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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



جو مریم تے مارتھا بہوں پریشان ہن کیوں
ده انہاں دا بھرا لعزر بیمار ھاء ۔۔۔ بہوں زیا

اوندیاں بھیناں کوں اےبیمار۔
ھاء کہ تھی سکدے انہاں شک 
بھرا مر ونجے۔ اوه یسوعدا 

ونکہ ُکوں گھر بالندیاں ہن کی
ں بیت عنیاه دے اییسوع 

جئے خاندان نال چھوڻے 
محبت بہوں 
دا ھاء۔ رکھ 



کھا کہ یسوع تے لعزردے بارے سنا تے اپنڑے شاگرداں ُکوں آ 
ھاء ُدور۔ حاالنکہ یسوع اتھوں بہوں "اے بیماری موت دی نئیں" 

اوه صرف اے جاننا چاہندا ھاء کہ لعزر کیا تھیون واال ھئے۔ 



ندے َول یسوع بیت عنیاه ونجن توں پہلے ڈوه ڈھیں مزید انتظار کری
د بہوں اوه اپنڑے شاگرداں ُکوں ایہو جئی گال کریندا اے کہ شاگر

اے کہ ۔ میکوں خوشی"لعزر مر گیَا ھئے" پریشان تھی ویندے ہن۔ 
ب ۔ ایہوں جئےعجی"میں اتھاں نہ ھاء تاں جو تساں ایمان گھن آؤ

لفظاں دا کیا مطلب ھاء؟ یسوع کیا کرن دا اراده رکھیندے؟



بیت یسوع جڈن 
ر عنیاه اپڑا تے لعز
ُکوں مرے چار 

۔ ڈھیں تھی گئے ہن

اوندی الش کفن 
اچ لپیٹ کے ہک

غارجئی جاء تے 
پئی ھاء۔ 



وں حوصلہ مارتھا یسوع ُکوں ملن کیتے گئی تے یسوع نے اُوں کُ 
میکوں پتہ "،مارتھا آکھیا ھاں"تیڈا بھرا َول زنده تھی ویسی"ڈتّا کہ 

اے ۔ اوه اے سمجھ دی"ھئے اوه قیامت والے ڈھیں َول زنده تھیسی
قیامت دے کہ دوباره اپنے بھرا لعزر ُکوں ڈیکھن کیتے اُوں ُکوں

۔ڈھیں دا انتظار کرنا پوسی

یسوع پر 
گال دا دی 

بِیا ھاء۔ مطلب 



"  قیامت تے زندگی میں ھاں"
۔ یسوع نے مارتھا ُکوں آکھا

جیہڑا شخص میڈے تے ایمان "
رکھیندے اوه مر وی ونجے تے

۔ مارتھا "َول زنده تھی ویسی
یسوع تے ایمان رکھیندی ھاء

تے اوه جاندی ھاء کہ 
خدا دا بیڻا اے یسوع 

مدد اوه لعزر دی پر 
کریسی؟۔کیوں 



ندی اتھاں موجود ہر بنده پریشان ھاء کیوں جو لعزر مرگیاھاء۔او
وں بھین مریم روندی ودی ھاء، اوندی سکھیاں رو رو کہ اُوں کُ 

ا۔ ڈیندیاں ہن۔ یسوع وی رویتسلّی 



ر یسوع لوکاں دے نال ای قب
ھر تے َگیا جتھاں ہک وڈا پت
قبر دے منہ تے پَیا ھاء۔ 



خداوند "ا۔ یسوع نے حکم ڈتّٓ " پتھر ُکوں ہڻاؤ"
اَے " مارتھا جواب ڈیندی اے!

ایندے وچوں تے ہن ! خداوند 
ں بُو آؤندی ہوسی کیوبد 

اُوں ُکوں جو 
چار مرے 
تھی ڈھیں 

ہن۔گئے 



دے یسوع 
تے آدمیاں نے حکم 
۔ َول ُکوں ہڻا ڈتّٓ پتھر 
ی نے اپنڑے اسمانیسوع 

ی۔ توں ُدعا چاء کیتباپ 
ہک معجزه کرن یسوع 

کہ لوک سمجھ واالھاء 
کہ خدا نے ایں سکن 
ای بھیجیا ھئے۔ُکوں 



یسوع نے اچی" لعزر"
باہرآ "آواز اچ بالیا 

۔ لوکاں نے بہوں"ونج
حیرانگی دے نال قبر

وچیا کنیں ڈیکھیا تے س
کہ یسوع نے ہک مرده 

زنده کر ڈتّا؟



!  ھاں
قبرلعزر 
کفناچوں 
باہرسمیت 

۔!ه۔ زندآگیاء



اُتھاں بہوں ۔"یسوع نےآکھا۔ ہن ایں ُکوں ونجن دو" ایں ُکوں کھولو"
تھِی انہاں دے اتھرو، ھاسیاں اچ تبدیل! خوشی واال ماحول بن َگیا

زنده اره گئے۔ یسوع نے اپنے لفظاں ُکوں پورا کر ڈتّا۔ لعزر دوب
ای تھِی گ،یا۔ صرف خدا دا بیڻا 

۔ سکدےانسان ُکوں زندگی دے مرده 



بہوں سارے لوک جنہاں نے اے معجزه ڈڻھا، اوه یسوع تے ایمان
ناں گھن آئے۔ پر کجھ لوک جیہڑے ہیکل دے رہنماہن اوندے دشم

دا ُکوں خبرڈیندے ہن۔ ساڑنال انہاں نے یسوع ُکوں قتل کرن
منصوبہ بنایا۔ جڈن یسوع ُکوں ایں گال دا 

چال تے اوه کجھ عرصہ کیتے کیں پتہ 
عالقے اچ چال گیِا۔ ُدور 



لعزریسوع تے 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

11یوحنا 

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور
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52 60



بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے،
جیئں اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوں۔

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 وے۔دنیا 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

او ول سی۔اتے 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

زندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں اتے
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔بال وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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