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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



یسوع تے اُوندے 
شاگرد ہک کشتی تے
سوار ہن تے ہک دم 

سمندر اچ طوفان آ 
ی ویندا اے تے گلیل د
جھیل اچ پانی دیاں 
ول چھالں کشتی ُکوں ڈ
سم گتیندیاں ہن۔ ایس ق

دے طوفان نال کشتی
تورٹ کے بُڈ وی 

سکدی ھاء۔



کا گھن ُطوفان شاگردوں ُکوں ڈرا ڈیندا ھئے۔ لہراں کشتی کوں لُ 
ے دیاں ہن تے اوندے اچ پانی بھر ویندا ھاءپریسوع سرھانے ت
اں سر رکھ کے طوفان اچ سکون دی نیندر گھن دا پیاء ھاء۔ انہ

شاگردں نے 
ُکوں یسوع 
اے "کہ جگایا 

، اے خداوند 
ساکوں ! خداوند 

گھن اساں بچا 
مردے تاں 
ھاء۔پؑیں 



اگردوں یسوع اپنے ش‘‘اَے کم اِعتِقادوکیوں ڈر دے او؟
ک کوں آدھا۔ ول یسوع نے طوفان ُکوں جھڑکا کہ ر

ونج تے سکون کر چاء۔ 



ے ہر جا امن طوفان ُرک گیِا تے سمندر پُر سکون تھی گیِا ت
نده اے کیوں دا ب"شاگرد حیران تھی کہ آدھے ہن ۔تھی گیا

؟"ھئے کہ پانی تے ہوا وی ایندا حکم منیندے ہن۔



یا کجھ عرصہ بعد یسوع نے ہک بیاء مصروف ڈھیں گزار
تے کوئی پنج ہزارتوں وی زیاده لوک اوندے پچھے 

ویندے آئے تے ہک سنسان جاء تے بہہ گئے۔ پچھے 
دی قدرت نال یسوع نے اتنی وڈی بھیڑ خدا 

دے بالہک چھوڻے جئے ُکوں 
برکت روڻی گھن کے کولوں 

لوکاں تے ساریاں ڈتّی 
ول رجھا ڈتّا۔ ُکوں 

ساریاں نے یسوع 
ُکوں اتھوں 
گھراں ُکوں 

ڈتّا ۔گھل 



یج ڈتّا اتھاؤں تک اُوں نے اپنڑے شاگرداں ُکوں وی بھ
دے توں یسوع انہاں ُکوں کشتی تے بڻھاندے کہ اوه اون

پہلے گلیل دی جھیل دے پار ونجن۔



جڈن اوں نے ساریاں 
آپ ُکوں بھیج ڈتّا تے

ے اوه پہاڑ تے چال گیا ت
دعا کرن لگا۔جیہڑے 
ویلےشام تھئی تو او

اتھاں کّال ھاء۔ 



شاگرد َول اندھاریاتھاں جھیل اچ 
گئے تے پھس تے طوفان اچ 

طوفان انہاں ُکوں کنارے تک 
جاون ڈیہندا ھاء حاالنکہ نہ 

چپُو توں ڈوه گھنڈے اوه 
ہن۔ چالندے رہیے 

اے نہ شاگرد 
ہن جاندے 
کیتے پرانہاں 

بہوں اے 
والی حیرانی 

ھائی۔ گال 



ڈھیں چڑھن ُکوں ھا کہ 
تریہہ تے چھ وجے دیے 
درمیان سمندر دیاں بہوں 

مچھریاں ہوئیاں چھالں اچ 
یا شاگرداں ُکوں کجھ نظر آ 

جیہندی وجہ نال اوه بہوں 
اں پریشان تھی گئے۔ اے ت
کوئی بال یا کوئی بھوت

اوه زور زور دے نال ! اے
چیکن لگ گئے۔ پر اوه 

یسوع ھاء، انہاں دا خداوند 
تے مالک جیہڑا انہاں دے 

پانی تے چل دا ول 
پیا ھاء۔ آؤندا 



نے ۔یُِسوع‘‘خاطر جمع رکّھو’’
َمیں ’’فوراً اُنہاں ُکوں آکھے،

۔پطرس نے اُوں ‘‘ہاں؛ ڈرو نہ
اوند اَے ُخد’’ُکوں جواب ڈّتٓ 

ی اگر تُوں ہیں تے میکوں و
حکم ڈے کہ میں وی پانی تے

سوع ی" ڻر کے تیڈے کول آواں
ں ُکوں آکھا پطرسملسو هيلع هللا ىلصنے اُ 

نج بہادری نال کشتی توں لہہ و
وع تے پانی تے ڻُر کے یس

دے کول ونج۔



پرجڈن اوس نے تیز 
ہوا ُکوں ڈڻھا تے 

ڈنبُ پطرس ڈر گیا اتے 
لگا۔ اوں نے شور 

اے خداوند "مچایا کہ 
۔ !میکوں بچا گھن 



رس فوراً یسوع نے اپنڑا ہتھ اگے ودھایا تے پط
اے کم "ہ ُکوں بچا ِگدا۔ یسوع نے اُوں ُکوں آکھا ک

وع اعتقادو تساں کیوں شک کریندے او؟ جڈن یس
یِا ھاء۔تے پطرس کشتی تے آئے تے طوفان رک گ



ے اتے جیہڑے کشتی دے اُت
ہن انہاں نے یسوع دے اگے

قیناً ی" سجده کیتا اتے ٓآکھا
۔ "توں ای خدا دا پوتر ہیں



یسوع سمندری ُطوفان کوں روک ڈیندے 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

8، لُوقا 4، مرقس 14، متی 8متی 

“۔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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