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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



و ہک ڈھیں یسوع یریح
ِا شہراچوں لنگھ دا پی
ھاء ۔ ایں شہر ُکوں 

یشوع نے بہوں سال 
اء۔ پہلے تباه کر ڈڻّا ھ

ہن اوندی دوباره توں 
اء تعمیر کیتی گئی ھ

اتے بہوں سارے لوک
اتھاں راہندے ہن۔ انہاں

اچوں ہک بنده ھا 
۔ جیہندا ناں ھاء ذکائی



نا پسند ایویں لگدا ھاء کہ ایں شہر دے لوک ذکائی ُکوں ات
۔ نہ کریندے ہن کیوں جو اوه اتھاں محصول گھن دا ھاء

ریندا ذکائی تھوڑے پیسے دے کے حکومت نال ڻھیکہ ک
ھاء تے زیاده کمائی آپ کریندا ھاء۔



ھئی اوه زیاده توں زیاده محصول گھن کے بہوں امیربنده ت
گیا ھاء۔ اوندا گھر شہر اچ ساریاں توں خوبصورت ھاء۔



ون اوندا قد بہوں چھوڻا ھا پر اُ 
ہ ُکوں دولت دی کوئی کمی ن

ھاء پر قد دی کمی ھاء۔ 



ذکائی ُکوں پتہ چال کہ یسوع یریحو شہر اچ آیا ھئے 
اوه اپنڑے اُوں نے یسوع ُکوں ڈیکھن دا شوق کیتیاء کیونکہتے 

وک آپ ُکوں خدا دا بیڻا آکھیندا ھاء۔ اتھاں بہوں رش ھاء تے ل
قد دی وجہ نال ڈیکھن نہ ڈیندے ہن۔اوندے 



! ا زکائی ُکوں ہک خیال آی
ے کہ ایندے توں پہالں اوه اگ
ایں لنگھ ونجے کیوں نہ میں

درخت تے چڑھ کےیسوع 
ُکوں ڈیکھ گھناں۔ 



ھ َول اوه ُگولڑ دے درخت چڑ
ہک چنگی جئی جاء بنا کے
اتھاں بہہ کہ یسوع داانتظار
ہ کرن لگا۔ اُوں نے سوچیا ک
ہن میں چنگی طرح یسوع 

ُکوں ڈیکھ گھنساں۔ 



چھیتی نال تلے" زکائی"
ین لہہ ونج۔ زکائی ُکوں یق

نہ آیا کہ یسوع درخت دے
تلے کھڑا اے تے اُوں 

" ُکوں سڈینداپیاء ھئے۔



اگر زکائی یسوع دے بالون
تے حیران ھاء تے َول اوں 

ُکوں زیاده حیرانگی تھئی
وع ہوسی۔ اتے جہیڑےویلے یس

اج میں تیڈے گھر اچ"آکھا 
، اے گال سن کے "رہساں

لہہ زکائی اتنی تیزی نال تلے
گیا جیوں ہنے ای ڈھاندا ھاء۔ 



گھر زکائی بہوں راضی تھیاء کہ یسوع اوندے
ند نہ قیام کریسی۔ پر لوک ایں گال ُکوں پس

ار کریندے ہن کہ یسوع زکائی ورگے گناہگ
بندے دے گھر اچ ونجے۔ 



یسوع زکائی کیتے
ھن پوری نویں زندگی گ
دھا کے آندے۔ زکائی آ 

ھئے میں اپنڑا ادھا مال
ء غریباں اچ تقسیم چا
کریناں تے جے کر 
ہ میں کیئں ُکوں دھوک
وں ڈتّا ہووے تاں میں اُ 
ُکوں چار گنا واپس 

کریساں۔



یسوع زکائی دی 
نویں حیاتی توں 
خوش تھیاء۔ اوه 

وں لوکاں دے گناہاں ت
توبہ کرکے چنگے
کم کرن والیاں نال 

ابنِ "پیار کریندے۔ 
آدم گواچے ہوئے 
ے لوکاں ُکوں لبھن ت
نیا بچاون کیتے ایں د

۔ "تے آیا ھئے



ذکائییسوع تے 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

19لوقا 

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



اختتام



بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے،
جیئں اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوں۔

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 وے۔دنیا 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

او ول سی۔اتے 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

زندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں اتے
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔بال وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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