔    
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: ُ آيات ميں ان کے آباو اجداد کی روشوں کو ياد دqيا جاتا ہے 27 ۔ 26دوباره ، ۔ 6  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ُخدا نے اپنے بڑے رح کے ساتھ انہيں چھڑانے واq ديا جس نے انہيں بچايا  ۔ ) بی آيت27( ُ  
): آيت28( ۔ پھر يہ سارا چکر دوباره شروع ہوا 7  

ِالف۔ لوگوں نے کيا کيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ِب۔ خدا نے کياکيا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
ُخدا نے انہيں خبردار کيا ليکن وه  " 30۔ 29۔ آيات 8  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ليکن خدا:  آيت 31۔ 9  
________________________________________________________________________ 

ُ۔ اس سب کے باوجود جو لوگوں نے کيا اب خدا انہيں ياد دqتا ہے اور وفاداری کے ساتھ کام کرتا  ہے 10 ِ )33 
ُ کی وجہ سے جو انہوں نے کيا جس نے ان کی اسيری کی طرف راہنمائی کی ، اب ُ۔ اب ، ان کے آباو اجداد)آيت ُ

؟) آيات 37 ۔ 36( خدا کے لوگوں کی کيا حالت تھی   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

): درس و تدريس ( عکس   
ُکتنا مختلف مکاشفہ ہے ۔ کتنی افسرده حالت ہے ۔ خدا کا مطلب صرف اپنے لوگوں کی بھiئی تھا اس وعده کو پورا 

ُکرتے ہوئے جو اس نے ابراہا م سے باندھا تھا ۔ اب ، باقی مانده بچے تھے ۔ اب وه اس ملک ميں غiم تھے  جو کبھی ان  ُ ُ
ُ۔ اب ، ان کے پاس دولت اور مال اسباب نہيں تھا ۔ اب ، انہيں کيا کرنا تھا ؟ اس وعدے کے ساتھ کيا ہوا جو خدا کا اپنا تھا  ُ ُ

ُ کہ يہ نسل  اآسمان کے ستاروں کی مانند ہو گی ؟ اب وه محض باقی مانده تھے ۔ وه ملک جو  ميں کيا تھا 15نے پيدائش 
ی بادشاه سے تعلق رکھتا تھا ۔ اور ، وه بڑی مايوسی کے ساتھ غiمی ميں تھے ۔ ُخدا انہيں دينا چاہتا تھا وه ملک اب فارس

ُان کی بڑے مال اسباب کا وعده بادشاه کی وجہ سے  محصول اورنذرانوں سے کم ہو گيا تھا ۔ يہاں تک ان کے اپنے  ُ
  تھی ۔ ُدرميان اميروں اور حاکموں نے سود لينا شروع کر ديا تھا ۔ يہ اس وعدے کی مشکل تصوير

ليکن ، اعتراف شروع کرنے کے درست جگہ تھی ۔ گناه ہميشہ خدا اور انسان کے دميان اآتا ہے ، بہر حال ، مزاحمت ہے 
جسے اعتراف سے مٹايا گيا ہے ، دونوں کا غلطی اور ناقابليت کو ماننا پاک ہونا ہے جيسے خدا نے چاہا تھا ۔ اقرار کرنا 

 ميں ، مثال کے طور پر ، 17 اور 16 : 9ے کہ ہم کون ہيں ۔ گناہگار ۔ نحمياه خدا کے سامنے قبول کرنے کا عمل ہ
ُاسرائيليوں نے اقرار کيا کہ ان کے آباو اجدا جاہل ، سخت گردن  ، اور خدا کے حکموں کی نا فرمانی کرنے والے تھے ۔ 

ايک اور مثال ہے ۔ وه خدا کے خiف نا ِ آيت اس کی 26ُانہوں نے ُسننے سے انکار کيا اور ياد رکھنے ميں ناکام رہے ۔۔۔ 
ُفرمان اور باغی تھے ۔ انہوں نے کفر بکتے ہوئے خدا کے قانون کو نظر انداز کيا ۔  

 
 
 
 
ُبہر حال ، خدا مستقل مزاج رہا ۔ اس کے باوجود جو لوگو نے کيا خدا نے انہيں معاف کيا ۔ وه رحيم اور  فروتن  ہے ، وه  ُ

