
یسوع ۽ لعزر

ٻارن الء بائبل
تحفو



Edward Hughes:لکیل پاران

Janie Forest:ڪندڙاشارو 
Alastair Paterson

Ruth Klassen:طرفان قبول ڪیو ویو

Aim4Faith Ministries, Pakistan:ترجمو ٿیل

Bible for Children:پارانٺاھیل 
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
توھان کي ھن ڪھاڻي ڪاپي یا پرنٽ ڪرڻ جو حق آھي، : الئسنس

.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



سندن ڀاءُ . پریشان ُھیونمریم ۽ مارٿا 
ي ڀینرن ک. ڏاڍو بیمار ھو-لعزر بیمار ھو 

ئيھئي تھ لعزر جلد خبر 
انھن. سگھي ٿومري 

کيُھن . یسوع کي سڏایو
ننڍڙيبیت عنیاه جي 

.خاندان سان پیار ھو



ي جڏھن یسوع لعزر جي باري ۾ ٻڌو تہ ھن پنھنجن شاگردن ک
یسوع جیتوڻیڪ." ھي بیماري موت سان ختم نہ ٿیندي"چیو تہ 

ٿیڻ ڪیترائي میل پري ھو، ھن کي خبر ھئي تھ لعزر سان ڇا
.وارو ھو



ظار اڳ  وڍیڪ ٻھ ڏینھن انتکان یسوع بیت عنیاه ڏانھن وڃڻ 
ان کان پوء ھن ڪجھھ اھڙو چیو جو ھن جي شاگردن . ڪیو

ھ لعزر مري ویو آھي، مون کي خوشي آھي ت. "کي حیران ڪیو
ن انھن عجیب لفظ." مان اتي نھ ھوس تھ توھان ایمان اڻي سگھو

جو مطلب ڇا ھو؟ 
ڇا یسوع 

ڪرڻ 
جي 

رٿابندي 
ھئي؟ڪئي 



عزر پھتو تہ ل۾ بیت عنیاه یسوع جڏھن 
. چار ڏینھن ٿیا ھئاکي مئل 
جي قبرن الش، سندس 
۾ ویڙھیل، ڪپڙن 

ھڪ 
غار 

.قبر ۾ ھووانگر 



" ،وتنھنجو ڀاُء وري جیئرو ٿیند. "مارٿا یسوع سان ملڻ وي
"  ،قیامت جي آخري ڏینھن ۾-مون کي خبر آھي . "یسوع چیو

الِء ھن سوچیو تھ ھن کي لعزر کي ٻیھر ڏسڻ. مارٿا جواب ڏنو
لب مطجو یسوع پر .وقت جي آخر تائین انتظار ڪرڻو پوندو

ڪجھھ 
.ھوٻیو 



"  مان قیامت ۽ زندگي آھیان،"
و جیڪ. "یسوع مارٿا کي چیو

مون تي ایمان آڻیندو، جیئرو
."  رھندو جیتوڻیڪ ھو مري
.  مارٿا یسوع تي ایمان آندو

ُخدا ھوء ڄاڻي ٿي تھ ھو 
پر . فرزند ھوجو 

جي مدد ھو لعزر 
ڪري ڪیئن 
ٿو؟سگھي 



سندس ڀیڻ. ھرڪو غمگین ھو ڇاڪاڻ تھ لعزر مري ویو ھو
ي ائین ئي ھن جي سھلیون بھ جن ھن ک. مریم روئي رھي ھئي

.یسوع پڻ روئي پیو. تسلي ڏیڻ جي ڪوشش پي ڪئي



ر یسوع ماڻھن سان گڏ قب
ي  قبر جي درت. ڏانھن ویو

.ھڪ وڏو پٿر رکیل ھو



.  نویسوع حڪم ڏ" پٿر کي ھٽایو،"
مارٿا جواب ڏنو، ھن " ُخداوند،"

رھيتائین بدبو اچي وقت 
کيآھي، ڇاڪاڻ تھ ھن 

مرندي چار
ڏینھن ٿیا
.آھن



یسوع جي حڪم 
کڻيماڻھن پٿر تي 

پوِء یسوع . ھٽایو
ان آسماني پيُء کپنھنجي 

یسوع ایترو . دعا گھري
وڏو معجزو ڪرڻ وارو 
ھ ھو تھ جیئن ماڻھو ڄاڻین ت

.کیس موڪلیو آھيُخدا 



یسوع !" لعزر"
ٻاھر ". چیوسڏ وڏي 
ماڻھن حیرت !" اچو

مان غار ڏانھن ڏٺو 
ڇا یسوع مئل. ھوندو

انسان کي جیئرو 
ڪري سگھي ٿو؟



لعزر ! ھا
مان غار 
آیو،  ٻاھر 

ي پنھنجي سڀئ
قبرن جي 
ڪپڙن ۾ 

–ویڙھیل 
!زنده



."ھن کي وڃڻ ڏیو. "یسوع چیو" ھن کي کولیو،"
ڳوڙھا کلڻ ۾ بدلجي ! خوشي ھئيڪھڙي 

لعزر . یسوع پنھنجو لفظ رکیو ھو. ویا
جو ُخدا صرف . ھووري جیئرو 
انسان کي جیئرو فرزند مئل 

ڪري 

.سگھي ٿو



پر . ڪیترن ئي ماڻھن جن اھو معجزو ڏٺو، یسوع تي ایمان آندو
ن ھن. ھیڪل جي اڳواڻن کي ٻڌایو-ڪن ٻین سندس دشمنن 

حسد ڪري یسوع کي مارڻ جي سازش 
جڏھن یسوع کي اھا خبر پئي تھ . ڪئي

ٿوري دیر الِء اُنھن ھو 
.روانو ٿي ویوکان 



لعزریسوع ۽ 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

۔ ۱۱یوحنا 

".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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