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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ائین ڏٺھڪڙي ڏینھن یسوع ھیڪل ڏانھن ویو، تڏھن 
ھي  ا. پیاجي گھر جي بي عزتي ڪن ُخدا تہ ماڻھو 

ائیڻ ُھتي جانور وڪڻي رھیا ھئا ۽ ھیڪل ۾ پئسا مٽ
!ڪري  رھیا ھئاجوویپار 



ڍي یسوع رسيَء مان چابڪ ٺاھي، واپارین کي ھیڪل مان ڪ
منھنجي ". ھن حڪم ڏنو"،سڀي شیون کڻي وڃوھي ". ڇڏیو

نھنجي یسوع پ." پيُء جي گھر کي ڪاروبار جي جاِء نھ بڻایو
.جي گھر سان پیار ڪندو ھوپيُء 



اڳواڻن ھڪ نشاني 
ظاھر ڪرڻ الِء 

وع مطالبو ڪیو تھ یس
کي ھیڪل کي صاف

. ڪرڻ جو حق آھي
ھن ھیڪل کي ڊاھیو،"

۽ مان ان کي ٽن ڏینھن
ع یسو" ۾ کڙو ڪندس،

!  ناممڪن. جواب ڏنو
ھھ ھیڪل ٺھڻ ۾ ڇائتالی

.سال لڳا



پر یسوع پنھنجي جسم جي
ھیڪل . باري ۾ ڳالھایوھو

جيُخدا وانگر، سندس جسم 
.  رھائش واري جاء ھئي
تي جیتوڻیڪ یسوع صلیب

ھ مري ویندو پرھو ڄاڻي ٿو ت
ي موت کیس ٽئین ڏینھن تُخدا 

.ڪندوجیئرو کان 



رات جو، ھیڪل جي 
اڳواڻن مان ھڪڙو 

.  یسوع کي ملن آیو
ھن کي معجزن جي 

تھ ھو ذریعي معلوم 
ان طرفُخدا جي یسوع 

.  موڪلیو ویو ھو
نیڪدیمس یسوع وٽ

جي بابت وڌیڪُخدا 
.  سکڻ الء آیو



ي یسوع نیڪدیمس ک
دا خُ ٻڌایو تھ ماڻھن کي 

جي بادشاھي ۾ داخل 
یڻ ٿیڻ الء ٻیھر پیدا ٿ

نیڪدیمس . گھرجي
.کي سمجھ ۾ نھ آیو

ماڻھو وري ٻیھربالغ 
ھي ڪیئن پیدا ٿي سگ

ٿو؟ ان کان سواء، ھو 
ڇا اھو . مذھبي ھو

ڪافي نھ ھو؟



جیڪو روح مان "
پیدا ٿیو آھي اھو 

یسوع " روح آھي،
. وضاحت ڪئي

جو روح واء ُخدا "
. وانگر آھي

ا ماڻھوواءکي نھ ڏسند
آھن ۽ نھ سمجھندا 

اھي رڳو اُھي . آھن
ڏسن ٿا جیڪا واءُ 

".ڪري ٿي



یادیسوع نیڪدیمس کي بني اسرائیلن بابت 
. ھئيگھڻو اڳ ُموسٰي سان شڪایت ڪئيڏیاریو تھ 

ن انھیجوپاڻي، ۽ اسان پیڻ اسان وٽ نھ کاڌو آھي، نھ "
اسان کيُخدا ماني کان نفرت ڪریون ٿا جیڪو 

.اھي روئیندا ھئا" ٿو،ڏئي 



کي ناراض ُخدا ماڻھن جي گناھن 
ھن انھن جي وچ ۾ زھریال . ڪیو

نانگن ماڻھن کي. نانگ موڪلیا
.ڪیترائي مري ویا. ڏنگیو



. گناھھ ڪیو آھياسان "
نانگن کيُخدا ڪریو تھ دعا 

.  ماڻھن عرض ڪیو"،ڪڍي
.  ھريپوِء موسٰي انھن الِء دعا گ

.نانگن کي نھ ڪڍیوُخدا پر 



نگ موسٰي کي چیو تھ ھڪ ٻرندڙ ناُخدا 
. وٺاھیو ۽ ان کي ڊگھيَء ڪاٽيَء تي لڳای

ڪو ماڻھو جنھن کي نانگ ڊنگھي ھو ھر "
زنده رھندو جڏھن ھو ٻرندڙ نانگ کي 

موسٰي . واعدو ڪیوُخدا "،ڏسندو
جو نانگ ٺاھیو ۽ جیڪي ھڪڙو پیتل 

. کي ڏسندا ھئا تن کي شفا ڏني وئيان 



یو تھ یسوع نیڪودیمس کي ٻڌا
جي ابن آدم کي بھ اُنھي پیتل

نانگ وانگر مٿي  لڙڪایو 
یسوع صلیب جي . ویندو

ھو ڪئي جتي ڳالھھ پي 
.مرندوگنھگارن الِء 



اھڙو جھان کي ُخدا "یسوع چیو، 
ئي ڪیو جو ھن پنھنجوھڪڙوپیار 

فرزند ڏنائین، تھ جیڪو بھ 
، برباد نھ مٿس ایمان آڻي

ٿئي پرکیس دائمي 
."مليزندگي  



مطلب تھ جیڪو بھ یسوع
ایمان آڻي ٿو سو تي 

جي خاندان ۾ ُخدا 
.ٿیو آھيپیدا 



ٿي سگھي ٿو تھ نیڪدیمس ان رات یسوع جو شاگرد نھ 
سوُع تي پر سالن کان پوء، نیڪدیمس ڏسي ٿوتھ ھُوی. ھجيٿیو 

محبت۽ یسوع سان .رکي ٿوایمان 
ُخداجڏھین ھُو مصلوب ٿو رکي 

۾ڪرڻ دفن جي پُٽ کي 
.  مدد ڪري ٿو



جي سامریھ ان کان پوء، یسوع ۽ سندس شاگرد اتر ڏانھن 
جي ٽ ُخدا جي پُ ۽ بادشاھي جي بھ ُخدا ٻیا ماڻھون . تي ویاسفر 

ایمان۽ یسوع ناصري تي ھئا، چاھندا باري ۾ ٻڌڻ 
.آڻڻ جو موقعوماڻیندا آھن



ٿوھیڪل جو اڳواڻ یسوع کي ملڻ اچي 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

۲۱، گنتي ۳. ۲یُوحنا 

".ٿوڏئيتنھنجي ڪالم جو مطالعوسوجھرو "
130: 119زبور 



ختم



جي باري ۾ اسان کي ُخدا ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب 
.ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

۽ ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھيُخدا 
اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھنُخدا گناھھ جو اجر موت آھي،پر 

نھجي کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پ) مسیحیسوع (پنھنجي واحد پٽ 
۽ آسمان مسیح مئلن مان جیئرو ٿیویسوع پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

ناھن کان پھنجن گ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا یسوع مسیح ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ ایندا ۽ توھان . جي معافي طلب ڪریو

.رھنداجي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.کي ٻڌایوتھ ُخدا جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
ڻیو ۽ منھنجي ڪري انسان ب۽ آھیوُخدا مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان مسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا . منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
.آمین. توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

.ساڻ  ڳالھایوُخدا بائبل پڙھو ۽ ھر روز 
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