ُيما اور محبت کرنے ميں کثرت واq ہے ۔ وه ان سے دستبردار نہيں ہوتا بلکہ انہيں بچاتا ُان کے ليے قہر کرنے ميں دھ ُ
ُہے ، انہيں وقت بہ وقت ان کے دشمنوں سے چھڑاتا ہے ۔ خدا رحيم اور ترس کھانے واq ہے ، خدا جو راست اور  ُ
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اور اپنے تمام گناہوں کی معافی کو حاصل ِوفاداری سے کام کرتا ہے ۔ اس خدا کے ليے ہم يہ اقرار کرنے ميں بہادر ہيں 
 : 31يرمياه ( ِکرنے کےخواہاں ہيں ۔ اس خدا کے ليے ہم آ سکتے ہيں کيونکہ وه ہمارے گناہوں کو مزيد ياد نہيں رکھتا 

۔ )34  
 

: تعارف  
کرنے کے وسيلہ خدا قانون کو استعمال اسرائيل کے لوگوں نے اپنے گناه کا اور اپنے آباو اجدا کے گناه   کا اقرار کيا ۔ 

ُنے انہيں ان کے گناہو کو آشکاره کيا اور انہيں ان کی غلطيوں کو دکھايا ۔ قانون ان کے ليے آئينہ بنا کہ خدا کے روح نے  ُ ُ ُ ُ
ِان کی آنکھوں اور دلوں کو کھوq کہ ديکھيں کہ وه خدا سے کتنا زياده راه راست سے ہٹ گيے ہيں ۔ قانون کو استعمال  ُ

ُلہ خدا نے انہيں رحم اور فضل سے اپنے پاس کھنچے کا کام  کياکہ وه توبہ کريں اورواپس اس کے پاس کرنے کے وسي ُ
ُآئيں ۔ وه فرمانبرداری کرنا چاہتے تھے ۔ وه اس کے وفادر بننا چاہتے تھے جو خدا ان کی زندگيوں کے ليے چاہتا تھا ۔  ُ  

 
: اسائنمنٹ  

  39 ۔ 28 : 10پڑھيے نحمياه 

: مشق  

: ذيل حوالہ جات ميں سے وعدے کے جوہر کی شناخت کيجيے جو لوگوں نے کيے مندرجہ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  آيت 30الف۔    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  آيت31ب۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  آيات 33۔ 32ج۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  آيت34د۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  آيت35ر۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  آيت36ح۔   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  آيات39 ۔ 37خ۔   
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: استدعا  

ہم ۔۔۔۔ : "  باب کے آخری جملے کا قياس کيجيے 10کچھ وقت  ليجيے اور    

____________________________________________________________________________ 

ُيہودی کميونٹی خود خدا کے گھر کے ليے اور ان کے ليے چيزوں کو مہيا کرنے کی پابند تھی جنہوں نے وہاں کام کيا 
 تھا ۔ خدا کے گھر کی حالت کيسی ہو گی جو کميونٹی کی روحانی حالت کے بار ے کہتی ہے ؟

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ی ِيہاں کiم کا قياس کرنے کے ليے طالب علموں کے طو ر پر ہمار ے ليے دو چيزيں ہيں ۔ يہ آپ کے ليے کيا معن
رکھے گا جب آپ  عبادت کی عمارات کا قياس کرتے ہيں ، خدا کے گھر کا ، اپنے ہمسايوں اور کميونٹی ميں ، جہاں آ پ 

 شايد عبادت کرتے ہيں يا نہيں کرتے ؟
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

خدا کے خالص ِ ميں ، ہميں بتايا گيا ہے ہم خدا کی ہيکل ہيں ۔ ان آيات کو پڑھيں اور 18 ۔ 16 : 6 کرنتھيوں 2دوسرا ، 
ُميں ان ميں رہوں گا اور ان کے درميان ہونگا ۔ " تعلق کا جشن منائيں جو وه آپ سے چاہتا ہے ۔ وه کہتا ہے ،  ُاور ميں ان ُ

ُميں تمہارا باپ ہونگا اور تم ميرے بيٹے اور بيٹياں " وه يہ بھی کہتا ہے ، " کا خدا ہونگا ، اور وه مير ے لوگ ہونگے ، 
ِآپ کے ليے اس سے کيا مراد ہے ؟" ہونگے۔   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

