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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



دا یائر ہک یہودی رہنما ھاء جیہڑا خدا دی پرستش کریندا اتے خ
دے کاالم ڈوجھیاں کُوں وی ڈیندا ھاء۔ ہک ڈھیں، بہوں وڈی 

مصیبت یائر تے آپئی۔ اوندی باره ورھیاں دھی 
اوه بہوں پیار کریندا جیکوں 

تھی گئی۔ ایویں لگدا ھاءبیمار 
کہ کوئی اُوندی مدد نیئں ھاء 
سکدا۔ اے بیماری بہوں کر 

ھاء کیوں جو اوه شدید 
مرن دے چھوئر 
آگئی ھاء۔ نیڻرے 



ر اتھاں صرف ہکو ای بنده ھاء جیہڑا اوندی مدد کر سکدا ھاء۔ یائ
کے اپنڑے یسوع ُکوں لبھن کیتے نکل ویندے تے اُوں ُکوں لبھ

یلی یسوع گھر گھن آندے۔ یائر کُوں اے وی پتہ ھاء کہ اوندے یار ب
ُکوں قبول نہ کریسن پر یائر مسیح 

گال دی پرواه نہ ایں 
کیوں جو اُوں ُکوں کیتی 
دی لوڑ ھاء نیئں یسوع 

اوندی دھی مر ویسی۔ تے 



یائریسوع دے 
وچکار ھاء جتھاں 

ں لوکاسارے بہوں 
ھیر ُکوں گاُوں نے 
۔ ھاءپایا



یسوع دے قدماں اوه 
میڈی "ڈھے ِگیا اچ 

مر دھی جئی نکی 
الچار بہوں " ویسی

بندے نے التجا 
۔ آ تے اپنڑا کیتی
اوندے اُتے ہتھ 

تے اوه شفاء رکھ 
تے زنده پائے 

۔راہوئے



یسوع یائر دے نال اوندے گھر
ی ِگیا پر اتھاں لوکاں دے رش د
وجہ نال چھیتی نہ پہنچ سکا۔ 

ساالں 12ہک عورت جیکوں 
توں بیمار ھاء۔ اُوں نے بہوں 
سارے طبیباں دا عالج کرایا 

اتے بہوں ساری دولت انہاں تے
رام لڻاچکی ھاء پر اُوں کُوں آ 

ں نصیب نہ تھیاء اوه عورت بہو
کھنا بے تابی نال یسوع ُکوں ڈی

۔!چاہندی ھاء 



عورت زات کیا کرسکدی ھاء؟ اوندا ایمان ھاء کہ
تھ دی پوشاک ُکوں ہ) یسوع(چے کر میں اوندی " 

رت ، اُوه عو"ال گھناں تے میکوں شفاء مل ویسی
تھ تھوڑا تھوڑا اگے ودھ دی گئی حتٰی کہ اپنا ہ

ودھا کے یسوع دے لباس ُکوں چُھو گدا۔ 



معجزه تھی گیا اوں عورت ! معجزه 
۔ نے مکمل طور تے شفاء پا ِگدی

بالکل اوں ُکوں پتہ تھی گیِا کہ ہن او
ک تندرست تھی گئی اے۔ایں دوران ہ

کوں ہتھ کیئں نے می" آواز بلند تھئی 
ر یسوع مسیح نے پچھا۔ پ"الیا ھئے

اوه عورت جئیں شفاء پائی اوه 
جاندی ھاء کہ اوه چاہندا اے کہ میں 

اوں ُکوں اپنی شفاءوالی کہانی 
ڈساں۔َول اُوں عورت نے اپنڑی 

ساری کہانی سنائی۔



اوہو ویلے یائر دے گھروں نوکرآئے تے انہاں دے منہ رون 
ائر اوه ی" تیڈی دھی مر گئی اے" والے بنے ہن تے اوه آدھے ہن

ے۔ یائر ہن بہوں دیر تھی گئی ا! ُکوں ڈسیندے ہن۔کیا؟ مر گئی اے
سچیندے کہ اگر اے عورت نہ آندی 

۔۔۔۔ تھی سکدا ھاء کہ ۔۔۔ اوه تاں 
یائر دی نکی جئی ! مردی نہ 

چلی گئی ھاء۔دھی 



ے جیویں ای یسوع نے سنا تے آکھ
ڈر نہ بس ایمان رکھ تے اوه " 

۔ اے لحہ یائر"تندرست تھی ویسی
کیتے مشکل ہوسی کہ اوه یسوع 

دی گال تے یقین کرے۔اوندی 
مر گئی ھاء۔دھی 



ا یائر دے گھر ہر کوئی اوں چھوئر دے مرن دی وجہ نال روندا ود
ی پئی اے مری نیئں بلکہ ُست" ھاء تے لوک وین پاندے پئے ہن۔

ھڑ گئے یسوع نے انہاں ُکوں آکھا۔ پر لوک اوندے تے کھلن ک" اے
کیوں جو اوه جاندے ہن 

چھوئر مر گئ اے۔ کہ 



چھوئر یسوع نے سارے لوکاں ُکوں باہر کڈھ ڈتّا تے
۔"اے چھوڻی دھی اُڻھ کھڑ"دا ہتھ پھد کے آکھا 



ھاء، اوندی زال وی اتھاں ھاء تے یسوع دےیائراتھاں 
ے تریہہ شاگرد وی اتھاں ہن انہاں ساریاں نے یسوع د

بالڑی الفاظ سنے۔ کیا اُوں 
وی او لفظ سنے ہوسن۔ نے 



روح تے اوندے اندر! ُمرده بالڑی یسوع دے حکم ُکوں سن گدا
واپس آگئی تے اوه اُڻھ کے کھڑی 

گئی۔ یسوع نے اُوں ُکوں تھی 
وچوں زنده مردیاں 
ڈتّا۔۔ کر 



وں چھوئر دے ماں تے باپ حیران تھی گئے۔ یسوع انہاں کُ نکی 
کتنی آدھے کہ ایں بالڑی ُکوں کجھ کھاون کیتے ڈیو۔ انہ٘اں نے

خوشی محسوس کیتی ہوسی۔ اوه یسوع دے کتنے شکر گزار
یہڑی تھیندے ہوسن اوندی حیران کن قدرت تے محبت ڈیکھ کے ج

انہاں دی دھی موت 
واپس آگئی۔ توں 



ملیہک چھوئر جیں ُکوں دوباره زندگی 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

8، لوقا 5مرقس 

“۔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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