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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ندا یسوع بہوں سارے مذہبی رہنماؤاں ُکوں جا
ار ھاء جنہاں نے خدا توں زیاده پیسے نال پی

ے غریب کیتا۔ اُوں نےگال کیتی کہ امیرآدمی ت
بغیر آدمی دے نال کیا تھیاء اتے کیوں خدادے

تھیونا بے کار ہے۔امیرآسمان اچامیر 
دے نال رہون کیتے زندگی نیئںخدا 

سکدا۔ خرید 



ہک امیر بنده ھاء جیہندے 
ن کول بہوں مہنگے کپڑے ہ

تے اور ہک بادشاه دی کار 
ا ھاء۔ اپنی زندگی بسر کریند



۔ اوندا امیر آدمی کھانا بہوں چنگاتے مہنگاکھاندے ھیئے
ہرکھانا ہک وڈی دعوت دےوانگ تھیندے۔ اوں دے کول 

پیسہ ای اتنا ہوندے کہ اوه کجھ وی خرید سکدے۔



امیر بندے دے گھر دے دروازے تے ہک غریب 
بیمار، تے بُھکا بھکاری ھاء اوندا ناں لعزر ھاء۔



لعزر بہوں غریب تے اوندے جسم تے
زخم ہن تھئی سکدے اوں ُکوں کوئی
بیماری آ ِگدا ہوئے، یا اے وی تھی

ال سکدے کہ کسی بئے بندے دی وجہ ن
زخمی تھیاء ہووے یا چنگی خوراک، 
دودھ، سبزیاں یا گوشت نہ کھاون دی

وجہ نال بیمار ہوؤے۔



لعزرکھاون دی 
بہوں طلب 

ه رکھنیدا ھاء۔ او
اُوں امیر آدمی
دی میز توں 

ڈھڻے ڻکڑے 
چاء کے کھا 
گھندا تے ول 

ای خوش راہندا۔ 



اره کسے ویلے تے آو
کتے وی لعزر دے 
اُتے باہندے رہندے

لعزر کُوںاوه ۔ ہن
تے سنگھدے 

زخماں اوندے 
اپنڑی زبانُکوں 
چڻیندے رہندےنال 

ایویں لگدا ھا کہ۔ 
کئیں نےجیویں 
ا خیال نہ کیتاوندا 

دا لعزر بھکا رونکہ 
ھاء۔ پیاء 



ہک ڈھیں 
وں لعزرسوئیل کُ 
ا ای نیندر توں اُڻھ

نئیں۔ اوں بھکے
منگن والے بندے

جیہندا کوئی 
سہارا نہ ھاء 

م اوندی زندگی خت
وه تھی گئی تے ا

مر گیا۔



کیتے خوشی اوں ویلے شروع لعزر 
جڈن اوه ایں دنیا توں چال گیا۔ یسوع تھئی 

وں ابراھام نے فرشتوں ُکوں سڈا تے آکھا ایں کُ مسیح 
کول گھن ونجو۔ َول لعزر نے خدا اچ آرام پایا۔ 



ہک ڈھیں اوه امیر آدمی وی مر گیا۔ اوندی ساری دولت وی اُوں 
چا نہ سکا۔ُکوں بچا نہ سکی۔ جڈن موت آئی تے کوئی اُوں ُکوں ب



د لوک امیربندے ُکوں دفنا یا گیا اوه ہک بہوں وڈا جنازه ھاء، شائ
ف اوندی کامیاب زندگی یا اوندی امیری دی وجہ نال اوندی تعری

یتی تے کریندے پئے ہن۔ پر اوندیاں تعریفاں نے اوندی مدد نہ ک
جہنم واصل تھی گیا۔ امیربنده 



!امیر آدمی جہنم اچ دھاڑاں مریندا ھاء کہ اے باپ ابراہام 
بان ُکوں لعزر ُکوں آکھ اپنی انگل پانی اچ ڈبو تے میڈی ز
تر کر ڈیوے کیوں جو میں اگ دی ازیت اچ ھاء۔ 



یاد باپ ابراہام  نے امیر آدمی ُکوں
نده کرایا کہ جیہڑے ویلے تیئں ز

ھاء تے تیڈے کول سب کجھ ھاء 
اتے لعزر کول کجھ وی نہ ھاء۔ ہم

یت۔ لعزر سکون اچ ھئے تے تُوں اذ
تیڈے تےساڈے وچکار جیہڑی 

وں خلیج پیدا تھئی گئی اے اُوں کُ 
کوئی پار نیئں کرسکدا۔ 



تی امیر بندے نے ہتھ بدھ کے منت چاء کی
ول کہ لعزر ُکوں میڈے پنج بھراواں دے ک
ہ گھلو تے اوه انہاں ُکوں خبردار کرےک
ے۔انہاں دی زندگی دا اختتام ایوں نہ تھیوئ



کول باپ ابراھام نے جواب ڈّتٓ تیڈے بھراواں
کر خدادا کالم موجود ھئے۔ تیڈے پنج بھرا جی

ل اوه لعزر بائبل دے یقین نیئں رکھیندے تے وَ 
دی گالہیں تے وے یقین نہ کریسن ۔



تے جیہڑے ویلے یسوع مسیح نے امیرآدمی
کدے لعزر دی کہانی ختم کیتی تے تھئی س

پ کہ بہوں سارے مذہبی رہنماؤاں نے اپنے آ 
اده نال سوال کیتا ہوسی کہ میں دولت نال زی

کریندا ھاء یا هللا سائیں نال۔ پیار 



یندا میں خدا توں زیاده دولت نال پیار کرکیا 
ی ھاء۔ پر ہک گال اے کہ انہاں ُکوں یسوع د

یا کہانی دے بعد ایں گال تے یقین تھی گ
ہوسی کہ چے کرانہاں نے خدا دے کالم تے

ھیسی۔ نہ کیتی تے انیندا انجام کیا تتوجہ 



آدمیامیر آدمی ، غریب 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

16لوقا۔ 

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



اختتام



،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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