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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ہوں بادشاه نبوکِد نصرنے ہک ب
وڈا سنہری مجسمہ بناوایا۔ اوه 

ں سر توں گھن کے پیراں تائی
سونے دا ھاء، شائد بادشاه اوه 
خواب بھل گیاء ھاء جیہڑا اوں 

ایل ُکوں ڈسن کیتے خدا نے دانی
ت کوں گھال ھاء کہ تیڈی بادشاہ

ہمیشہ تک نہ رہسی۔ شائد اوں 
نے سوچا کہ جے کر میں اے 

مجسمہ مکمل طور تے سونے دا 
چ بنا گھناں تے َول میں خواب ا

دا کالم سچ نہ تھیسی۔ خدا 



بادشاه نبوکِد نصردے 
مالزمین وچوں ہک نے 
ڑھ ساریاں لوکاں ُکوں حکم پ

ن ہرکوئی زمی"کے سنایا ۔۔۔۔۔ 
ده تے ڈھے کے ایں ُکوں سج
ده کرے ۔۔۔۔۔ اتے جوکوئی سج

ی بھاء نہ کریسی اُوں ُکوں بلد
۔ "اچ ِسٹ ڈتّا ویسی



سنا تے بادشاه نبوکِد نصرنے جیہڑا حکم ڈتّا اوه سارے لوکاں نے
ے عمل کیتا سوائے انہاں تریہہ مرداں دے۔ اے مرد عبرانی ھن، ت
دا سدرک، میسک اتے عبدنجو، دانی ایل دے دوست ہن۔ ایویں لگ

ھاء کہ دانی ایل اتھاں نہ ھاء نیئں تے اوں نے وی 
ہتھ نال بنائی انسانی 
کوں سجده مورت 

توں کرن 
کریندا۔ انکار 



ستاں بادشاه نبوکِد نصردےدانشوراں نے دانی ایل تے اوندے دو
تا ھا۔ تے نال حسد کیتا کیوں جوبادشاه نے انہاں ُکوں وی پسند کی

ہن تھوڑے یہودی ره گئے ہن جنہاں توں بابل دے" انہاں آکھا
ر میسک صوبے تے سلطنت کیتے مقرر کیتا ھاء یعنی سدرک او

عظیم ۔ انہاں آدمیاں نے اتے بادشاه تیڈھی تاورعبدنجو
یئں کیتی۔ اوه تیڈھے معبوداں دی عبادت ننیئں 

تے اُوں سونے دی کریندے 
جیہڑے تساں نصب کیتیمورت 

اُوں کی وی ھاء 
۔ "نہ کیتاسجده 



ے بادشاه نبوکِد نصرغص
تے قہر نال بھر گیا۔ اوس
تا نے انہاں ُکوں خبردار کی

کہ جے کر تساں سجده نہ 
کریسو تے تہاکوں بلدی

ر بھاء اچ سٹ ڈتے ویسو او
ں کیہڑا خدا اے جیہڑا تہاکو

میڈے ہتھوں بچاسی۔ 



واقع بادشاه نبوکِد نصرہک بہوں وڈی غلطی کرینداپیاء ھاء۔ اوه
اندے ہن زنده خدا ُکوں چیلنج کریندا پیاء ھاء۔ تریہہ عبران لوگ ج

کہ ہک مجسمے دی عبادت کرنا خدا دے حکم دے خالف ھاء۔ وه 
۔ اوه کھڑے تھئی گئے کیوں جو انہاں ُکوں خداتے بھروسہ ھاء

توں خوفزده نہ ہن۔ بادشاه 



ھ ساڈا ڈیک"انہاں تریہہ بہادر مرداں نے بادشاه ُکوں جواب گھال کہ 
ڈھن خدا جیہندی اساں عبادت کریند ھاء ساکوں بلدی بھاء اچوں ک
یڈھے دی قدرت رکھیندے اتے ۔اے بادشاه سن گھن اوه خداساکوں ت

