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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



بہوں سال پہلے یوناه نامی ہک شخص ملک
اسرائیل اچ راہندا ھاء ہک ڈھیں خدا نے اُوں

وں فرمایا کہ اوه دنیا دے ساریاں تُکوں 
تے زبردست شہر وڈے 

ونجے۔ نینواه 



وں یوناه ُکوں اُتھاں سارے لوکاں کُ 
ر خبردار کرنا ھاء جیہڑے هللا دی نظ

اچ بدکار لوک ہن۔



یوناه اتھاں ونجن توں توں انکاری تھی
ه تے او! کے خدا دی نافرمانی کریندا ھا

نینواه ونجن دی بجائے اوندی مخالف 
سمت ترسیس ُکوں نکل ویندے۔ 



!َول خداوند خدا سمندر اچ بہوں وڈا طوفان بھیج ڈیندے
نجے۔ مالح ڈر ویندے ہن کہ کتھائیں جہاز پانی اچ بُڈھ نہ و



دا گیِا۔ خوف دی وجہ نال کشتی چالون ودھ گیاِ طوفان بہوں ودھ 
وں ہلکا ولیاں نے اپنڑے اپنڑے خداواں اگے دعا کیتی تے جہاز کُ 
ھیاء۔ کرن کیتی سارا سامان وے سمندر اچ سٹ ڈتّا پر کجھ نہ ت



ے یوناه اوه واحد بنده ھاء جیہڑا جہاز تے ب
خوف ھاء تے دعا وی نہ کریندا ھاء۔ تے 

مزے نال نیندر پوری کریندا ھاء۔ جہاز 
تُوں " کھادے کپتان نے اُوں ُکوں ڈڻھا تے آ 

ھی ؟ کھڑات"مزے نال  کیوں ُستا ودا ھیئں
اں ایں اس"تے اپنڑے خدا ُکوں یاد کر تاکہ 
۔ "خطرناک طوفان توں بچ سکوں



بت نال ناخداواں نے بہوں جلدی فیصلہ کر گدا کہ یوناه دا ایں مصی
ور بھج کوئی تعلق ضرور ھاء۔ یوناه نے آکھا کہ اوه خداوند توں دُ 

وفان اساں کیا کروں کہ ایں وڈے ط"دا پیا ھئے۔ ول انہاں پچھا کہ 
سمندر توں بچ ونجوں۔ یوناه نے جواب ڈڻّٓا کہ میں ُکوں چاء کے

ِسٹ ڈیوو کیوں جو اے سارا اچ 
میڈے کیتے تھیندا پئے۔ کجھ 



رن ناخدا یوناه ُکوں ختم ک
ے دا کوئی اراده نہ رکھیند

۔ لہذا انہاں نے جہاز ہن
ن خشکی تے گھُکوں 

آون دی بہوں کے 
وه کیتی پراکوشش 

کرسکے۔ کرنےنہ 
صرف ہکو کیتے 

۔!شئے ھائیای 



هللا انہاں نے اپنی بخشش کیتے
سائیں دے حضور دعا کرن 
وں توں بعد مالحان نے یوناه کُ 
مندر چاء کے َسٹ ڈّتا تے اوه س
دی لہراں اچ گم تھی گیِا۔ 



ے ہوا بعد سمندر پُر امن تھی گیا تاوندے 
رک گئی۔ وی 

دی اچانک  تبدیلی نےموسم 
ں توں زیاده انہاں ُکوطوفان 

تہ کیتا۔ انہاں ُکوں پخوفزده 
چاہیدا ھاء کہ اے تھیونا 

دی زات ای صرف هللا 
۔ انہاں ایں کرسکدی اے

تعجب اچ خوف تے 
۔عبادت کیتیخداوند کی 



ایں دوران نافرمان 
رسول دے نال عجیب 

تھیاء۔ اوه سمندردی 
گہرائی اچ چال گیا تے
اوه جاندا ھاء کہ اُوں 
ئں ُکوں ہن کوئی بچا نی

ی سکدا۔ جیہڑا بچاون آس
اوه وی مرسی۔ پر خدا 
ا نے اوندے کیتے ڈوجھ
منصوبہ بنا رکھا ھاء۔ 



وں وڈی یوناه ُکوں نگلن کیتے خداوند نے بہ
پ کر مچھلی ُکوں حکم ڈتّا کہ اُوں ُکوں ہڑ

دا گھنے ۔ مچھلی نے یوناه ُکوں ہڑپ کر گِ 
تے اوه تریہہ ڈھیں تک مچھلی دے پیٹ

دے اندر ره گیا۔ اوندے کول سوچن کیتے
تے دعا کیتے بہوں وقت ھاء۔ 



تا تریہہ ڈھیں بعد، یوناه نے خدا دی اطاعت کرن دا وعده کی
تے اوس ویلے خدا نے مچھلی دے پیٹ اچ اوندے نال گال 

