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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ھڪ دفعي آسترنالي ھڪ تمام سھڻي ڇوڪري 
سندس پيُء ۽ ماُء مري ویا، تھ سندس مائٽ جڏھن . ھئي

ائٽن ُھن ھڪ سٺي ڌيء وانگر پنھنجي م. کیس پالیومردڪي 
.فرمانبرداري ڪئيجي 



ھوءَ . پر، آستر فارسي نھ ھئي. آستر فارس ۾ رھندي ُھئ
ارس سندس ابن ڏاڏن جنگي قیدین جي حیثیت ۾ ف. یھودي ھئي

.آستر جي دور ۾، ڪیترائي یھودي فارس ۾ رھندا ھئا. آیا



فارس جي بادشاھھ سڄي دنیا جي 
.  يوڏي ضیافت ڪئشھزادین الِء ھڪ 

انھن عورتن کان مرد 
کائي رھیا ھئا الڳ 

راڻي وشتيَء جیڪي 
رسمي دعوت الِء سان 
شرابي . ھوئیونگڏ 

حڪم ڏنو تھ راڻي بادشاھ 
کي گھرائي وشتيَء 

جو تاج پائڻ الِء، راڻي 
خوبصورتي سندس 

راڻي . ڏیکاري
.انڪار ڪیووشتيَء 



اھو ڏیکارڻ الِء تھ عورتن 
کي پنھنجي مڙس جي عزت 

ڪرڻ گھرجي، بادشاھھ ھڪ 
قانون پاس ڪیو جیڪو 
.  تووشتيَء کان تاج کسي ور

.ھوَء ھاڻي راڻي نھ رھي ھئي



جينئین راڻي 
ڪئيشروع ڳوال 

بادشاھي جي سڀني . وئي
خوبصورت ڇوڪرین مان، 

ال بادشاھھ آستر کي پنھنجي ز
ھن شاھي تاج . طور چونڊیو

سندس مٿي تي رکیو، آستر
بادشاھھ کي اھو نھ ٻڌایو تھ 
ھوَء یھودي آھي، ڇاڪاڻ تھ 

رڻ سندس مائٽن کیس ائین ڪ
.کان منع ڪئي ھئي



مائٽ مردکي بادشاھي جي 
تي پنھنجي وقت گذاریو دروازن 

ھڪ ڏینھن. آستر جي خبر ٻڌيتھ 
نوڪر ھن ٻڌو تھ محالت جا ٻھ 

بادشاھھ کي مارڻ جو ارادو ڪري 
مردکي ھڪ خبرڏیندڙ . رھیا آھن

جيموڪلیو جنھن بادشاھھ 
نوڪرن کي . زندگي بچائي

،۽ مردڪي ویوڪیو قتل 
بادشاھھ جي نالو جو 

.۾ لکیل ھوڪتاب 



بادشاھھ جو نائب ھڪ امیر شخص ھو، 
جڏھن ھامان جو . جنھن جو نالو ھامان ھو

س سالم گذر ٿیندو ھو تھ سڀئي کیبھ ڪٿان 
رگوھڪ ماڻھو کان -ھرڪو . ڪندا ھئاء

ڳو یھودین جي حیثیت ۾، مردڪي ر. سواء
.جي عبادت ڪئيُخدا جیئري 



ھامان کي مردڪي کان ایترو نفرت ھئي جو ھن کیس 
یترو ڪ. فارس جي سڀني یھودین کي مارڻ جو فیصلو ڪیو۽ 

چاالڪ ھامان بادشاھھ کي ٺڳي ڪري ھڪ قانون! خوفناڪ
ھڪدستخط ڪرایو تھ تي 

تي بادشاھيوقت خاص 
قتلکي ھر یھودي ۾ 

.ڪیو ویندو



.  اھو ھڪ خوفناڪ قانون ھو
.  یوٻنھي یھودین ۽ فارسین ماتم ڪ

اڻي آستر کي رُخدا . پر یاد رکجو
ڇا. ۽ ھوَء یھودي ھئي. بڻایو ھو

ھوَء اھا ڳالھھ بادشاھھ کان 
لڪندي؟ یا، ھوَء پنھنجي ماڻھن
کي بچائڻ جي ڪوشش ڪندي

کڻندي؟جو خطرو موت 



ھن بادشاھھ ۽ . آستر کي ھڪ حڪمت وارو خیال ڏنوُخدا 
اتي بادشاھھ واعدو ڪیو تھ کانئس ھر. ھامان کي دعوت ڏني

اھہ ۽ سڀاڻي، بادش"آستر جواب ڏنو، . شيِء گھري سگھي ٿي
دي  پوِء ھوَء بادشاھھ کي ٻڌائین." ڏیواچڻ ھامان کي دعوت ۾ 
.تھ ھوَء ڇا چاھي ٿي