تو يہ " ہم اپنے خدا کے گھر کو نظر انداز نہيں کريں گے ، " نحمياه کے خيال کو رکھتے ہويئے  جب لوگوں نے کہا ، 
 نظر انداز کيے جانے الفاظ آپ کے ليے کيا معنی رکھتے ہيں جب آپ پرواه کيے جانے کا قياس کرتے ہيں يا ہيکل کے

ُجسے اس نے آپ کے ليے بنايا ، وه جگہ جہاں وه رہنے اور سکونت کرنے کا انتخاب کرتا ہے ؟  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

اگر آپ کا تعلق چرچ سے ہے ، تو کيسے يہ خدا کے لوگوں کے طور پر ہماری ايک دوسرے کی پروا ه کرنے کے طور 
 پر بات کرتی ہے اور مسيح کے بدن کے طور پر ؟

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

: دعا  
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کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے دلوں کو اقرار ) شريعت(اے خداوند اپنا روح القدس دينے کے ليے شکريہ  جو قانون 
ُرنے کی طرف کھنچتا ہے ۔ اس سے خدا کے گھر کی حالت   کے بارے ، دونوں  عمارت اور بدن کی کرنے اور توبہ ک

ِحالت کے بارے بات کيجيے ۔ اس سے درخواست کيجيے کہ وه آپ کے دل کو اس خواہش کی آگ لگائے  کہ خدا کے  ُ
ُکے گھر ، ہيکل  جسے اس نے ُگھر کی خدمت اور پرورش کی ذمہ داری سے غفلت  نہ برتی جائے ۔ اس کے ساتھ خدا 
ُآپ کے ليے بنايا اس کی خدمت  اور ديکھ بھال کی ذمہ داری کے ليے بات چيت کريں ۔   

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
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 سبق نمبر چھ ۔ حصہ 5

: تعارف  

ِدوسرے لوگ بکھر  گئے ۔ اس کا ہم سيکھتے ہيں کہ لوگوں کے راہنما يروشليم ميں  رہائش پذير ہوئے ۔   باب ميں 11
ُسے ايک کو يروشليم کے پاک شہر ميں رہنا تھا تاکہ وه شہر اور اس کے رہائشيوں احاطہ کياگيا تھا کہ دس خاندانوں ميں 

) آيت20( کی حفاظت اور نگہبانی کريں ۔ بقيہ لوگوں کو اپنے جائيداد کو يہوداه کے شہروں ميں ترتيب دينا تھا ۔   
 

ساتھ جi وطنی سے لوٹے تھے ۔ ياد  کاہنوں اور qويوں  کا نسب نامہ ہے جو زر بابل اور يشوع کے 26 ۔ 1 : 12نحمياه 
ُرکھيے ، يہ اہم تھا کہ نسل کو qوی کے قبيلے سے تiش کيا جا سکتا تھا ، اس قبيلے سے جسے خدا نے کاہنوں کے 

 طور پر اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے ُچنا تھا ۔ 
 

: اسائنمنٹ  

  47 ۔ 27 : 12پڑھيے  نحمياه 

: مشق  

 آيت 27( کسے حکم ديا گيا کہ وه جشن کے ليے رہنمائی کرے ! ت آ پہنچا ديوار کے ليے مخصوصيت کا وق۔ 1
؟)  

________________________________________________________________________ 

؟) آيت28( دوسرے کون اکٹھے جمع ہوئے تھے   

________________________________________________________________________ 

؟) آيت 27( ُ۔ اس جشن ميں کسے مبتi  ہونا تھا 2  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟) آيت30( ۔ وه پہلی چيز کونسی تھی جسے کاہنوں اور qويوں نے کيا 3  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 آيات ميں  نحمياه نے بڑی پيداوار کی تصنيف کی ۔ دو کوائروں کو استعمال کرتے ہوئے اور يہوداه 39 ۔ 31۔ 4

ُ کو جسے انہيں ديوار پرچڑھنا تھا ۔ آدھوں کو  دائيں اور آدھوں کو بائيں جانا تھا ۔ کوائر جسے کے راہنماوں

