
کسان اتے بیج

باالں دی بائبل
پیشکش



Edward Hughes: لکھاری

M. Maillot and Lazarus : تشریح کرن والے
Alastair Paterson

E. Frischbutter and Sarah S. : اپناون والے

ایم فار فیتھ منسڻریز پاکستان :مترجم

Bible for Children : تیار کرن والے
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
تساں ایں مسودے ُکوں کاپی یا پرنٹ کرسکدے او، : ائسنس

جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ہک ڈھیں یسوع نے جھیل دے 
کنارے تعلیم ڈیندا وداھاء ، تے

بہوں اتھاں یسوع کُوں سنن کیتے
۔ لوک جمع تھی گئےسارے 

بہوں وڈا تھئی گئےہجوم 
یسوع کیا کرے چاء؟ہن 



نال ای ہک کشتی کھڑی ھاء یسوع اوندے
ں ڈیکھ اُتے سوار تھی گیِا۔ ہن اوه لوکاں ُکو

ں ھاء اتے لوگ وی اُوں ُکوسکدا 
تے سن سکدے ہن۔ڈیکھ 



مجھانا یسوع نے ہجوم ُکوں تمثیالں نال س
شروع کیتا۔ تاں جو لوک کہانیاں دی
زبان اچ خدا دے بارے سمجھ سکن۔



وع دی ہک کسان نے اپنے کھیت اچ بیج بویا۔ یس
ویراں بیان کرده کہانی خط دی کار نئیں بلکہ تص

دی زبان اچ لفظاں دی کار کہانیاں ہن۔



ھ لوک کسان دے کم کوں تصویر ڈیکھ کے سک
سکدے ہن اتے اے انہاں نے بہوں واری ڈڻھاھاء۔ 



کجھ بیج راه دے کنارے ڈھے 
اتے پکھیاں دا ُجھنڈ اتھاںگئے 

دے۔ انہاں سارے بیج ہک دم کھا گِ آیا 



اوه کجھ بیج پتھریلی زمین تے سڻے گئے تے
۔ جڈن کمزور تھے چھوڻے گھاه بوڻیاں دی کار نکلے

سورج چڑھا تے اوندی گرمی نال اوه مرجھا گئے 
کیوں جو اوه مڻی اچ اپنی جڑ نہ پکڑ سکے ہن۔ 



ئے کجھ بیج کنڈیاں والیاں جھاڑیاں اچ ڈھے پ
ا۔ اوندے اچوں اناج نہ پیدا تھی سکتے 

ے جو کنڈیاں نے اوں ُکوں اپنڑکیوں 
لکا گدا ھاء تے بارش، اندر 

تے روشنی اوندے سورج 
نہ پہنچ سکی۔ تک 



ال کجھ بیج چنگی زمین تے ڈڻھے۔ جیویں وی
اُگ لنگھا دا گیا انہاں دیاں ڻہنیاں تے نواں اناج

دا گیِا تے اوندے پودے بہوں صحت مند ہن۔



آئے جڈن یسوع نے کہانی ختم کیتی تے شاگرد اوندے کول
؟"تساں تماثیالں اچ گال کیوں کریندے او" تے پچھا



وکاں تمثیالں ل"یسوع نے انہاں ُکوں آکھا کہ 
ن۔ ُکوں خدا دےبارے سمجھن اچ مدد کریندیاں ہ
ن۔ جیکر اوه واقعی انہاں نال محبت کریندے ہوو



نے ہک تمثیل ایندی وضاحت کیتی۔ یسوع 
نے آکھا کہ بیج خدا دا کالم ھئے راه دے اُوں 
ڈھے گیا دا مطلب اے ھئے کہ اے اُوں شخص کنارے 

اشاره کریندا ھئے ول 
خدا د ا کالم سن جو 
تاں ھئے دا 

سمجھدا مگر 
۔ تے نئیں

کجھ شیطان 
ُکوں بھال اُوں 

۔ڈیندے



لوک جلدی کالم ُکوں قبول کر گھندے ہن کجھ 
لوگ اوس بیج دی کار ہن جیہڑے پتھریلی زمین دےپراوه 

ڈھڻے پر جیویں ای انہاں دا کوئی مذاق اُڑیندے اتے انہاں
وں جو مشکالت پیدا کریندا ھئےکیکیتے 
خدا نال محبت کریندے ہن، دکھی اوه 

ویندے ہن۔ تھی 



کجھ لوک جنہاں نے بہوں خوشی دے نال یسوع
ہوای مسیح دی پیروی کرنا شروع کیتی، بعد اچ او
تے هللا سے رستے ُکوں چھڈ کے بھج ویندے ہن

!خدا دے کالم کُوں وی نیئں ہتھ الندے ہن



خدا دی راه تے چلنا وی نہ چاہندے ہن۔ بہوں اوه 
افسوس دی گال اے کہ اوه لوک خدا ُکوں خوش 

۔کرن دی بجائے اپنڑے یاراں نال خوش راہندے ہن



کنڈیاں والی تمثیل 
دنیا دنیای فکر اچ 

نال پیار کرن داپیسے 
اشاره ھاء، جیہڑا لوکاں 

دی زندگی اچ بہوں اہمیت
ھی رکھیندے۔ اوه دولت اکڻ
واں کرن کیتے تے اوه شی

انہاں ُکوں جیہڑی 
اچ نہ ملیاں ہنزندگی 

دے وچ بہوں اوں 
ہن۔ مصروف 



نگی پراوه بیج جیہڑی زرخیز زمین تے سڻے گئے انہاں نے چ
ڑا فصل چاتی۔ خدا دا کالم وی ایہو شے ول اشاره کریندے جیہ

دے۔ ایہو لوکاں دی حیاتی اچ داخل تھی کہ انہاں ُکوں تبدیل کرین
ہن۔جئے لوک خدا دی تعظیم کریندے تے اوندی خدمت کریندے



اں لوکاں دا َرش اتھوں جاونڑاں نیئں چاہندا ھاء۔ بہوں سارے لوک
۔دے دل اچ اوندی پیروی کرن دی پیروی دی خواہش پیدا تھئی



بیجکسان اتے 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

13متی 

“۔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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