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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



یسوع مسیح ہک عظیم استاد ھاء، ازلی 
ہندے استاد۔ لوک اُوں زیاده توں زیاده سننا چا

ہن۔ یسوع نے انہاں ُکوں رحم کرن والے 
مہربان بنن دا درس دیندے ہن۔ اتے 



لوک ممکن اے کہ اوه اوندے کولوں باقی 
ان نفرت کریندے ہوون یا اُوں ُکوں نقص

پہنچاون دی سوچ رکھیندے ہوون۔ پر خدا 
کُوں اپنی حفاظت اچ رکھدے۔انہاں 



ں یسوع المسیح نے انہا
بندیاں نال بہوں ساری
گال مہاڑ کیتی۔ اُونے
دا انہاں کو سکھایا کہ خ

دے لوک دنیا ُکوں 
روشن کریندے ہن 

جیویں چراغ گھرُکوں
روشن کریندے۔ چراغ 

ہک اندھارے کمرے اچ 
!ےکیا فرق پیدا کریند



ندی یسوع المسیح نے جیس جیس شخص نال گال مہاڑ کیتی اوه او
ھڑے ساری گالہیں تے ایمان رکھیندے ہن۔ انہاں آکھے کہ لکھا ک

اریاں پر یسوع نے س" اکھ دے بدلے اکھ۔ اتے دند دے بدلے دند" کہ
ے اے سبق ڈتّا کہ اپنُکوں 

نال پیار کرو دشمناں 
ہرہک نال محبت تے 

اتے اپنے کرو 
ُکوں دشمناں 
کردو۔معاف 



وں یسوع دے دوراچ کجھ لوک آپنے آپ ک
پاک ظاہر کریندے ہن، جیہڑے ویلے اور 

انہاں منگ والیاں ُکوں پیسے ڈیندے ہن تے
دے نال ہک خاص بنده ہوندا ھا ء 

جیہڑانرسنگا پھوک دا ھاء تاں جو دنیا 
دیکھے کہ غریباں کو خیرات 

ویندی پئی اے۔ ڈتّی 



ں یسوع مسیح نے آکھا کہ جڈن توپر 
کے خیرات ڈیویں کیں ُکوں پتہ نہ چلے
ہاکوں خیرات ڈتّی ویندی پئی اے، تاکہ ت

خدا ایندا اجر ڈیوسے۔



کہ یسوع المسیح ایویں ای انہاں ُکوں ُدعا دے بارے سکھیندے
عا بہوں سارے لوک ہن جیہڑے سڑکاں تے چوکاں تے کھڑ کے د

یں کریندے ہن تاکہ انہاں ُکوں سارے ڈیکھن اوه خدا دی پرواه نئ
کہ ہن کریندے ہن اوه تاں بس اے چاہندے 

دعا کُوں انہاں ُکون ڈیکھ کے انہاں لوک 
جئے ایہو سمجھن۔ پر یسوع مسیح نے گو 

کوں ریاکار تے لوکاں 
آکھے۔بہروپیے 



تعمال کیتا یسوع نے اکثر اپنی تعلیم دی وضاحت کیتے قدرت دا اس
اره ھاء۔ مثال دے طور تے اُوں نے تعلیم دے دوران پرندیاں ول اش

تہاڈا آسمانی باپ انہاں ُکوں "کر کے آدھے ہن کہ ڈیکھو 
خدا کیتے مہیا کریندے۔ تے تساں وی نہ فکر کرو کھاون 

۔"سی کھاون کیتے ڈیسیتہاکوں 



ا قدرت اتھوں تک کہ سلیمان بادشاه وی اتنا خوش لباس نہ ھاء جتن
ی گال نے پھالں ُکوں خوبصورت بنایا ھاء۔ یسوع مسیح نے اپن

ھاَه جئےکر خدا خالی میدان ُکوں گ" مہاڑ جاری رکھدے آکھا کہ
اکوں نہ دا لباس عطا کریندے تے کیا اوه پاک ہستی تہپوڻیاں 

؟۔ ڈیسی



علیم لوکاں ُکوں خدا تے بھروسہ رکھن دی تیسوع 
ہڑا ڈیندا پیِا ھاء کہ اوندے تے بھروسہ رکھو جی
ئے۔تہاڈیاں ساریاں ضرورتاں کُوں پوار کریندا ھ



وندی جیکر تساں اپنڑے بھرا دا حساب کریندے او تے اے ا" 
نکہ اکھ اچوں تنکا کڈھن دی کوشش کرن والی گال ھئے، ہاال

اپنی اکھ اچ ہک وڈا تساں 
"  رکھ ودھے او۔شہتیر 
نے آکھا کہ یسوع 

لوک کیں شائدجیہڑے 
مذاق اڑیندے ہن اوه دا 

معنے تو غور ایندے  
کہ ایندا مقصد کرن 

۔کیا ہییے



لےخدا یسوع مسیح دا فرمان ہیے کہ لوکاں ُکوں ہروی
توں مدد منگنی چاہدی اے۔ کیا کوئی دنیاوی باپ

ھائییں اپنے بھکے باالں ُکوں روڻی  دی بجائے کڈ
یاں وه پتھرکھاون کیتے نیں ڈیندا؟ اوه ہمیشہ چنگ

ں شیواں ڈیندے بالکل ایویں ای خدا وی انہاں ُکو
چنگیاں شیوا ڈیندے جیہڑے 

کولوں منگ دے نے۔اوندے 



ارے یسوع ہک عظیم استاد ہیے،جیس نے ُکوڑے استاداں دے ب
"  ہناوه بھیڈاں دے لباس پائی ودے" ساکوں خبردا کیتا ہیے۔ 

۔ " !پر اوه اندوں بھیڑیے نے" یسوع نے آکھا 
آدھے کہ ُکوڑے استاد اپنی حیاتی گزارن او 

پہچانے جاون گے جیویں دے ذریعے 
گزار دے ہن۔زندگی اپنی اوه 



ہک کہانی دے دوران اوں نے گا ل کیتی کہ لوک جیہڑے خدا
ار ہن دے کالم دی نافرمانبردار کریندے ہن اوه انہاں بندیاں دی ک

جیہڑے اپنڑے اپنا گھر چڻان تے 
ہن۔ بھانویں طوفان ای بناندے 
تو اوه صدا قائم آونجے 
۔ کیوں جو اوه رہندے

چڻان دے مضبوط 
پیا ھاء۔بنا 



وفان پر ہک بیواقوف آدمی اپنڑا گھر ریت تے بنیدے جڈن ط
اوندے نال بھڑ دا اے تاں اوه ڈھے پوندے کیوں جو اوندیاں

ے بنیاداں کمزور ہن۔ یسوع فرمیندے کہ جہیڑے لوک خدا د
ار ہن کالم دی فرمانبرداری نئیں کریندے اوه اُوں بندے دی ک

جیں نے اپنڑا گھر ریت تے بنایا ھاء۔



ئی لوک یسوع المسیح دا کالم سن کے حیران تھ
ں وی گئے کیوں جوانہاں ایہو جئی گالہیں کڈھائی

نال سنیاں نہ ہن۔ ہن اوه اے گال ُکوں بہتر طریقے
ی گئے ہن کہ خدا دا کالم سن گھننا اسمجھ 

ھیں ڈنیئں بلکہ اوندی ہر نویں کافی 
وی فرمانبرداری 

ہوسی۔کرنی 



اُستادیسوع عظیم 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

۔۶، لُوقا ۷۔ ۵متی 

“۔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


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

