
نحمیاه جي 
دیوارعظیم 

ٻارن الء بائبل
تحفو



Edward Hughes:لکیل پاران

Jonathan Hay:ڪندڙاشارو 
Alastair Paterson

.Mary-Anne S:طرفان قبول ڪیو ویو

Aim4Faith Ministries, Pakistan:ترجمو ٿیل

Bible for Children:پارانٺاھیل 
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
توھان کي ھن ڪھاڻي ڪاپي یا پرنٽ ڪرڻ جو حق آھي، : الئسنس

.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



فارس، ھڪ طاقتور قوم دنیا تي حڪومت 
مت ۽ ارتخششتا بادشاه فارس تي حڪو. ڪئي
ن جنھن کیس دنیا جو ھڪ عظیم حڪمرا. ڪئي

بادشاھھ جي مکیھ. ڇڏیوبڻائي 
مددگارن مان ھڪ ھڪ

۾ھو جنھن یھودي شخص 
ھن. ھونحمیاه جو نالو ھڪ 
بادشاھھ جي کاڌيڪم جو 

تھچکڻ ھو کي 
جیئن زھر کان
.بچي سگھجي



ھڪ ڏینھن، نحمیاه بادشاھھ جي سامھون ڏاڍي اُداس منھن سان
بادشاھھ ڄاڻڻ چاھیو تھ ڇا غلط ٿیو آھي؟ نحمیاه چیو، . آیو
منھنمنھنجو "نحمیاه چوي ٿو، !" بادشاھھ ھمیشھ جیئرو رھي"

غمگین ڇو نھ ٿئي، جڏھن تھ اھو شھر جتي 
ابن ڏاڏن جون قبرون ویران منھنجي 

۽ ان جا دروازا باھھ سان آھن 
.  نحمیاه چیو" ؟ویا آھنسڙي 

بابت، جیڪو یروشلم 
سال اڳ ڪیترائي 

۾ تباھھ جنگ 
.ویوھوٿي 



ض نحمیاه عر. ارتخششتا بادشاه پڇیو" توھان ڇا ٿا چاھیو؟"
کي مون کي یروشلم ڏانھن وڃڻ ڏیو تہ جیئن آٌء ان"ڪیو تہ 

سان بادشاھھ ارتخششتا مھربانيء." نئین سر تعمیر ڪریان
ھن پنھنجي سفر دوران نحمیاه . اتفاق ڪیو

جي حفاظت 
الء ھڪ 

سرڪاري 
.خط پڻ ڏنو



ھن نحمیاه کي . بادشاھھ ھن جي وڌیڪ مدد ڪئي
ن آسف الِء ھڪ خط ڏنو، جیڪو بادشاھھ جي ٻیل

ڍ ۾ آسف کي حڪم ڏنو ویو تھ و. جو سنڀالیندڙ ھو
ن وڍ ڪاٺ مھیا ڪري جیئن نحمیاه شھر جي ڀتی

.کي تعمیر ڪرڻ الء چیوھو



جڏھن نحمیاه یروشلم ۾ پھتو، تڏھن ھن شھر جي عملدارن کي
ھ ٿي اسان ھتي مصیبت ۾ آھیون، شھر تباھ"گڏ ڪیو ۽ چیو تھ 

رڻ تعمیرڪویو آھي ۽ دروازن کي ساڙیو ویو آھي، اسان ٻیھر 
بادشاھھ ارتخششتاھن کین ٻڌایو تھ ." ڪنداسینشروع 

، تھ ُخدابادشاه منظور ڪیو آھي، ۽ وڌیڪ اھم
پاسيسندن

.ھو



و، انھن اتفاق ڪی. نحمیاه جي ایمان ۽ جوش ماڻھن کي ھمٿایو
و تھ نحمیاه ھر خاندان کي ٻڌای". اچو تھ ٻیھر تعمیر ڪریون"

.ڀت جي ڪھڙي حصي کي مرمت ڪرڻ گھرجي



سنبلط . یوپر، ھرڪین ڀت کي ٻیھر تعمیر ڪرڻ تي اتفاق نھ ڪ
حوروني نالي ھڪ شخص ۽ سندس ٻھ دوست، عموني غالم 

ھئانھ جشم، یھودي ۽ عرب طوبیاه 
تھ ڀتین ھئا چاھیندا ئي نھ ۽ 

تعمیر ٿئي یا ٻیھر جي
.دروازن جي مرمت ٿئي



اراض ٿي جیئن ئي ڪم شروع ٿیو تھ سنبلط ُحوُروني سخت ن
وبیاه ط. ویو، ھن ۽ سندس ساٿین یھودین سان ٺٺولیون ڪیون

