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۔جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں



لوکاں ہک ڈھیں یسوع ہیکل َول ِگیا تے اتھاں اوس نے
ہوں ُکوں هللا سائیں دے گھر دی توہین کردے ِڈڻھا۔ ب

ہن سارے لوک اتھاں پسوواں دا کاروبار کریندے پئے
اتے ہیکل اچ پیسے دا کاروبار کریندے ودھے ہن۔



انہاں اُتھاں ونج کے یسوع المسیح نے اپنے پگ دا کوڑا بنا کے
ڑیاں ساری اپن" سارے کارباری بندیاں ُکوں ہیکل دے باہر کڈھ ڈتّا۔ 

یڈے اوه انہاں ُکوں حکم ڈیندے کہ تساں م" شیواں اتھونگھن ونجو
وع ۔ یس"باپ دے گھر ُکوں چوراں تے ڈاکوؤاں دی جاء بنانہ بناؤ

اء۔دے گھر نال بہوں پیار کریندا ھاپنےباپ 



ہیکل اچ کم کرن والے 
ُکوں آدھے ہن کہ یسوع 
اختیار دی کو ساکوںاپنے 

نشانی دکھا جیدی وجہ نال 
ساڈے کولوں ایں ہیکلتوں 

کُوں خالی کراونی چاہندا 
یں ۔ یسوع نے آکھا تساں اہیں

مقدس ُکوں ڈھا ڈیوو تے میں
اره تریہہ ڈھیں اچ ایں ُکوں دوب
کھا کھڑا کر ڈیساں۔ انہاں نے آ 

کہ اے ناممکن گال ہیے ، ایں
ی ہیکل ُکوں بناون اچ چھیال

لگے ہن۔ورھے 



یکل پر یسوع نے اپنے بدن دی ہ
ل دی گال کیتی ھاء۔ جہیڑی ہیک

یں دی کار َھے جیڑھی هللا سائ
دے راہون دی جاء ھائی۔ 

حاالنکہ یسوع صلیب تے مر
ویسی پر او ه جاندا ھا کہ خدا 
اُوں کُوں تریجھے ڈھیں موت

ول زنده کریسی۔توں 



رات دے ویلے ہک 
ہیکل دا سردار یسوع 

اں آیا۔ ُکوں ملن کیتے اتھ
اوه ایں گال توں بہوں 
چنگی طرح واقف ھاء 
کہ یسوع خدا دا پوتر 

ہے تے اوں نے ای ایں 
کو اتھاں گھلے۔ 

یح نیکودیمس یسوع المس
توں خدا دے بارے علم 

۔سکھن کیتے آیا ھاء



مس یسوع مسیح نے نیکودی
ک خدا ُکوں بیان کیتا کہ لو

ن دی بادشاہی اچ داخل تھیو
پیدا کیتے نیویں سرے توں
س تھیونا پوسی۔ نیکودیم

یسوع دی ایں گال ُکوں 
ی سمجھ نیئں سکا کہ کوئ
بالغ نسان کیوں دوباره 

یں بھانوتھی سکدے؟ پیدا 
ہک مذہبی بنده ھاء کیا 

بہوں نہ ھاء،اے 



ا جیہڑے ُروح اچ پید"
تھئے ہن اور ُروح ای

یسوع نے این گال"ہن
۔دی وضاحت کیتی

خدا دا روح ہوا دی "
وں کار ہیے۔ لوگ ہوا کُ 

نہ ڈیکھ سکدے ہن نہ
ای سمجھ سکدے ہن، 
اوه صرف اُوں ُکوں 

ا ڈیکھ سکدے ہن جو ہو
۔"کریندی اے



یسوع نے نیکو دیمس ُکوں بنی اسرائیل دی بہوں
" پہلے موسٰی نال شکایت کرن دی یاد کرائی۔ورھے 

ے ہَے اساڈے کول نہ کھاؤن کیتے اتے ناں ای پیون کیت
دا اتے اساکوں اُوں روڻی نال وی نفرت ہَے جیہڑی خ

۔ اوه روندے ہن۔"ڈیندےساکوں 



دے پاپاں نے هللا سایئں کوں لوکاں 
چڑھا ڈتا، تے اُوں نے بہوں سارے غصہ 

وکاں خطرناک َسپ ایں زمین تے بھیجے تاں جو ل
ُکوں ڈس کے مار ڈیون اتے ایویں ای تھیاء۔



دا اساں گناه کیتے ہن۔ دعا کرو کہ خ"
ھن انہاں خطرناک سپّاں ُکوں اتھوں گ

ن۔ لوکاں نے منتاں کیتیاں ہ" ونجے
گی پس موسٰی نے انہاں کیتے دعا من

پر خدا نے َسپ واپس نہ گھلے۔



تی کہ نے موسٰی نال گفتگو کیخدا 
خطرناک سپ بنا کے اپنے کول ہک 

جیکوں " کھڑے کھمبے تے رکھ ڈیوے۔ 
نے ڈنگ ماریا ھاءجڈن اوه کھمبے ول سپ 

۔ موسٰی نے"ڈیکھسی تاں اوه زنده ره سی
بنایا ایویں ای کیتا اُوں نے پِتل دا ہک سپ

اتے جیس شخص نے وی اوں ُکوں ڈڻھا 
نے شفاء پائی،اُوں بندے 



المسیح نے نیکو دیمس یسوع 
بیان کیتا کہ ابِن آدم ُکوں وی کُوں 

پتل دے سب دی کار اوچی ایں 
تے لڻکایا ویسی۔ اتھاں اوندهجاه 

صلیب ول ھاء جتھاں اشاره 
ُکوں گناه کاراں دی اُوں 

اپنی جان ڈیسی۔خاطر 



یا خدا نے دن" یسوع نے فرمایا کہ 
کہنال ایہو جئی محبت رکھی دے 

خش نے اپنڑا اکلوتا پوتر باُوں 
تاں جو کوئی اوندے تے ڈتّا 

گھن آسی اوه کڈھائیں ایمان 
مرسی بلکہ سدا دی نہ 

۔"پا گھنسیزندگی 



ایندا مطلب اے ہیے کہ جو 
کوئی سی یسوع مسیح تے 
ایمان رکھیندے اوه خدا دے 

خاندان اچ پیدا تھیندا ۔



نا تھئی سکدے کہ نیکودیمس  اوس رات یسوع دا شاگرد نہ ب
کہ ہووئے۔ پر بہوں عرصے بعد نیکو دیمس اے  ظاہر کریندے

یسوع تے ایمان رکھدے اتے اوندے اوه 
محبت کریندے، جیہڑے ویلےنال 

نے مصلوب یسوع نیکودیمس 
ُکوں دفناون دے ویلےمسیح 

کیتی ھاء۔مدد 



ول ایں دے بعد یسوع اتے اوندے شاگردسامریہ دے شہر شمال
ا سفر کر گئے۔ اتے لوک وی خدا دی بادشاہی بارے سمجھن

ہن اتے خدا دے پوتریسوع ناصریچاہندے 
ایمان الون دے مواقع لبھ دے رہیے۔تے 



۔ہیکل دا سردار یسوع کوں ملن آند ہیے

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

۲۱، گنتی ۳۔ ۲یُوحنا 

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور
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41 60



،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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