۔ دو کوائروں کو  ) آيت36 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدائيں جانا تھا اس کی راہنمائی

۔ ) آيت31 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيہ ذمہ داری دی گئی تھی   

نحمياه اور دو شکر گزاری کرنے والوں نے اپنی جگہ لی :  آيت 40۔ 5  

________________________________________________________________________ 

کيسے لوگوں نے بقيہ دن گزارا ؟: 43۔ آيت 6  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ُان کے ليے کی جنہوں نے خدا کے ُ ہميں دوباره اس شراکت کی ياد دqتی ہيں جو لوگوں نے 47۔ 44آيات ۔ 7

  ـــــــــــــليے اپنی خدمات انجام دی تھيں ۔ گودام 

)  آيت44 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ ) آيت 47( کا حصہ ديا جاتا تھا ُکيونکہ جن کو ان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
): غور و خوص( عکس   

کيا آپ نے کبھی عمارت کی مخصوصيت ميں شموليت کی ہے ، يا پارک  ، يا کسی دوسرے کميونٹی کام ميں ؟ کيا آپ 
انے کے ليے تيار دکھائی ديتے ہيں ۔ بہر حال ، جب آپ کبھی حيران ہوئے کہ کيوں يہ سب للکار ہے ؟ کچھ لوگ ہميشہ من

قياس کرتے ہيں جو مکمل کيا گيا ہو ،  زياده تر يہ کميونٹی کی کوشش ہوتی ہے اور اب کميونٹی جشن کے ليے اکٹھا 
جشن ِہوتی ہے ۔ بےشک ، کچھ لوگ اس ڈئزائن ميں مبتi ہوں ، کچھ تعمير ميں ، کچھ پيسہ اکٹھا کرنے ميں ، اور کچھ 

 منانے کی تيار ميں مبتi ہوں جب ہر چيز مکمل ہو جاتی ہے ۔ 
 

ِبالکل يہی ماحول واقع ہوتا ہے جب  ايک کليسيا  يا خدا کا گھر تعمير کيا جا  ُچکا ہو ۔ فن تعمير کی پائيداری کو پيش کيا 
استدا نوں کو  کو شامل کيا جاتا گيا ہو ، کميونٹی  کے معزز لوگوں کو شرکت کے ليے مدعو کيا جاتا ہے ، اور مقامی سي

ہے ۔ ليکن يہ جشن ، کلرجی ،  شکر گزاری کرنے والوں ، اور جماعت کے راہنماوں سے منايا جاتا ہے ۔ موسيقار  آرگنز 
ُ کے آqت سے لوگوں کی روح کو گرماتے ہيں اور انہيں بڑی خوشی کے  ، پيانو، ہاتھ والی گھنٹيوں ، اور ديگر موسيقی 

بعض اوقات  جشن جاری رکھتا ہے اپس عہد کے ساتھ جس سے لوگ ! اور شادمان ہونے کی جرات ديتے ہيں ساتھ گانے 
 لطف اندوز ہوتے ہيں ۔ 

آپ کا کيسا تجربہ ہو سکتا ہے ؟ وه کيا وقت ہو گا جب آپ کميونتی کے ساتھ ، يہاں تک کہ ايمانداروں کی کميونٹی کے 
ا ؟ساتھ جشن ميں شامل ہو نگے ؟ يہ کيسے تھ  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

!"يروشليم ميں شادمانی کی آواز  کو دور دراز سے ُسنا جا سکتا تھا "  کہ ايسا کہا جاتا تھا  
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: درس و تدريس   

ہميں نہيں بتايا گيا کہ جب اور کيوں  بلکہ  ديوار کی مخصوصيت کے بعد  کسی وقت اور  يہ تہوار ختم ہونے کے بعد يہ 
تک يروشليم ميں رہا تھا ۔  يہ بھی ممکن ہے کہ نحمياه  سالوں 12۔ وه ) آيت6(کہ نحمياه بادشاه ارتخششتا  کے پاس لوٹا 

ُا،س ليے لوٹا کيونکہ اس کے وقت کا معاہده کيا تھا جسے اس کے بادشاه کے ساتھ يروشليم کو چھوڑنے سے پہلے کيا  ُ
 تھا ۔ ہميں يہ بھی  بتايا گيا ہے کہ بعد ميں کسی وقت وه دوباره يروشليم کوآيات تھا ۔ 

