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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



یسوع المسیح نے بہوں سارے معجزات کیتے ہن۔ جیہڑے اے
انائے ظاہر کریندے ہن کہ یسوع المسیح واقعی خدا دا پوتر ہے۔ ق

ک گلیل اچ شادی دی دعوت اچ اوندا پہال معجزه تھیاء۔ پر اتھاں ہ
۔یمسئلہ تھی گیا کہ َمے سارے مہمانے کیتے پوری نہ تھئ



ے مریم، یسوع دی ماں نے اُوں کُوں ایں مسلئے دے بار
ویں اطالع ڈتی، ول اوندے نوکراں ُکوں جو آکھا گیا ہا۔ جی

۔یسوع تہاکوں آکھے اوہو ای کرو



انی چاڻیاں اچ پ"یسوع نے فرمایا کہ انہاں 
۔ جی جی پیون واال پانی " پانی؟"بھرو 

یسوع مسیح نے آکھا۔



ے َول یسوع نے ہک نوکرُکوں سڈا ت
اء ُکوں چ) برتن(آکھا کہ ایں تھاں

بندے کول گھن ونج کے اوں 
اتھا نگران ھاء کہ ٰایں جیہڑا 
چکھے۔ ول اوں نے کوں 

گھال ہاں ہن چنگی جواب 
ہے  بہوں بنی 

دی ھے۔مزے 



ہ مالزم بہوں حیران تھئے ک
وں یسوع المسیح نے پانی کُ 
یناً َمے اچ تبدیل کر ڈتا۔ یق

خدا ای ایہو جہیے معجزے 
کر سکدے۔



وی یسوع المسیح نے اتھاں بئے معجزات
کیتے، ہک شام اوه اپنے شاگرد پطرس

ہوں دے گھر کیِا۔ اتھاں پطرس دی سس ب
تیز بخار نال بخ دی پئی ھاوی،



ے اوه یسوع المسیح نے اوں بیما رعورت کُوں ہتھ الئے ت
ہک دم چنگی بھلی تھی گئی۔ اوه یسوع تے اوندے 

شاگرداں دی خدمت کرن کیتے ہک دم تیار تھی گئی۔



ایویں لگدا ھاء کہ سارے دا سارا وسیب، 
انہاں دے بوہے تے آ کے 

تھی گئے۔ بیمار لوک کھڑا 
ہن، گونگے، لنگڑے آندے 

تھی گئے۔ سارے اکھڻے 
دے بدروحان کہ حتٰی 

اتھاں وه لوک شکار 
، جیویں گئےتھی اکڻھے 

میلہ لگا اتھاں کوئی 
۔ کیا اوه کھڑا اے

لوکاں اتنے سارے 
کر سکدے؟دی مدد 



ے یسوع المسیح خدا دا پوترھاء اوه سب دی مدد کر سکدا ہیے ات
ے یسوع نے انہاں دی مدد کیتی۔ جیہڑے جیہڑے اوندے کول آئ

اوه نسدے انہاں شفاء پا ِگدی۔ جہیڑے لوک بیساکھیاں تے آئے ہن
بھجدے اپنڑے اپنڻرے گھراں کُوں ول گئے۔



اگلے ڈھیں وه بہوں 
سارے لوک اوندے کول
آئے جیہڑے کوڑھ دی
بیماری نال بدصورت 

تھی گئے ہن۔



ح جیویں ہی یسوع المسی
ی نے اُنہاں کوں شفا ڈیت

اوه سارے چنگے تے 
۔پاک صاف تھی گئے ہن



ہجوم یسوع المسیح دے سامنے بہوں سارے بندیاں تے عورتاں دا
ہن۔ پے اچ ڈھے مصیبتاں تے بدروحاں کھڑے ہن جیہڑے 

انہاں المسیح یسوع 
حکم کُوں بدروحاں 

دے کہ انہاں ڈیندے 
نکل اچوں جسماں 

ای ۔ جیویں ونجو
ذده خوف بدروحاں 

یسوع کے تھی 
من دا حکم المسیح 

ہن اوه بھجن دیاں 
ہن تے اوه ویندیاں 

سارے لوک 
۔چلے ویندے ہنول اپنے گھراں خوشی خوشی 



وں لوکاں دے رش دے بہوں پچھے، چار بندے اپنے بیلی کُ 
اوه یسوع کول گھن کی آونڑن دی بہوں کوشش کیتی پر
اوندے کول نئیں اپڑ سکے۔ ہن اوه کیا کرسکدے ہن؟



کُوں انہاں نے کوشش کر کے اپنڑے بیلی
چاء کے گھر دی چھت تے چڑھ گئے، ول

نے چھت پھاڑی تے اوں بیمار انہاں 
دی منجی اندر لہا ڈتی۔ ہن بندے 

یسوع مسیح دے کول اوه 
گئے۔تھئی 



اراں یسوع المسیح نے ِڈڻھا کہ چار ی
ہ ایں گال تے ایمان رکھیندے ہن ک

تھیسی چنگا اے بیمار آدمی 
نے المسیح ول یسوع تے 
کوں بندے بیمار اُوں 
گناه تیڈھے ونج " آکھا

ہن، گئے تھئی معاف 
تے گھر چاء بسترا اپنا 
بنده ہک بیمار ۔ اوه ونج

تھی ِگیا تے دم ڻھیک 
بھال تھئی چنگا 

لگا گیا۔کےگھر 



دے تھوڑی دیر بعد یسوع مسیح اپنڑے شاگرداں
نال کشتی اچ موجود ھاء کہ اچانک ہک 

طوفان سمندر اچ آِگیا۔ یسوع خوفناک 
ویلے ُستا پیاء ھا۔ اوندے اوں 

خوف زده تھی گئے شاگرد 
کہ جگایا ُکوں تے یسوع 

بچا ساکوں اَے خداوند " 
پئے مردے ، اساں "گھن

!"ہاں 



مندر یسوع مسیح نے سمندر دی لہراں ُکوں حکم ڈتا۔ س" کھڑ ونج 
اں اے کیہو جیہا انسان ھئے ۔ اوندے شاگرد"ہک دم چپ تھی گیا۔ 

کھن من نے آپس اچ گال مہاڑ کریندے ہن کہ ہوا تے پانی وی ایندا آ 
پوتر ہن۔ انہاں ُکوں یقین ھاء کہ یسوع ای خدا دا دے 
کیوں جو اوندے معجزات جیہڑے ہئے 
نے کیتے ہن اوندے اوں 

ُکوں ظاہر کریندے جالل 
۔ شاگرد اے نہ ہن

ہن کہ جڈن اوه سمجھدے 
دے سامنےایندے توں لوکاں 

وڈے وڈے معجزے وی 
ڈیکھسن کہ اوه کیوں کردے 

دی خدمت کریندے۔ خدا 



مجزاتیسوع المسیح دے 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

، ۴، مرقس ۲۔ ۱، مرقس ۹۔ ۸تی 
۔۲، یُوحنا ۸، لُوقا ۴لُوقا 

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور



اختتام

40 60



،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

دا خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخ
یح کُوں ایں ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مس

ول ۔وےدنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈی
دے او یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھین

ول او ۔سیاتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کری
۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

۔جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو

یڈھے پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے م
ڈی گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے می

اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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