اں ہتھوں وی چھڑاگھنسی۔تاں جو تیکوں پتہ لگ ونجے کہ اس
ورت تیڈھے معبوداں دی عبادت نیئں کریساں اتےاوه سونے دی م

جیہڑے توں نصب کیتی اے 
۔ "نہ کریسوںسجده 



رقہر بادشاه نبوکِد نص
س نال بھر گیِا تے او
ڻی نے حکم ڈتّا کہ بھ

ز دی بھاء اور زیاده تی
کر گھنو۔ ول ای اوه 
بندے جھکے نیئں۔ 



ور آوار بادشاه نبوکِد نصرنے اپنڑےلشکر دے چند ز
اتے ُکوں حکم ڈّتٓ کہ سدرک، میسکپہلواناں 

ُکوں بده کےعبدنجو 
بھاء اچ بلدی 
ڈی۔ سٹ 



تینی اتے بلدی بھاء دی بھڻی ا
تیز ھا کہ سدرک، میسک 
اتے عبد نجو ُکوں چاون 
والے بندے آپ اگ دے 

شعلے دی نذر تھی گئے۔ 



ا۔ کہ اے بادشاه نبوکِد نصرنے اسے سب کجھ محفوظ جاء توں ڈڻھ
پرانہاں تریہ بندے بھاء دی بھڻی دے درمیان سڻے ویندے پئے ہن
کوں کجھ ای نیں تھیندا پیاء جوکجھ اوه ڈیکھنا چاہندا ھاء۔ 



بندیاں ُکوں کیا اساں انہاں تریہہ" بادشاه نبوکِد نصرحیران تھی گیا۔
بدھ کے اگ دے اندر نہ سڻوایا ھاء؟ اوں نے اپنڑے مدد گاراں 

انہاں نے " ھاں "پچھا۔ کولوں 
ڈتّا۔اون نے ول آکھا جواب 
میں چار بندیاں ڈیکھو 

اگ اچ ڻر دے ُکوں 
ڈڻھا اے اتے پھردے 
ُکوں کجھ وی انہاں 
تھیندا۔ اتے نیں 

شخص دی چوتھے 
ایویں ھا صورت 

خدا دا بیڻا جیوں 
!ہووے



دی بادشاه نبوکِد نصرنے ول بل
بھاء دے دروازے تے آیا تے 

جو، سدرک، میسک اتے عبدن"آکھا
۔ "آؤباہر نکل! خدا تعالٰی دے بندو

تے اوه سارے باہر نکل آئے۔ 



گ َول ساریاں نے رل کےانہان دی شکل ڈڻھی تے اے ڈڻھا کہ ا
دے نے انہاں دے بدناں تے کوئی اثر نہ کیتا تے انہاں دے سر

ا وال وی نہ سڑے اتےانہاں دی پوشاک اچ وی کوئی فرق نہ آی
تے نہ ای انہاں دے سڻرے جسم وچوں کوئی بُو آئی۔ 



ھئے تے بادشاه نبوکِد نصرجڈن سمجھ ویندا اے کہ کیا واقعہ تھیا
تے بادشاه اتھاں دانشمندی توں کم گھندا اے۔ اوس نے دعا کیتی

نے سدرک،میسک اتے عبدنجو دا خدا مبارک تھیوے جیں"آکھا 
ی جنہاں اپنڑے فرشتے ُکوں گھل کے اپنڑے بندیاں دی رہائی ڈتّ 
۔ "نے اوندے تے توکل کرکے بادشاه دے حکم کوں نہ منّا



آدمینیویں نہ تھیون والے 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

3دانی ایل۔ 

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



اختتام



،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

دا خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخ
یح کُوں ایں ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مس

ول ۔وےدنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈی
دے او یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھین

ول او ۔سیاتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کری
۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

۔جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو

یڈھے پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے م
ڈی گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے می

اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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