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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



یسوع دی ) جیہڑے فریسی آکھویندے ہن(بہوں سارے مذہبی رہنما 
بابت ُکوڑ آکھدے ہن۔ حتٰی کہ انہاں اچوں کجھ بندیاں نے یسوع

ُکوں قتل کرن 
وی کوشش دی 

ھاء۔ کیتی 



ُکوں اے یقین ای نہ ھاء کہ اے خدادا بیڻا اے تے ناں ای اوه انہاں 
ایں ُکوں قبول کریندے ہن۔ حاالنکہ جیہڑے معجزے انہاں دے 

سامنے تھئے ہن 
ُکوں وی اوه اُوں 
من دے ہن۔نہ 



ا اے اوه ہک ڈھیں یسوع گلیل دی جھیل ُکوں پار کریندے ۔ ہوسکد
رش توں بچ کے اوه کجھ دیر آرام کرنا چاہندا ہووے ھاء۔ پر 

۔لوکاں نے اُوں بہوں چھیتی گول ِگدا
ُکوں پتہ ھاء کہ یسوع بہوں انہاں 
وڈے معجزے کریندا ھئے وڈے 
لوک اوندے نال تے 

چاہندے ہن۔ رہونا 



ندے یسوع اپنڑے چیلیاں ُکوں ہک ویران جاء تے گھن وی
وں جتھاں اوه باہنده ھاء اتے تعلیم ڈیندا ھاء۔ اتھاں زیاده ت

زیاده لوک آ ویندے ہن۔تے کھانے دا ویال ھاء 
ُکوں بھک لگی کھڑی ھاء، لوکاں 



ساں ا" یسوع بُھکےلوکاں دے ول نظر دوڑاندے تے سوچیندے
س توں ؟ اوه فلپ"ِکتھوں روڻی مل گھنوں کہ اے لوک کھا سکن

ر نہ پچھدا اے کیوں جو اتھان کوئی وی کھاون پیون دی جاء نظ
۔ یسوع کیا سوچیندا پئے؟آئی



بہوں انہاں لوکاں ُکوں مل گھن کے کھوانا تے"
یندے کہ فلپس یسوع ُکوں جواب ڈ"ماہنگا تھیسی

ہ ساڈے ساریاں کول اتنےپیسے نہ ہوسن ک
اساں انہاں ُکوں خرید کے روڻی کھالوں۔ 



شمعون دا (ہک شاگرد، اندریاس 
ں ہک اتھا"یسوع ُکوں آدھااے ) بھِرا

ج نکا بال ودا ھائی جیہندے کول پن
۔"روڻیاں تے ڈوه مچھیاں ہن ۔۔۔۔۔ 



ُوں سمجھ پرانسانی دی اتنی وڈی بھیِڑ۔۔۔۔کیا کریسوں؟۔ اندریاس ک
ّجا نہ آیا کہ ایں نکے بال دا کھانا اتنے سارے لوکاں کوں ر
سکدے۔ اگر اوه چھؤور اپنا کھانا یسوع ُکوں ڈے ڈیوے۔ 



یہڑے ۔ ج"تساں لوکاں ُکوں قطار اچ بِال ؤ"یسوع آکھدے
تاں ویلے لوک بہہ ویندے ہن جنہاں دی تعداد پنج ہزارعور

تے باالں توں عالوه لوک اتھاں موجود ہن۔ 



اوں بال (۔ َول یسوع نے اُوں بال کولوں روڻیاں تے مچھیاں ِگدیاں
ے اوندا ۔ اُوں پتہ نا ھاء کہ یسوع ن)نے یسوع تے مانڑ کیتا ہوسی

نال کیوں ِگدا۔ یسوع ایں کھانےکھانا 
کریسی، ضرور اُوں بال نے کیا 

ا ہوسی۔ جےکر میں اپنا کھانسوچیا 
ں۔ ڈیساں تے میں َول کیا کھاساڈے 

ول ای اوه پر 
کھانا اپنا 

ُکوں آن یسوع 
۔ ڈیندے



ی یسوع مسیح نے دعا کیت
تے خدا دی شکر گزاری 

نج کیتی تےَول اوں نے پ
روڻیاں تے ڈوه مچھیاں 
کیتے سوہنے ّرب دی 
نہاں شکرگزاری کیتی تے ا

تے برکت منگی۔ 



ُدعا کرن توں بعد  یسوع نے
وڑ مچھیاں تے روڻیاں ُکوں ت

ہ کے شاگرداں ُکوں ڈیندے ک
انہاں ُکوں لوکاں اچ ونڈ 

چھوڑو، ایہو ای ویال ھاء کہ 
لوک معجزه ڈھیدے ہن کہ 

یسوع نے کیا کیتا۔ انہاں 
ساریاں لوکاں نے ّرج کے 

کھادا تے ول وی روڻیاں تے
مچھیاں ختم نہ تھیاں۔ 



د ول اُوں ہر کیں نے روڻی کھادی تے ول ای کھنا بچ گیِا۔ بع
ائع نہ بچیا کھانا اکڻھا کرو تے کوئی شے ض"نے آکھا کہ 

ھانا دے یسوع دے شاگرداں آکھایا کہ استاد بچیا ک" تھیوے
ڻوکرے بھرے پئے ہن۔12



ھن اوس دیہاڑے یسوع نے نکے بال توں کھانا گ
ئے کے پنج ہزارلوکاں ُکوں کھالیا تے ہک ب

موقع تے چار ہزار توں زیاده لوکاں ُکوں ست
ا۔ روڻیاں تے کجھ مچھیاں نال رج کےکھانا ڈتّٓ 



جڈن عام طور ت لوک ایہو جئے نشان ڈھیدے ہن 
لکہ اوه تے اوه فریسیاں دی کار غصہ نیئں کریندے ب

ا ایں دنیا اے یقیناً کوئی نبی ھئے جیہڑ"آدھے ہن کہ 
نجات ۔ اوه جاندے ہن کہ یسوع"بھیجیا گیِا اےتے 

م اے جیندے آونڑن دا وعده خدا دے پاک کالدہنده 
لکھا گیا ھاء۔ اچ 



یسوع پنج ہزار لوکاں دا پیٹ بھردا اے 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

6یوحنا۔ 

“۔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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