 
ُپر وه نہيں ہے جسے کوئی پڑھنے کی اميد کرے گا ۔ ہماری اس فرضی کہانيوں والی دنيا ميں ہم يہ  باب درست طور 13 ِ ُ

ُہم نے يہ سوچنا پسند کيا کہ اس سب کو ياد کرنے کے بعد جو ان " ِاس کے بعد وه ہنسی خوشی رہے ۔ " سوچيں گے کہ  ُ
ُجسے وه رکھتے تھے ان کے ليےجو جi وطنی سے ُکے والدين نے غلطياں کيں جو ان کے ختم ہونے جانے کا سبب بنا 

ُلوٹے انہيں مختلف ہونا تھا ۔ يہ باب  عياں کرتا ہے جو نحمياه نے پا يا جب وه بادشاه سے واپس لوٹا ۔   
 

: اسائنمنٹ  

  پر رکھيے ۔ 39 ۔ 28 : 10 ۔ جب آپ مطالعہ کرتے ہيں اپنی انگلی کو نحمياه 13پڑھيے نحمياه 

: مشق  

؟) آيت1( شريعت سے کيا دريافت کيا گيا تھا ٰ۔ موسی کی 1  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ميں لکھا گيا 5۔ 3 : 23ستثنا ء اگر آپ کراس ريفرنس کی پرکھ کرتے ہيں تو آپ پائيں گے کہ قانون کو ا: نوٹ
  ميں پايا گيا ہے ۔ 7 : 23 ، 11 ۔ 3 : 22ہے ۔ آپ يہ بھی پائيں گے کہ يہ حالت جس کا حوالہ ديا گيا گنتی  

؟) آيت2( ۔ وجہ کيا تھی 2  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟) آيت3( ِ۔ اس قانون کے ليے لوگوں کا کيا جواب تھا 3  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  ميں حالت رونما ہوئی جب نحمياه يروشليم ميں نہيں تھا ۔ کون بنيادی کردار ہے ؟5 ۔ 4۔ آيات 4
________________________________________________________________________ 

 وه سردار کاہن تھا جو ذمہ دار تھا 

________________________________________________________________________ 
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؟) آيت4( الياسب  کس کے ساتھ بہت قريبی تھا ۔ 5  

_______________________________________________________________________ 

ُآپ اس کے بارے کيا ياد کرتے ہيں ؟  

________________________________________________________________________ 

  ۔ 19 ۔ 17 : 6 ، 7 ، 3 : 4نظر ثانی کے ليے ديکھيے نحمياه 

؟) آيت5( ُ۔ الياسب نے خدا کے گھر ميں ان کے ليے کيا مہيا کيا 6  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ِ ۔ اس حالت کے ليے اس کا رد عمل کيا تھا ۔ نحمياه يروشليم لوٹا7 ؟) آيات9 ۔ 7( ُِ  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

جگہ کے ساتھ جسے الياسب نے طوبياه کے ليے مہيا ُ۔ کيوں نحمياه بہت زياده نا خوش ہوا تھا اس ٹھہرنے کی 8
؟)3 : 4نحمياه ( کيا تھا   

________________________________________________________________________ 
؟) آيت10( ۔ وه اگلی چيز کيا تھی جسے نحمياه نے سيکھا 9  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟) آيت11( نحمياه کی سرزنش کيا تھی   
________________________________________________________________________ 

ِاس نے کيسے اس صورت حال کو حل کيا  ِ ؟) آيات 13۔ 12( ُ  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟) آيات16 ۔ 15(  ۔ نحمياه نے آگے کيا دريافت کيا 10  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟) آيات 18 ۔ 17( نحمياه کی مiمت کيا تھی   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟) اے آيات 22۔ 19( ِکيسے صورت حال کو حل کيا گيا تھا   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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؟) آيات 24 ۔ 23( ا ہے ِنحمياه کسی اور چيز سے آگاه ہوا ۔ يہ اس وقت کي۔ 11  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟) آيات 27۔ 25( نحمياه کی مiمت کيا تھی   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ِکيسے اس صورت حال کو حل کيا گيا  ؟) آيات30 ۔ 28( ُ  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ِ۔ نحمياه کی خدا کے فضل اور رحم کے ليے دعاوں کو اس پورے آخری باب ميں کہا گيا ہے ۔ 12  

مجھے ياد کر : "  آيت 14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مجھے ياد کر : "  بی آيت 22

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مجھے ياد کر : "  بی آيت 31

"ـــــ۔ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ُانہيں ياد کر : "  آيت ميں کہتا ہے 29۔ نحمياه بھی خدا کے انصاف کو پُکارتا ہے جب وه 13  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.”   

