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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



بادشاھھ نبوڪدنضر ھڪ وڏو 
.  سون جو مجسمو تعمیر ڪیو
ون جیڪا سر کان پیرن تائین س

شاید بادشاھھ اھو خواب . ھئي
کیس ُخدا وساري چڪو ھو تھ 

اھو ٻڌائڻ الِء موڪلیو ھو تھ 
ن سندس سونھري بادشاھت سدائی

شاید ھن سوچیو. قائم نھ رھندي
ھو تھ جیڪڏھن ھو مڪمل سون 

ندس جو مجسمو ٺاھیندو تھ پوِء س
ڪالمجو ُخدا ۾ خواب 

.سچ نھ ٿیندو



بادشاھھ جي ھڪڙي 
نوڪر سڀني ماڻھن کي
:  ھاھو حڪم پڙھي ٻڌایو ت

نمیو ۽ سونھري بت جي"
ھ پوڄا ڪریو، ۽ جیڪو ن

پوڄي تنھن کي ٻرندڙ 
".ویندو۾ اڇالیو کوري 



.  ن جيسواِء ٽن ماڻھ. بادشاھھ حڪم ڏنوھو، سڀني ائین ڪیو
اھي سدرڪ ۽ میسڪ ۽ عبدنجو، . اھي ماڻھو عبراني ھئا
داني ایل، لڳي ٿو، ان وقت . داني ایل جا دوست ھئا

موجود نھ ھو، یقیناً ھن اتي 
انسان جي ٺاھیل بھ 

جي پوڄا تصویر 
کان انڪار ڪرڻ 
.ھوندوڪیو 



یو بادشاھھ جي دانشورن داني ایل ۽ سندس ساٿین تي حسد ڪ
ھاڻي "ہ پوِء چیائون ت. ڇاڪاڻ تھ بادشاھ انھن تي احسان ڪیو

ڪي یھودي آھن جن کي تو بابل جي صوبي تي حڪومت
نجو، ڪرڻ الِء مقرر ڪیو آھي، یعني سدرڪ، میسڪ ۽ عبد

ُخداماڻھو تنھنجي عزت نہ ٿا ڪن، تنھنجي اھي 
تنھنجيپوڄا نٿا ڪن، نڪي جي 

مجسميسونھري . ڪن ٿاعبادت 
نٿاڪنپوڄا جي 

قائمتو جیڪا 

."ڪئي آھي



بادشاھھ نبوڪدنضر 
ڪاوڙ ۽ قھر سان ڀرجي 

ھن کین خبردار . ویو
ن توھاجیڪڏھن "ڪیو تھ 

سجدو نھ ڪندا تھ توھان
کي فوري طور تي باھھ 

و ۾ اڇالیکوري جي ٻرندڙ 
ا ُخدویندو، پوِء ڪھڙو 

توھان کي منھنجي ھٿ 
"؟مان ڇوٽڪارو ڏیندو



کي ُخدا ھو واقعي زنده . بادشاھھ وڏي غلطي ڪري رھیو ھو
وڄا ٽي عبراني ڄاڻن ٿا تھ بت جي پ. چیلینج ڪري رھیو ھو

ڇاڪاڻ تھ انھن . اھي بیٺا. جي حڪمن جي خالف ھئيُخدا 
.تي ڀروسو ڪیو، اھي بادشاھھ کان نھ ڊڄندا ھئاُخدا 



ان ، اسڏس"چیائون تہ . انھن ٽنھي بھادرن بادشاھھ کي جواب ڏنو
جي جنھن کي اسین پوڄیندا آھیون، اھو اسان کي باھُخدا، جو 

، مان ڇوٽڪارو ڏیارڻ جي طاقت رکي ٿو، ۽ اھوکوري ٻرندڙ 
۽ نھ، اي . اي بادشاھہ، اسان کي تنھنجي ھٿ کان بچائیندو

ن بادشاھھ، توھان کي ڄاڻڻ گھرجي تھ اسین توھان جي دیوتائ
جي پوڄا نھ ڪنداسین ۽ اسان ان سون جي 

کي سجدو نھ بُت 
جیڪو ڪنداسین 

قائم توھان 
."آھيڪیو 



تڏھن نبوڪدنضر 
ڪاوڙ ۾ ڀرجي ویو 
۽ ھن حڪم ڏنو تھ 

معمول کي کوري
کان ست ڀیرا وڌیڪ
گرم ڪیو وڃي، پر

نھ پوِء بھ ماڻھو 
.  نمایون



وط بادشاھھ پنھنجي لشڪر جي ڪجھھ مضب
حڪمویڙھاڪن کي 

،تھ سدرڪڏنو 
میسڪ ۽ عبد

کينجو 

ٻڌي ڀٽيء
ٻرندڙجي 

باھھ ۾
.اڇالیو



یز ۽ ڀٽي جي باھھ ایتري ت
ھئي جو سدرڪ۽ میسڪ

ا ۽ عبدنجو کي کڻندڙ ھئ
.اھي شعلن ۾ مري ویا



رندڙ ھن ڏٺو تھ ٽنھي کي ٻ. بادشاھھ محفوظ ٿي پري کان ڏٺو
.پر اھو سڀ ڪجھھ ھن ڏٺو نھ ھو. باھھ جي وچ ۾ اڇالیو ویو



ڇا ".بادشاھھ نبوڪدنضر حیران ٿي ویو
باھھ ۾ نھ وجھي ٻڌي اسان ٽن ماڻھن کي 

ُھنن پنھنجن مددگارن" ؟ڇڏیو ھو
جوابھن " ھا،". کان پڇیو

،پاڻ فرمایائون تھ ڏس. ڏنو
ماڻھوڏٺو تھ چار مون "

۾ پیاکلیل آھن ۽ باھھ 
کيھلن ۽ انھن 

نھبھ نقصان ڪو 
چوٿینآھي ۽ پھتو 

جو ظھور اٰالزاد
!"جھڙو آھي



تڏھن نبوڪدنضر باھھ جي 
ي ا"دروازي تي آیو ۽ چیائین تھ 

دا خُ سدرڪ، میسڪ ۽ عبد نجو، 
ھتي ٻاھر نڪرو ۽! تعالٰي جا بندا

سو سدرڪ، میسڪ ۽ ." اچو
مانباھ عبد نجو 

.نڪري آیا



سم پوِء سڀ گڏ ٿیا ۽ انھن ماڻھن ڏانھن ڏٺو تھ باھھ انھن جي ج
۽ تي اثر نھ ڪیو ۽ انھن جي مٿي تي ھڪ وار بھ نھ ساڙیو

انھن جي ڪپڙن ۾ ڪو فرق نھ آیو ۽ انھن کي باھھ جي سڙڻ
.جي ڪا بھ بو نھ ھئي



جڏھن ھو ڄاڻي ٿو تھ ڇا ٿیو، بادشاھھ نبوڪدنضر ھڪ 
ھن دعا ڪئي ۽ چیو تھ . حڪمت وارو ڪم ڪري ٿو

مبارڪ ھجي، جنھن ُخدا سدرڪ ۽ میسڪ ۽ عبد نجو جو "
پنھنجو مالئڪ موڪلیو ۽ پنھنجي خادمن کي آزاد ڪیو، 

تي ڀروسو ڪیو ۽ ُخدا 
حڪم جي بادشاھھ جي 

."ڪئيڀڃڪڙي 



ھئااُھو ماڻھو جیڪو جھڪي نھ سگھیندا 

ھيکان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آُخدا 

۳داني ایل 

".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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