تھ جیڪڏھن ڪو لومڙ ان" ،جیڪا اھي ٺاھي رھیا آھن"چیو، 
ٺ تي چڙھندو تھ اھو سندن پٿرن جي پناھھ واري شھر کي ھی

جي ان .ڏنونحمیاه جواب نھ . ڇڏیندوآڻي 
، بدران

ھن 
انھن تھ ُخدا ڪئي دعا 

.معاملو ڪندوسان 



ڏھن جڏھن انھن جي ٺٺولین گاریون جو ڪو بھ اثر نھ ٿیو، ت
ون ھنن گڏجي سازش ڪئي تھ جیئن یروشلم سان وڙھن ۽ اھڙی

ُخدا جيپوء، نحمیاه . پیدا ڪینمصیبتون 
الءِ انھن جي حفاظت . مدد الء دعا ڪئي

رات نگھبان بھ رکیائون، ڏینھن 
جیئن اوچتو حملو تھ 

. ٿئينھ 



یھودین ڏاڍي محنت ڪئي،
ي ڪن ک. ھو ٿڪجي پیا ھئا

ڊپ ھو تھ دشمن اچي کین 
قتل ڪري ڇڏیندو جڏھن 
.  ھو ڪم ڪري رھیا ھئا

ي نحمیاه منصوبي کبھ، پوء 
ن انھن ڪارڪن. نھ روڪیو

جي چوڌاري نگھبان رکیا ۽
دا خُ انھن کي یاد ڏیاریو تھ 
ُخدا انھن جي پاسي آھي ۽ 

ڪنھن بھ دشمن کان وڌیڪ
!طاقتور آھي



م نحمیاه ھڪ سٺو مثال قائ
.  جي ڪوشش ڪئيڪرڻ 

کیس ارتخششتا بادشاھھ 
جو حاڪم بڻایو ۽یروشلم 

ماڻھن حق ڏنو تھ ھو کیس 
ماني ۽ پئسو طلب کان 

، پر ھن ڪري
.نھ ڪیوائین 



سخت گڏ ماڻھن سان ھن 
ن محنت ڪئي جیئن انھ

ڀت کي ٻیھر تعمیر 
و ھن پنھنجو پئس. ڪیو

کاڌو خرید ڪرڻ الِء 
.استعمال ڪیو



ھھ آخرڪار، ماڻھن ڀت جي ڪم کي ختم ڪیو، ۽ جیڪو ڪج
ڪم بچیو ھو اھو دروازو مرڪزي دروازن ۾ داخل ڪرڻ 

ال نھ ٻڌو تھ ڀتین ۾ وڌیڪ خجشم جڏھن سنبلط، طوبیاه ۽ . ھو
.کي نقصان پھچائڻ جو منصوبو ٺاھیونحمیاه آھي، انھن 



لڻ جاء تي ان سان ماونو نالي انھن نحمیاه ڏانھن پیغام تھ ھڪ 
ر پر نحمیاه کي خبر ھئي تھ اھي انھن کي شھ. الء موڪلیو

کان ٻاھر چیلنج ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رھیا ھئا تھ اھي
.دوھن کین چیو تھ ھو ڪم نھ ڇڏین. ھن کي نقصان پھچائین



آخرڪار ڀت 
ٿي وئي، مڪمل 

نحمیاه ان ۽ 

حفاظت جي 
.ڪئي



ھن اھو بھ قاعدو 
تھ سج ٺاھیو 

طرح اڀرڻ چڱيَء 
اڳ دروازا کان 
. کولڻ گھرجننھ 

جي وقت، رات 
کي بند ڪیو انھن 

ُڪرف ۽ وڃي 
.وڃیڻلگایا 



ھاڻي ھي شھر محفوظ ھو، دنیا جي مختلف حصن مان 
اڍو نحمیاه ضرور ڏ. یھودي یروشلم ڏانھن موٽي آیاڪیترائي 

س کیُخدا خوش ٿیو ھوندو تھ ھن اھو ڪم پورو ڪیو جیڪو 
سڀنيھو، ڏنو 

رڪاوٽن جي
ھو. باوجود

یروشلم ۾ رھندو
ھو ۽ ھمیشھ

ُخداکي ماڻھن 
جي فرمانبرداري

مدد۾ ڪرڻ 
.  ڪندو ھو



دیوارنحمیاه جي عظیم 

ھيکان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آُخدا 

نحمیاه

".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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