 
: ِلب لباب   

 
 نے ايک دوسرے ُ۔ انہوں) 9نحمياه ( ۔ لوگ اپنے گناه قبول کر ُچکے ہيں )8نحمياه ( کو پڑھا جا ُچکا ہے ) شريعت(قانون 

۔ نحمياه نے وقت کے عرصہ کو پورا )12نحمياه (۔ ديوار کو مخصوص کيا گيا ہے )10نحمياه ( کے ساتھ عہد باندھا ہے 
ہم اپنے خداوند کے "  باب سے الفاظ کو دوباره ياد کرتے ہوئے ، 10؟ )13نحمياه ( او ر کيا پيش کيا جب وه واپس لوٹا 

سب نے جلدی کی لوگوں نے ، خاص طور پر کاہنوں اور qويوں نے ، اور " ريں گے ،گھر کو کبھی نظر انداز نہيں ک
ُخدا کے گھر کے بنيادی حفاظت کرنے والوں نے ، اور ان گناہوں کے ليے چiئے جو ان کے آباو اجداد نے کيے تھے ۔  ُ  
 
 
 
 

ِ اب زياده عرصہ نہيں ہوا تھا کہ ان تاريخ اپنے آپ کو دہرانے کا عمل ہے ۔ آباو اجداد کے گناه کراہت والے تھے اور
ِنسلوں سے ان گناہوں کو دہرايا گيا ۔ کيا خدا کے لوگ کبھی سيکھيں گے ؟ يہ پوچھنے کے ليے آسان سوال ہے جب 

ُکيا ہم کبھی سيکھيں گے ؟ گناه دنيا ميں سرايت کر ُچکا ہے ۔ ساری : ےتک ہم اپنے آپ سے يہی سوال پوچھ نہيں ليتے 
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ُميں انسان شامل ہيں ، گناه سے آلوده ہے اور بدکاری اور تباہی ان کی قسمت ميں ہے ۔ ليکن ، خدا اپنی مخلوقات ، جن 
اپنے دور بھاگے ہوئے بچے کو واپس بiُتا وفاداری ميں اپنے لوگوں کو واپس بiُتا ہے جيسے ايک پيار کرنے واq باپ 

 ہے ۔ 
 

ُان کے ليے باپ کی محبت کيسی عظيم ہے جو اس کے ِ ہيں ۔ اس سے قطع نظر کہ اسرائيل کے آباو اجادا کتنے باغی اور ُ
ُنا فرمان تھے ، خدا نے رحم اور ترس کے ساتھ کام کيا ۔ وہی چکر دوباره شروع ہو گی ۔ ان کا سخت گرد رويہ اور خدا 

 ابراہام کے ليے اپنے  سال بعد خداوند نے70ُکے قانون کو ُسننے سے انکار نے ممکنہ طور پر ان کو تباه کر ديا ، اب 
ُعہد کو ياد کيا اور ايک بار پھر انہيں چھڑايا  ۔   

 
خدا راستباز ہے ۔ وه اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور اپنے کردار کو تاريخ کا خدا ہونے کے طور پر قائم کرتا ہے ۔ يہ 

ُيسو ع کی راستبازی ميں تھا ہم ہمارے پاس کفاره تھا ۔ يہ اس کی راستبازی ، ا س کی پاکيزگی تھی ، جس نے ہميں موت ُ
ُاور بُرائی کی قوت سے واپس qيا اور بچايا ۔ اس نے ادائےگی کی اور اس نے ايسا اپنے پاک خون سے کيا ۔ اس نے ايسا  ُ ُ

ُاس ليے کہ کہ ہم اس کے ساتھ ہميشہ کے ليے ره سکيں اس کی بادشاہت ميں اس کے  فرزند اور وارث بن کر ۔  ُ ُ ِ  
 