ان دوران، ھامان 
مردڪي کي ڦاھي ڏیڻ
الء ھڪ وڏي صلیب 

.ٺھراي ورتي



.  ان رات بادشاھھ ننڊ نھ ڪري سگھیو
عدالتي رڪارڊ کي پڙھندي، ھن محسوس

ڪڏھن بھ پنھنجيکي ڪیو تھ مردڪي 
ٻئي . جان بچائڻ الء انعام نھ ڏني ھئي
ڏینھن صبح جو، بادشاھھ ھامان 

جنھن ماڻھوء "پڇیو تھ، کان 
راضي بادشاھ کي 

تنھن الء ڇا ڪیو آھي 
. خوش ٿیوھامان " ؟ڪجي

تھ بادشاھھ ھن ھن سوچیو 
!۾ سوچي رھیو ھوباري جي



ي ھامان آیوھو تھ بادشاھھ کان مردڪئي کي ڦانس
.  ي۽ ھر شيِء تیار ھئصلیب گھري،جي اجازت 

جوش . ھو وڌیڪ انتظار نھ ڪري سگھیوٿي
.  سان، ھامان پنھنجي تجویز پیش ڪري ٿو

ھن کي شاھي "
لباس ۽ 

ھڪ تاج 
سان پیش 

ڪیو 
."وڃي



۽ اھو لباس ۽ اھو گھوڙو بادشاھھ جي اعلٰي "
و نسل جي ھڪڙي امیر جي ھٿن ۾ ڏنو ویندو، اھ

عّظیم لباس اُنھي شخص کي پھریائین جنھن جي ت
بادشاھ کي منظور آھي، ۽ کیس ھن گھوڙي 

تي چاڙھي شھر۾ 
ماڻھن 

جي 
سامون، 

گھٽین 
."۾گھومائیڻ



جلدي ڪر ۽ ڪپڙا ۽ گھوڙو کڻي . اچو"
جیئن تو چیو ھو، مردکي یھودي جیڪو 
ن بادشاه جي دروازي تي ویٺو آھي سان ائی

.بادشاھھ ھامان کي حڪم ڏنو" ئي ڪر،



دو توھان سوچیو تھ ھامان ڪیئن محسوس ڪیو ھون
شھر ۾ ھن جي عزت کي جڏھن ھو مردڪي 

ن ڪرائڻ الء کڻي آیو؟ ھن کي مردڪي کان پھری
." ٿورو ترس. "کان بھ وڌیڪ نفرت ٿي وئي

ضرور ھامان 
سوچیو 
.  ھوندو

ئي جلد ھو "
یھودین سڀني 
گڏ قتل سان 

."  ویندوڪیو 



ڏینھن، انھي کان پوء ُھن 
ھامان ۽ بادشاھھ راڻي آستر 

. جي ضیافت ۾ اچن ٿا
" ؟تنھنجو ڪھڙو سوال آھي"

ھن پنھنجو . بادشاھھ پڇیو
ھامان . واعدو نھ وساریو ھو

ڏانھن اشارو ڪندي، راڻي 
آستر بادشاھھ کي ھامان جي 

. يسڄي سازش بابت ٻڌائي ٿ
کي ھن جي مٿان ٽنگيھن "

.بادشاھھ چیو" ،ڏیوئس



پاڻ ي پوِء بادشاھھ ھڪ ٻیو قانون پاس ڪیو جیڪو یھودین ک
مردڪئي ! اھي بچي ویا ھئا. بچائڻ جي اجازت ڏئي ٿو

ئي بادشاھھ جو نائب ٿیو، ۽ سڀئي یھودي خوش ٿیا ۽ ھڪ ٻ
یئن اڄ بھ، یھودي ماڻھن کي یاد آھي تھ ڪ. کي تحفا ڏیڻ لڳا

کيانھن ُخدا 
خوبصورت

آسترراڻي 
.ذریعي بچایو



ُخوبُصورت راڻي آستر 

ھيکان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آُخدا 

آستر

".ٿوڏئيتنھنجي ڪالم جو مطالعوسوجھرو "
130: 119زبور 



ختم



جي باري ۾ اسان کي ُخدا ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب 
.ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

۽ ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھيُخدا 
اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھنُخدا گناھھ جو اجر موت آھي،پر 

نھجي کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پ) مسیحیسوع (پنھنجي واحد پٽ 
۽ آسمان مسیح مئلن مان جیئرو ٿیویسوع پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

ناھن کان پھنجن گ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا یسوع مسیح ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ ایندا ۽ توھان . جي معافي طلب ڪریو

.رھنداجي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.کي ٻڌایوتھ ُخدا جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
ڻیو ۽ منھنجي ڪري انسان ب۽ آھیوُخدا مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان مسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا . منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
.آمین. توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

.ساڻ  ڳالھایوُخدا بائبل پڙھو ۽ ھر روز 
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