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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



یسوع نے لوکاں ُکوں خدا
تّا۔ توں معافی گھنن دا پیغام ڈ

ع پر یہودی رہنماؤاں نے یسو
دی گنہگاراں نال یاری دی 

نے مخالفت کیتی۔ جڈن یسوع
اے ڈیکھاون کیتے کہ جڈن

گناہگار اپنڑے پاپاں دی 
ں معافی منگدے تے هللا سای

کیوں خوش تھیندے۔ ایہوں
ں جیہاں یسوع نے انہاں ُکو

تریہہ کہانیاں سنائیاں۔



ارے پہلی کہانی ہک بندے تے اوندی سوبھیڑاں دے ب
۔ جیہندے اچ ھائی
بھیڈ گم تھیون نال ہک 

بھیڈاں ُکوں 99اوه اپنی 
گواچی بھیڈ ُکوں چھڈ کے 
پوندے۔لبھن نکل 



بھیڈاں چارن واال اوں ویلے 
وں تائیں اپنڑی وچھڑی بھیڈ کُ 
تالش کریندے جڈن تک او 

ور اُوں کو لبھ نیئں گھندا۔ ا
تو جیہڑے ویلے لبھ گھندا اے
اُوں ُکوں موڈھیاں تے چاء 
کے خوشی خوشی اپنڑے 

گھرآ ویندے۔ تے اپنے 

میڈے آدھے کہ آؤبیلیاں ُکوں 
نال خوشی کرو، اج میڈی 

!گواچی بھیڈ لبھ گئی اے 



یسوع مسیح نے ایں گال
ہ دی وضاحت چاء کیتی ک

ہک گناه گار دے توبہ 
ے تائب تھیون نال اسمان ت
کتنی وڈی خویش منائی

اے۔ تونہ کرن ویندی 
مطلب اپنے پاپاں دا 

معافی منگنا تےتوں 
حیاتی کیتے ساری 
ڈ گناہاں ُکوں چھانہاں 

اے۔ دیوناں 



انی یسوع مسیح دی اگلی کہ
ہک عورت دے بارے اچ 
ھاء جیہندے کول چاندی 

سِکے ہن، تِھی 10دے 
سکدے کہ اوه سکے اوندی

زندگی بھر دی کمائی 
ہووے پر جیہڑے ویلے 

اوندا ہک سکہ ڈھہ پوندے 
ھی تے اوه کتنی پریشان ت

ویندی اے۔ 



نڑے اُوں عورت نے اپنڑے گھر دی بہوں صفائی کیتی تے اپ
یا گِ مل اخیری اُوں ُکوں اوندا گواچہ سکہ ۔سِکے ُکوں ہر جاء لبھا 
دا اوه بہوں خوش تھئی۔ کیا تساں ایں گالتے 

تا؟ السکدے او کہ اُوں عورت نے کیا کیاندازه 
اں بالکل اُوں نے اپنی ساریاں سکھیجی 

خوش ُکوں 
۔کہ ڈساٗ تھی 



یسوع نے ول 
ے آکھا کہ، ہک بئ
ہ گناه گار دی توب
تےاسمان دے 
فرشتے خوش 

تھیندے ہن۔ 



ی تریجھی کہانی جیہڑ
یسوع مسیح نے انہاں

ں ُکوں سنائی اوه بہو
ڈکھی ھاء۔ اے اُوں 

چھوئر دے بارے ھئے
و دا جیں نے اپنڑے پیئ

گھر چھوڑ ڈڻا ھاء۔ 



ہک بہوں ُدور ملک اچ ونج کے اُوں چھوئر نے اپنڑے
پیسے عیاشی اچ اجاڑ ڈتّے۔ ہن اوه کیا کرسکدا ھاء؟

اوندے حاالت اتنے خراب تھئی گئے کہ بھکا پیاسا ره کہ
اچوں جان نکلدی ویندی ھاء ۔ 



م کرنا بُھک نال پریشان چھوئر نے اتھاں سوراں ُکوں چراون دا ک
۔ اُوں نے اوہو پئے ِگیا پر کیئں نے اُوں ُکوں کھاون ُکوں نہ ڈتّٓ 

ی ای کھانا کھادا جیہڑے ّسور کھاندے ہن۔ تھئی سکدے ایوں ا
ے تنگ تھی کہ اوں نے سوچا کہ میڈے گھر اچ ت! تھیاء ہووئے

بہوں سارے نوکر ہن جیہڑے چنگا 
کھاندے ہن۔ کھانا 



میں اپنڑے گھر واپس 
وں ویساں تے اپنڑے پیئ

ُکوں آکھساں کہ میڈے
گناه میکوں معاف چاء 

ھاون کر، میں تیڈا پوتر اک
دے الئق تے نیئں بس
بنا توں میکوں اپنڑانوکر

کے رکھ چاء ۔



ء کہ جڈن اوه چُھوئر اپنڑے گھر دے کجھ فاصلے تے ھا
ے خوشی اوندے پیئو نے اُوں ُکوں سنجان ِگدا تے بھج ک
ال گدا۔ نال اپنے پوتر ول گیِا۔ تےاُوں ُکوں اپنے گلے



ارھاں ابّا سائیں میں بہوں گناه گ
پوتر میں ایں قابل نیئں کہ تیڈا

ندا آکھاواں۔اوندے پوتر بس چاہ
اپنڑا ھاء کہ اوندا پیئو اُوں کُوں

نوکر رکھ گھنے پر باپ نے
ر اوندی کُوئی گال سنے بغی
ہ ونجو اپنے نوکراں ُکوں آکھا ک

ا تے میڈے پوتر کیتے چنگ
لباس، ُجتیں اتے انگوڻھی

کے آؤ تے ہک وڈی گھن 
ضیافت دا انتظام چاء کرو۔ 



یا اے ہک شاندار ضیافت ھائی کیوں جو اوندا گواچا پوتر مل گ
ھاء یسوع دا ایں کہانی سناون دا مقصد اے ھاء کہ لوک سمجھ 

ونجن کہ خدا گناہگاراں 
تے بعد کتنا دی توبہ 

تے خوش تھیندے 
اُوں کے کجھ بھل سب 
قبول کریندے۔ُکوں 



ُمصرف بیڻا 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

15۔لوقا۔ 

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