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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



جي عبادت ُخدا ھڪ یھودي مذھبي اڳواڻ ھو، جیڪو یائیر 
نھن، ڏیھڪ . جو ڪالم سیکاریندو ھوُخدا ڪندو ھو ۽ ٻین کي 

، ڌيءَ سندس پیاري . تي وڏي آفت آئيیائیر 
ھئي، جي ٻارھن سالن جیڪا فقط 

رھیو لڳي ائین . پیئيبیمار ٿي 
مدد نھ جي بھ ھن ھو تھ ڪو 

ھڪ اھا . ڪري سگھیندو
.  سنگین بیماري ھئي
تھ یائیر کي خبر ھئي 

ڇوڪري مري 
. رھي آھي



. يجي ڌيء جي مدد ڪري سگھیو ٿیائیر صرف ھڪڙو ماڻھو 
یسوع کي ڳولڻ الء ٻاھر نڪري ٿو ۽ کیس گھر یائیر 

مذھبيکي خبر ھئي تھ سندس یائیر . ٿووٺي اچي
کي قبول نھ یسوع دوست 

. ڪندا

کي پرواه پر یائیر 
ھن کي پنھنجي . ناُھئي
جي مرڻ کان ڌيَء 
فوري مدد جي اڳ 

.ھئيضرورت 



یسوع کي یائیر 
سان گھیریل ماڻھن 
ھن . ٿوڏسي 

پیرن یسوع جي 
.  ڪیوتي سجدو 

ننڍڙي منھنجي "
مرڻ واري ڌيَء 
بیوس "آھي،

. عرض ڪیوماڻھوَء 
۽ مٿس ھٿ رکو، اچو "

جیئن ھو چڱین ڀليتہ 

".۽ جیئري ٿئيٿئي 



پر . سان گڏ وڃي ٿویائیر یسوع 
نھ جلدي وڏي ھجوم جي ڪري 

ھڪ عورت سگھیاء، پھچي 
َء ھو. ٻارھن سالن کان بیمار ھئي

سڀني ڊاڪٽرن وٽ وڃي چڪي
۽ پنھنجو سمورو مال (ھئي 

پر ڪا ) خرچ ڪري ڇڏیو ھو
.  بھ مدد نھ ملي سگھي ھئي

واھھ، ھوَء وڏيَء بي صبري 
!سان یسوع کي ڏسڻ ٿي چاھي



ھڪ عورت ڇا ڪري سگھي ٿي؟ 
ھٿ جیڪڏھن مان صرف ھن جي ڪپڙن کي "

عورت" الئي وٺان تھ، مان شفا حاصل ڪندس،
یندي یسوع ڏانھن پنھنجو رستو ٺاھُھن . چوي ٿي

یسوعپنھنجو ھٿ وڌائي ُھن پوِء . رھي
.  جي ڪپڙن کي ڇھي ورتو



عورت ! ھڪ معجزو! ھڪ معجزو
! فوري طور تي. کي شفا ملي ٿي

ي ھوَء ڄاڻي ٿ! بلڪل مڪمل طور تي
ر پ. تھ ھو ھاڻي ٺیڪ ۽ صحتمند آھي

کي مون . "پوِء ھڪ آواز اچي ٿو
میڙ. یسوع پڇیو" ؟ڪنھن ھٿ الٿو

پر جنھن عورت . کیس ھٿ الٿو ھو
ھ کي شفا ملي ھئي ان کي خبر ھئي ت
فا ھو چاھي ٿو تھ ھوَء کیس پنھنجي ش

خوفزده ٿي، ھوء . جي باري ۾ ٻڌائي
.ٿيکیس پنھنجي سڄي ڪھاڻي ٻڌائي



انھن جا منھن. جي گھر مان نوڪر ایندا آھنیائیر انھي وقت 
. شاید ڳالھائڻ کان اڳ ھڪ اداس ڪھاڻي ٻڌائي رھئا ھئا

یار ھو !" ڌيَء مري وئي آھيتنھنجي "
ھاڻي ! مري وي آھي. چوي ٿوکي 

.  دیر ٿي چڪي ھئيگھڻي 
، جیڪڏھن اھا عورت بھرحال

تھ ...دیر نھ ڪرائي ھاکین 
یار ! ھوَء مري نھ ھا...شاید
پیاري ننڍڙي ڌيَء جي 
.وئي ھئيھلي 



جڏھن یسوع اھو ٻڌي ٿو، ھو 
ڊڄو نھ، صرف . "چوي ٿو

ایمان رکو ۽ ھوء شفا حاصل 
ائیر  ی." ڪري ٺیڪ ٿي ویندي

تھ الِء اھو ڪیترو ڏکیو ھوندو
و حقیقت ۾ یقین ڪري جیڪ

سندس ڌيَء . یسوع چیو ھو
.مري چڪي ھئي



گھر ۾ سڀ ماڻھو ڇوڪري الء روئي رھیا ھئا ۽ ماتم ڪري 
یسوع انھن کي " ھوء مئل ناھي، پر ننڊ ۾ آھي،. "رھئا ھئا
. سڀئي مٿس کلندا آھن.  ٻڌائي ٿو

خبر ھئي تھ کین 
مري ڇوڪري 

.آھيوئي 



ٿ یسوع سڀني کي ٻاھر ڪڏھي ڇڏیو ھو، ڇوڪريَء کي ھ
.  اتي ھویائیر  ."ننڍي ڇوڪري، اُٿاي "کان وٺي چیو تہ 

اتي . سندس زال بھ اتي ھئي
. جا ٽي شاگرد ھئایسوع 

یسوع جا اھي سڀیئي 
ڇا ان . ٻڌن ٿالفظ 

ڇوڪري ننڍڙي 
؟ھن کي ٻڌو ھوبھ 



مئل ڇوڪري 
یسوع جو 
ھن ! حڪم ٻڌي

جو روح واپس 
اچي ٿو ۽ ھوء 
فوري طور تي

. ياُٿي بیٺي ھُ 
یسوع کیس 

مئلن مان 
.جیئرو ڪیو



یسوع کین چیو تھ. ڇوڪريَء جا والدین حیران ٿي ویا
وشي خانھن کي ڪیتري . ڇوڪريَء کي کائڻ الِء ڪجھھ ڏیو

یا محسوس ڪئي ھوندي؛ اُھي یسوع جا ڪیترا شڪرگذارٿ
ھن جي حیرت انگیز . ھوندا

۽ پیارُھن ڌيء کي طاقت 
.مان واپس آندومئل 



ي ھڪ ڇوڪري جیڪا ٻھ ڀیرا زندگي ُگزري ٿ

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

۸، لوقا ۵مرقس

".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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