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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ہہ کے برتلمائی ہک نابینا شخص ھاء جیہڑا یریحو دے نیڻرے ب
ھ منگدا ھاء۔ تے کجھ چنگے تے نرم دل والے لوک اتھوں لنگ

تلمائی دے کجھ کھاون کیتے یا تھوڑے پیسے دے ویندے ہن۔ بر
ه کوئی کم نہ کریندا ھاء کیوں جو اوه ڈیکھ نہ سکدا ھائی۔ او

صرف لوکاں کولوں منت دا ھاء۔



ئی ہک ڈھیں سڑک دے کنارے بہوں رش لگا پیاء ھاء۔ برتلما
نے بہوں سارے لوکاں دے چلن دی آواز سنی۔ کجھ عجیب

یندا ھئے جیہا تھیندا پیا ھاء پر نابینا شخص چھیتی نال سمجھ و
کہ کیا تھیندا پیاء ھئے۔ 



ن ناصری اپنے شہر اچ ھاء۔ یسوع ُکوں ڈیکھیسوع 
کیتے بہوں رش لگا ودا ھاء تے لوکی اوں دی گال

مہاڑ سنن دی خواہش رکھیندے ہن۔ 



مائی ۔ برتل"اے یسوع ابِن داؤد میڈے تے رحم چاء کر" 
 کہ یسوع اُوں ُکوں کیویں پتہ چال’’ نےکیوں دہائی ڈتیّ 

اوندی مدد کرسکدے؟ بہر حال اوس 
بئےلوکاں توں سن گدا ھاء جنہاں نے 

۔ُکوں یسوع نے شفاء ڈتّی ھاءجنہاں 
اچوں کجھ گونگے ہن، کجھ انہاں 

ہن ، کجھ بولے ہن اتے معذور 
اندھے ہن جیویں کہ اوه وی کجھ 

ابن داؤد میڈے تے وی رحم " ۔اے
برتلمائی بار بار دہائیاں " چاءکر 

رہیا۔ اوندی پکار ڈیندا 
ہک امید ھاء۔ اچ 



ال دا برتلمائی ُکوں ایں گ
یقین ھاء کہ جے کر ہن 
ں مدد نہ ملی تے َول میکو
کوئی موقع نہ ملسی۔ اے
وی تھی سکدے کہ اوه 
دوباره ایں رستے تے 

آوئے ای نہ۔ ایں پاروں 
اُوں نے دہؑای ڈتی۔ 



ش برتلمائی نے کوش
کیتی کہ اوه یسوع
تک پہنچ سکے پر

لوک رستے توں ہٹ
دے ای ناں ہن۔ لوکاں
نے اُوں جھڑک کے

اگے" شش" آکھے 
نہ ودھیں ۔



ندا برتلمائی چپ نہ تھیاء، اوه دھائیاں ڈیپر 
اوندیرہیا۔ اچانک یسوع نے رک کے 

ا بندے اتے حکم ڈتّٓا کہ اُوں نابین! سنیآواز 
ایا ۔ یسوع نے فرم!ُکوں میڈے کول گھن آؤ

َول لوکاں نے اُوں ُکوں" خاطر جمع رکھ"
اُڻھ یسوع آکھاکہ 
، سڈیندے پئےتیکوں 



ے برتلمائی نے اپنی چادر لہاکے ہک پاس
چاء سڻی تے اوه یسوع دے کول آگیا۔ 



یڈے تو میڈے کولوں کیا چاہندا ھیں کہ میں ت" 
گال ؟ یسوع نے پچھا۔ تساں ایں"کیتے کراں

ں دا کیا جواب ڈے سکدے او؟ کیا تساں نوی
اضہ کپڑے گھنن کیتے بہوں ساری رقم داتق

؟۔ کریسو؟ کیا برتلمائی وی ایہو چاہندا ھاء



ے چاندی نئیں، نابینا برتلمائی یسوع نال سون
ا بلکہ چنگے لباس دا تقاضہ نہ کریندیا 

جاندا ھاء کہ اُوں ُکوں اوه 
چاہیدا ھئے۔ کیا 



ی اے ۔ برتلمائ"اے میڈے خداوند میکوں بینائی بخش ڈے" 
خدا دی تخلیق دی ساری خوبصورتی! ڈیکھنا چاہندا ھاء 

ا اتے پکُھو اے درخت ڈیکھنا چاہندا ھاء۔ اوه اےوی چاہند
ما  سکے ھاء کہ اپنا خیال آپ رکھے تے اپنے کیتے کجھ ک

تاکہ کیئں دے اگے ہتھ نہ پھیالواں۔ 



ج ون"یسوع ول برتلمائی ُکوں آدھا ھئے کہ 
۔"تیڈھے ایمان نے تیکوں چنگا چاء کیتا



چھے برتلمائی دیاں اکھیں ہک دم کُھل گیاں اتے اوه یسوع دے پ
درت سوہنا ّرب بہوں ق" پچھے ڻرن لگ گیا، اتےاُوں نے آکھا 

ھئے جیس واال 
میکوں نے 

۔ "!بخشیشفاء 
ویال برتلمائ اے 

بہوں کیتے 
ھاء۔ خوشگوار 



اُتھاں سارے لوک ڈھیدے ہن
تےسارے خداوند دی تمجید 

کرن کھڑ گئے۔ ہک واری ول
وع انہاں نے خدا دے بیڻے یس

مسیح دی وڈی قدرت ڈڻِھی،
وں ہک غریب نابینے فقیر کُ 

اکھیں مل گیئیاں۔ 



یسوع نابینا شخص ُکوں شفاء ڈیندے 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

9یوحنا، 18، لوقا 10مرقس 

“۔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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