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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



اڻن یسوع ڄاڻي ٿو تھ ڪیترن ئي مذھبي اڳو
ٻڌایو ھن. ڪیوپیار کان وڌیڪ پئسن سان ُخدا 

۽ سان ڇا ٿیو، ماڻھو تھ امیر ماڻھو ۽ غریب 
ڇوکان سواِء دولت رکڻ بیڪار ُخدا 

۾سان گڏ جنت ُخدا دولت مند . آھي
نھکي خرید زندگي 

.ڪري سگھیندا



اتي ھڪڙو امیر 
ماڻھو ھو، جنھن وٽ 

خوبصورت ڪپڙا 
ھئا، جن جي قیمت 

.  تمام گھڻي ھئي
ھڪ بادشاھھ وانگر 

.ڪپڙا پائندو ھو



عظیم ھر ماني ھڪ . امیر ماڻھو تمام سٺو کاڌو کائندو ھو
ھن وٽ ایترا پئسا ھئا جو ھو ناشتي، . وانگر ھئيدعوت 

چاھي ٻنپھرن، رات جي ماني یا وچ ۾ کاڌي الِء جیڪا بھ کائڻ
.خرید ڪري سگھي ٿوسو 



امیر ماڻھوَء جي گھر جي دروازي وٽ ھڪ غریب، بیمار، 
.ھن جو نالو لعزر ھو. ھوویٺو بکایل فقیر 



ھن . غریب لعزر زخمن سان ڀریل ھو
ھن کي . کي شاید ڪا بیماري ھئي

شاید ٻین کان ملیل ڪٽ ۽ زخم ھئا
ٿي. جیڪي ھن الِء معني رکندا آھن

سگھي ٿو تھ ھن کي زخم ھئا شائد 
نھ ،ڀاڄیون یا گوشتڪي، 
.جي ڪري ھوکائڻ 



لعزر کي کاڌي
جي خواھش 

ھو امیر . ھئي
ماڻھوَء جي 

ل میز تان ڪیر
ٽُڪر کڻي 

کائي خوش 
.ٿیندو ھو



آوارا ڪتا ڪڏھن
ڪڏھن غریب 
عزر مسڪین فقیرل

چڙھي مٿي جي 
انھن . ویندا ھئا

ھن جي چوڌاري 
سونگھندا ھئا ۽ 

ھن جا زخم چٽیند
اھو لڳي ٿو . ھئا

ھ تھ ڪنھن کي ب
پرواه ناُھئي تھ
.لعزر بکیو ھو



ھڪ صبح، 
. لعزرنھ جاڳیو
، غریب بکایل
یر بي دوست فق

ھن زندگي کي
.ڇڏي ھلیو ویو

لعزر مري 
.چڪو ھو



لعزر الِء خوشي شروع ٿي جڏھن ھو 
یسوع چیو تھ فرشتن ھن کي . ویومري 

لعزر. سان گڏ رھڻ الء ُھن وٽ کڻي ویاابراھیم 
طرفانجي کي ُخدا 

.تسلي ڏني وئي



ھن جا سمورا پئسا ھن . امیر ماڻھو بھ مري ویو
جڏھن موت آیو تھ ان . جي جان بچائي نھ سگھیا

.کي ڪیر بھ روڪي نھ سگھیو



شاید اھو ھڪ وڏو جنازو . امیر ماڻھو کي دفن ڪیو ویو
شاید ماڻھن امیر ماڻھوَء جي ھوشیار ۽ ڪامیاب ٿیڻ جي. ھو

جي مددپر انھن جي ساراھھ ھن . بھ ڪئيساراھھ 
.  امیر ماڻھو دوزخ ۾ ھو. نھ ڪئي



ابراھیم ابراھیم، لعزر کي "جھنم ۾، امیر ماڻھو رڙ ڪئي، 
موڪلیو تھ اھو پاڻي ۾ پنھنجي آڱر جي ڇنڊ ڇاڻ ڪري ۽

منھنجي زبان کي ٿڌو ڪري، ڇو تھ مان ھن باھ ۾ عذاب ۾ 
".آھیان



۾ تو وٽ سڀ ڪجھھزندگيَء "
ھو ۽ لعزر وٽ ڪجھھ بھ نھ 

. وابراھیم امیر کي یاد ڏیاری"،ھو
ي ھاڻي لعزر کي تسلي ڏني وئ"

۽ توھان کي عذاب ۾ ڪیو آھي 
ویو آھي، ڪو بھ توھان جي ۽ 
اسان جي وچ ۾ وڏي خالء کي 

".پار ڪري نٿو سگھي



کي موڪلیو تھ منھنجي پنجنلعزر "
امیر شخص"،ڀائرن کي خبردار ڪري

مان نھ ٿو چاھیان تھ اھي . "عرض ڪیو
جي ھن عذاب بھ 

." تي ختم ٿینجاء 



"،جو ڪالم آھيُخدا ڀائرن وٽ تنھنجي "
ائبل جیڪڏھن پنج ڀائر ب. ابراھیم جواب ڏنو

کي نھ مڃیندا، جیڪڏھن لعزر مئل مان 
اھي بھ موٽي آیو تھ 

.نھ ڪندایقین 



ماڻھوَء ۽ لعزر جيامیر جڏھن یسوع 
ي ڪھاڻي ختم ڪئي، تڏھن شاید مذھب
و، اڳواڻن پنھنجي پاڻ کان پڇیو ھوند

ت دولکان وڌیڪ ُخدا مون کي کي ڇا "
خبر کي ھاڻي انھن "آھي؟پیار سان 

ڪالماھي ُخدا جي ھئي تھ جیڪڏھن 
تھمڃیندا کي نہ 

.ٿیندوڇا 



ماڻھوغریب ماڻھو، امیر 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

16لوقا 

".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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