ا۔ کیتی تے مچھلی نے یوناه ُکوں خشکی تے اُگل ڈتّ 



ے ہک واری َول خدا نے یوناه ُکوں نینوه جاون ت
ں خدا دے کالم دی منادی کرن کیتے آکھا۔تے ای
ہر واری یوناه نے حکم دی تعمیل کیتی۔ یوناه ش
یا کہ دے اندر چال گیا تے اُچی اُچی پکارن لگ گ

ی۔ نینوه شہر چالیہہ ڈھیں دے اندر ختم تھی ویس



ہ کیتا نینوه دےلوک خدا دے کالم تے ایمان گھن آئے۔ انہاں نے فاق
لباس اتےخدا دے حضور اپنڑے گناہاں دا اقرار چاء کیتا تے ڻاٹ دا
دا دے پاء کےافسوس کرن بہہ گئے۔ اتھوں تک کہ بادشاه نے وی خ

لہہ آیا سامے اپنڑے آپ ُکوں عاجز کیتا۔ اوه اپنڑے تخت توں تلے
تّا کہ ہر تے ڻاٹ دا لباس پاء کے زمین تے بہہ گیِا۔ اوس نے حکم ڈ

اپنی بدکارراہواں تےکوئی 
کرن توں منع تھی ظلم 

تاں جو خداوند ونجے 
بخش ڈیوے۔انہاں ُکوں 



شہر اچ تے اے ڈھیں نینوه! َول خدا نے انہاں ُکوں معاف کر ڈتّٓا
بہوں خوشی دا لمحہ ھاء۔ جیہڑے ویلے لوکاں ُکوں 

احساس تھیا کہ هللا سائیں نے اے 
دے گناه انہاں 
چاء کیتے معاف 

۔ پراتھاں ہک ہن
بہوں ناراض شخص 

اوه تھیاء 
! ھایوناه 



ھاء میں جاندا"یوناه ناراض کیوں ھاء؟ اوں نےخدا ُکو آکھا کہ 
ت کہ توں رحیم و کریم ہیں جیہڑا قہر کرن اچ دھیما تے شفق

" ۔کرن اچ غنی ھاء اتے توں عذاب گھن آون توں باز راہندا ھاء
ڈوجھے لفظان اچ یوناه جاندا ھاء کہ خدا 

انہاں ُکوں معاف کر ڈیندے ہمیشہ 
اپنڑے گناہاں توں معافی جیہڑے 
ہن اتے اوندے کالم دی منگدے 
کریندے ہن۔ ایویں لگدے اطاعت 

یوناه ُکوں نینوه دے لوک پسند کہ 
آئے۔ اوه اے وی نہ چاہندا ھاء نیئں 
انہاں ُکوں معاف کیتا ونھے۔ کہ 



ا یوناه خدا دے نال ناراض ھاء کیوں جو اوه آدھ
توں میڈی جان گھن گھن کیونکہ " ھاء کہ 

۔ "میڈے کیتے جینے توں مرنا بہتر ھئے



ا کیا یوناه شہر دے باہر بیڻھ گیِا کہ ہن ڈیکھوں کہ خد
کریندا ھاء۔ خداوند نے ہک وڈے وڈے پتیاں واال درخت

یوناه اُگایا تے اوه جلدی نال وڈا تھی گیا، اتے ساراڈھیں
ُکوں سورج دی تپش توں بچاندا رہیا۔ 



درخت اگلی سویل خدا نے ہک کیڑے ُکوں حکم ڈتّٓا کہ اوه اُوں
جیں ُکوں کھا گھنے۔ َول خداوند نے ہک گرم تے تیز ہوا چالئی
ر یوناه ُکوں ساڑ گھتا۔ اتھوں تک کہ اس نے سوچیا کہ اوه م

ڈتّا۔ ویسی۔ ایں سارے واقعات نے یوناه ُکوں بہوں غصے اچ کر



ں بوڻے تیکوں ای"ول خداوند نے یوناه ُکوں آکھا 
نت دا اتنا خیال ھئے جیہندے تے توں کوئی مح

ت اچ کیتی، تے نہ اُگایا۔ جیہڑی ہک رانہ 
تے ہک ای رات اچ ُسک گئ۔ اگی 

۔ نے یوناه ُکوں فرمایاخداوند 



ہر اتے کیا اے الزم نہ ھاء کہ میں اتنے وڈے ش
ے دا خیال رکھاں جیہندے اچ ہک لکھ تنینوه 

ہزار توں وی زیاده لوک ہن جیہڑےبیس 
ں سجے گھبے ہتھ اچ فرق نیاپنے 

اتے کردسکدے 
ساری بہوں 

۔ "وی ہن؟مویشی 



مچھلییوناه تے 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

یوناه

“۔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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