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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



انڌو ماڻھو ھو، جیڪو یریحو جي ویجھوھڪڙو بارتمئي 
مھربان ماڻھو جڏھن ھن وٽان ڪي .رستي تي ویٺو ھوندو ھو

.  یندا ھئالنگھندا ھئا تھ کیس ڪجھھ پیسا یا کائڻ الِء ڪجھھ ڏ
نھ ڪري سگھیندو ھو ڇاڪاڻ تھ ھو ڏسي نھڪم برتمائي

.  ھوھو رڳو پنیندو . سگھیندو ھو



ن ئي برتمائي ڪیتر. ھڪ ڏینھن روڏ تي تمام گھڻي رشھ ھئي
ڪجھھ غیر معمولي ٿي رھیو . قدمن جي آوازن کي ٻڌي ٿو

ناصرت جو .جلد ئي انڌو ماڻھو سمجھي ٿو تھ اھو ڇا ھو. ھو
.ھئاماڻھو یسوع کي ڏسڻ ۽ ٻڌڻ الِء گڏ ٿیا. ۾ ھوشھر یسوع 



یسوع ابن دائود، مون تي اي "
ھن رڙ ڇو ڪئي؟ ھن "ڪررحم 

ڇو سوچیو تھ یسوع ھن جي مدد 
ڪري سگھي ٿو؟ بھرحال، ھن 
ٻین جي باري ۾ ٻڌو ھو، جن کي

. يیسوع طرفان شفا ڏني وئي ھئ
ڪي گونگا ھئا، ڪي ٻوڙا ھئا،
ڪي معذور ھئا، ڪي انڌا ھئا، 

دائود، مون ابنء ". جیئن ھو ھو
بارتمئي وري "،تي رحم ڪر

سندس . ڪري ٿورڙ  
.سان ڀریل ھوآواز اُمید 



کي ھڪڙيبرتمائي 
.  ڳالھھ جي پڪ ھئي

جیڪڏھن ھن کي ھاڻي
مدد نھ ملي، ھن کي 
ڪڏھن بھ ٻیو موقعو

ن یسوع ڪڏھ. نھ ملندو
بھ وري انھي رستي 

.گذريکان نھ 



وع یسکي برتمائي 
ر پ. تائین پھچڻو ھو

ھ ماڻھو رستي تان ن
ھن "شش،". ھٽیا

کیس خبردار 
.ڪندي چیو



دو ھو رڙ ڪن. نا ٿیوخاموش برتمائي پر 
! ھيٻڌیندو آ! اوچتو یسوع ٻھي رھیو. رھیو

حڪم ڏئي ٿو تھ انڌي کي ھن وٽ آندو 
برتمائي  ماڻھو " خاطر جمح رکھ،"! وڃي

ھو توھان کي اٿ، "کي چوندا آھن، 
."سڏیندوآھي



پنھنجي چادر ھڪ پاسي اڇالئي، 
.ٿو ۽ یسوع وٽ اچي ٿواٿي برتمائي 



لالءَ توھان ڇا چاھیو ٿا تھ مان توھان "
و توھان انھي ج. یسوع پڇي ٿو" ؟ڪریان

ون ڪیئن جواب ڏئي سگھو ٿا؟ ڇا توھان ن
ا؟ ڇا ڪپڙن تي تمام گھڻو پئسا خرچ ڪند

چاھیو ٿي؟اھیو برتمائي اھو 



پڙا یسوع کان سون یا سٺا ڪانڌ برتمائينھ، 
توھان کي خبر آھي. نھ گھرندو آھي

ڪھڙي مون کي تھ 
.آھيضرورت 



." سگھانتھ مان منھنجي نظر حاصل ڪري ُخداوند، اي "
جي مخلوقخدا ھن چاھیو ٿي تھ ! چاھیندو ھوڏسڻ برتمائي 

و ھن کي ڏسڻ. ۽ پکین ۽ وڻن جو سمورو حسن ڏسي سگھان
.ئي۽ پنن وارو نھ ٿڪریسگھي ھو تھ جیئن ھو پاڻ سنڀال 



کي چڱو ، تنھنجي ایمان تووڃ": چیوکي برتمائي پوِء یسوع 
".ڀلو ڪیو آھي



فوري طور تي ھن جي 
نظر اچي ٿي ۽ یسوع 
جي پٺیان لڳو، ۽ ھو 
صرف ایترو چئي 

ُخدا"سگھیو، 
زبردست آھي

کيجنھن مون 
!"ڏني آھيشفا 

اھوبرتمائي الء 
خوشيءھڪ تمام 

.  جو لمحو ھو



سڀ ماڻھو، جڏھن اھي ڏسندا 
. جي واکاڻ ڪن ٿاُخدا آھن، 

ٻیھر، انھن ھڪ غریب انڌي
.  ۾فقیر کي نظر بحال ڪرڻ

جي فرزند یسوع جي ُخدا 
.عظیم طاقت، کي ڏٺو



آھيیسوع انڌن کي شفا ڏیندو 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

۹، یوحنا ۱۸، لوقا ۱۰مرقس 

".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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