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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ے یسوع مسیح نے بہوں عجیب کم کیتے۔ اوس ن
ت اچ بہوں سارے بیماروں کُوں شفاء ڈتّی، مصیب
۔ پھسے لوکاں ُکوں دلی تے ذہنی سکون ڈتّا



یتے لوک جوق در جوق یسوع دے کول مدد گھنن تے شفاء گھنن ک
بہوں آندے رہئے۔ یسوع نے اپنے نال خدا دا کم کرن کیتے اپنے

نن پیراکاروں وچوں باره بندیاں ُکوں چسارے 
فیصلہ کیتا۔ دا 



ہ اساں جڈن وی کوئی فیصل
کریندے ھاء تے سب توں 
پہلے خدا دے حضور دعا 
وع کریندے ھاں۔ ایویں ای یس
نے کیتااوس نے پہاڑ تے

ونج کےہک خاموش جاء تے 
بہہ کے اپنڑے اسمانی باپ

نال گال مہاڑ کیتی اتے 
سورج دے ڈوبن تک دعا اچ 

بیڻھا رہیا۔ 



یسوع نے ساری رات 
ُدعا اچ لنگھاڈتّی۔



انہاں اگلی سوئیل یسوع مسیح نے اپنے پیروکاراں ُکوں سڈا۔
ره ساریاں دوستاں ُکوں جیہڑے تابعیداری نال خدمت کریندے

ے اچوں اوس نے باره بندیاں ُکوں اپنگئے۔انہاں 
مدد گار اتے رسول بنن کیتے چنیا۔خاص 



ا ہن یسوع مسیح نے پہلے ڈو جیہڑے شاگرد چنے اوه ڈھویں بھر
جنہان دا ناں شمعون پطرس اتے اندریاس ہن۔ یسوع نے جیہڑے

ے اپنا ویلے انہاں ُکوں اپنڑے پچھے آونڑن دا آکھا تے انہاں ن
مجھلیاں دا کاروبار چھڈ کے اوندے پیچھے ڻر پئے۔



زہدی دے ڈوھ پوتریعقوب تے 
ے یوحنانے وی مچھلیاں دا جال بنان

چھوڑ کے اتھاں آگئے ۔



لفائی یسوع نے فلپس، بر تلمائی، توما،متی، شمعون کنعانی، ح
چ یسوع کابیڻا یعقوب اور تدائی اور یہوداه اسکریوطی جیہڑا بعد ا

دا دشمن تھیاء اُوں ُکوں ویمسیح 
شاگرد ہون کیتے چن گدا۔اپنا 



یندے یسوع نے انہان ُکوں تعیلم ڈ
ہوئے آکھا کہ جو کوئی میڈی
ویں گالہیں تے عمل کریسی اوه ای

ای اے جیوں کئیں نے 
چڻان اتے مضبوط 

گھر بنا َگدا۔اپنا 



یوں پر یسوع دی گال ُکوں نہ مننا ایویں ای اے ج
ہڑے کیئں نے اپنا گھر ریت تے بنایا ہووے۔ جی

ویلے طوفان آسی اوه گھر ڈھے پوسی۔ 



کر جے"یسوع دے کجھ احکامات سوکھے نہ ہن۔ یسوع نے آکھا کہ
وی ھا ڈوجکوئی بنده تہاڈے منہہ دے ہک پاسے تھپڑ مارے تو تُوں 

نال دشمناں ول کر ڈیویں۔ اپنڑے اوندے 
خدا دی مدد کوں چاء رکھو، لوکاں محبت 

اوه وی یسوع دے کہ لوڑ ھئے دی 
زندگی گزار سکن۔ وانگ اپنی 



ی کہ یسوع نے لوکاں ُکوں تعلیم ڈتّ 
اچ تساں جیہڑےویلے دعا کرو تنہائ

ں کرو۔ تہاڈی دعا لوکاں کیتے نئی
تھیونی چاہیدی جیویں پہلےکجھ

مذہبی رہنما کریندے ہن۔ 



یسوع نے آکھا کہ جو خدا تے
تے بھروسہ کریندے ہن، انہاں کی

هللا سائیں نے کھاون کیتے
ون خوراک، پاون کیتے کپڑے ڈی

دا وعده کیتا ہئے۔ 



کے خدا ہوا اچ ادن والے جیویں 
تے جانوراں ُکوں خوراکپرندے 
وں ۔ اوه پھالں تے پودیاں کُ ڈیندے

خوبصورت رنگ ڈیندے، اوندے لوک
ے اپنی ساری لوڑاں پوریان کرن کیت

ن۔هللا سائیں تے بھروسہ کریندے ہ



یسوع نے اپنے نویں مدد 
ے بہوں گاراں ُکوں تعلیم ڈتّی ت

یاں۔ ساری گالہیں انہاں ُکوں ڈس
جڈن اوه سارا کجھ آکھ گَدے
تے ہک کوڑھی یسوع دے 

کول شفاء گھنن آیا۔



یسوع کوڑھی نال مخاطب 
یساں تھیاء میں تیکوں شفاء ڈ
ی تے تُوں پاک صاف تھئ

ویسیں۔ 



گرداں ُکوں ڈیدھے نال ایشا 
ا۔اُوں کوڑھی پاک صاف تھی ِگی
ال نے شفاء پا ِگدی تے ایں گ
تے سوچیندا ره گیا کہ اے 
صرف خدادا بیڻا ہی ایویں 

کرسکدے۔ شاگردوی ایں گل
تاد ُکوں من گے کہ انہاں دا اُس

بہوں عظیم ھیئے۔ 



اےیسوع اپنے باره شاگرداں ُکوں ُچن دا 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

6لو قا1مرقس 7-4متی 

“۔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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