ُارے کا کام آج کے دن تک جاری رہتا ہے ۔ وه لوگوں کو ہر جگہ سے بiُنا جاری رکھتا کہ وه اس کے پاس آئيں ُاس کا کف
ُ۔ اس کی پاک مرضی يہ ہے کہ سب نجات يافتہ بنيں اور سچائی کے علم تک پہنچيں ۔ ايک بار پھر ہم يہ کہہ سکتے ہيں ، 

!" خدا کی محبت کتنی عظيم ہے "   
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آپ سٹڈی خدا کا کفاره ، ہماری راستبازی کو مکمل کر ُچکے ہيں ۔ آپ بہت سی نئی بائبل کی کہانيوں اور ! مبارک باد 
کرداروں سے واقفيت حاصل کر ُچکے ہيں ۔ اب ، نظر ثانی کرنے کا وقت ہے ۔ ياد رکھيے ، يہ امتحان نہيں ہے ، محض 

و پکا کرنے کا موقع ہے جيسا کہ يہ خوشخبری واq سفر جاری رہتا ہے جو آپ کی زندگی کو شکل دے رہا ہے ۔ ُاس ک
ُجب آپ مطالعہ کرتے ہيں تو آپ ان کہانيوں کی حقيقتوں کو اور خدا اور انسانيت کے بارے سچائيوں کو سيکھ رہے 

 ميں رہتے ہوئيے آپ کيسے اپنی زندگيوں ميں  ويں صدی21آپ يہ بھی دريافت کر رہے ہوتے ہيں کہ ہوتے ہيں ۔ 
 حقيقتوں اور سچائيوں کو qگو کرتے ہيں ۔ 

 
ج� وطنی                                       ج� وطنی                                           ج� وطنی سے  پہلے

 کے بعد

 کہانی  کہانی  کہانی 

 کردار  کردار کردار 

بصيرتيں / سچائياں   بصيرتيں /سچائياں  بصيرتيں / سچائياں    

 کہانی  کہانی  

 کردار  کردار 

بصيرتيں / سچائياں   بصيرتيں / سچائياں    

 کہانی  

 کردار  

بصيرتيں / سچائياں     
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: دعا  

، اسرائيليوں کے ليے ُتو نے صرف وہی کيا ہے جو تيرے لوگوں ُاے خداوند ، تو اپنی راستبازی کو بيان کر ُچکا ہے ۔ 
ُدرست  ہے ۔ اس غلطی کے باوجود جو انہوں نے سرزد کی  تو نے ان کو معاف کر ديا اور  رحم کرنے کے ساتھ انہيں  ُ ُ ُُ
ُاس قابل بنايا کہ وه اس ملک کو واپس لوٹيں جو کبھی ان کا اپنا تھا ليکن ا ُن کی رہائش گا ه بن ُچکا تھا جنہوں نے ان کی  ُ ُ ِ

ُ جارحانہ طور پر کام کيا تھا ۔ اب ، اے  خداوند تو نے ان کو راہنما  ديے ، جرات دی  اور راستبازی سے کام مخالفت ميں ُ
ُکرنے کے ليے مستقل مزاجی دی جب انہوں نے ہيکل بنائی اور شہر کی ديواروں کو بنايا ۔ تو نے ان کے ليے ہر  ُُ

ُٹے تو ان کی زندگيوں کو بھی دوباره تعمير کيا ۔ تو نے ضرورت کو عاجزی  کے ساتھ پورا کيا  جب وه غiمی سے لو ُ
ُان کو بچايا ،  تو ہميں بھی اس سب کی غiمی سے چھڑاتا ہے جو ہميں پريشان کرتے ہيں اور ہميں غiم ہی رکھنا  ُُ ُ

ُچاہتے ہيں ۔ اپنی راستبازی ميں تو ہميں چھڑا ُچکا ہے ۔ تو ہميں چھڑا ُچکا ہے اور اب ہميں دنيا مي ُ ں آزاد اور معاف کيے ُ
ُہووں کے طور پر رہنے کے ليے qيا ہے ۔ اس کے ليے ہم صرف تجھے شکريہ اور تيری حمد کر سکتے ہيں ۔  ِ  
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