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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



شان شفا ڏني، پریبیمارنکي ھن . یسوع عجیب ڪم ڪیاء
جي ڪالم ُخدا ماڻھن کي سندن دلین ۽ دماغ ۾ امن ڏنو، ۽ 

.کي سیکاریو



ھن پنھنجي ڪیترن . ھجوم یسوع وٽ مدد ۽ شفا الِء آیا
ُخدا و، پوئلڳن مان ٻارھن ماڻھن کي چونڊڻ جو فیصلو ڪیئي 

.ڪم ۾ ھن جي مدد ڪرڻ الءجي 



لو جیڪڏھن توھان اھم فیص
ُخدا ڇا توھان ڪریوٿا، 

کان دعا گھرو ٿا؟ یسوع 
ھڪ خاموش جبل ! ڪیو

واري جاِء تي ھن پنھنجي
. وآسماني پيُء سان ڳالھای
ین یسوع دعا ڪئي جیستائ

.سج لھي ویو



یسوع سڄي ڊگھي
اونداھي رات ۾ 

.دعا ڪئي



وست سڀئي د-صبح جو، یسوع پنھنجي پوئلڳن کي سڏیو 
مان ھن انھن . جیڪي خدمت ۽ فرمانبرداري ڪندا ھئا

رسولنکي خاص مددگار، یا ٻارھن 
.الِء چونڊیو



ڀائر ھئا، شمعون پطرس ۽ کئي پھرین ٻھ یسوع چونڊ 
انھن مڇي مارڻ جو ڪاروبار ڇڏي ڏنو ھو جڏھن . اندریاس

.سڏیویسوع پھریون ڀیرو انھن کي پنھنجي پیروي ڪرڻ الء



نا، یوحزبدي جا پٽ، یعقوب ۽ 
پڻ پنھنجا مڇي مارڻ جا جال 

.ڇڏي ویا ھئا



یلوتیس، شمعون جیڪا زتوما، ، متي، برتمائي،یسوع پڻ فلپس
ریوتي پٽ حلفي، یعقوب جو ڀاُء یھودا، ۽ یھودا اسڪیعقوب 

جوجیڪو بعد ۾ یسوع چونڊیو 
.دشمن بڻجي ویو



ٿو یسوع سیکاریو تھ جیڪو ھو چوي
اھو ڪرڻ ھڪ مضبوط بنیاد تي 

. تعمیر ڪرڻ وانگر آھيگھر 
کي گھرطوفان ان سخت 
.نھ ڪنداتباھھ 



پر یسوع جي ڪالم جي فرمانبرداري نھ ڪرڻ ھڪ 
و جڏھن ڪ. تي گھر تعمیر ڪرڻ وانگر آھيبنیاد ڪمزور

.طوفان ایندو تھ گھر ڊھي پوندو



ڪو ماڻھو جیڪڏھن ". یسوع جا ڪجھھ حڪم آسان نھ ھئا
ھن "،تنھنجي ساڄي ڳل تي چماٽ ھڻي تھ پنھنجو کاٻو بھ ڏي

پیارپنھنجي دشمنن سان . "سیکاریو
وانگرکي یسوع ماڻھن ." ڪریو

ُخداگذارڻ الء زندگي 
جي مدد جي
ضرورت
.آھي



ھي یسوع ماڻھن کي پڻ چیو تھ ڳج
جي سامھون ماڻھن -دعا ڪن

نماز نھ ڏکاریو جیئن ڪجھھ 
.مذھبي اڳواڻن ڪندا ھئا



کيانھن ماڻھن ُخدا یسوع چیو تھ 
جیڪيکارائیندو ۽ ڪپڙا ڏیندو 

تھجیئن . تي ڀروسو ڪندا آھنھن 
کيپکین کي کاڌو ۽ گلن ۽ ٻوٽن ُخدا 

سندسرنگ ڏئي ٿو، ان ڪري خوبصورت 
قوم پنھنجي سڀني ضرورتن الِء 

ڀروسو مٿس 

سگھي ڪري 
.ٿو



گارن یسوع پنھنجي نئین چونڊیل مدد
ون کي ان ڏینھن ڪیتریون ئي شی

ہ جڏھن ھو فارغ ٿیو ت. سیکاریون
ھڪڙو ڪوڙھہ جھڙي مرض جو 

ا مریض آیو، جنھن یسوع کي شف
.ڏیڻ الِء منٿ ڪئي



یسوع ڪوڙھہ جي مریض کي جواب 
دا جڏھن مددگار ڏسن".ڪندسآٌء "ڏنو تہ 

رھیا تھ ڪوڙھھ جو مریض 
ھن کي شفا . ٿي ویوسڄو 

جو ُخدا صرف ! ڏني وئي
.  ٿوڪري سگھي فرزند اھو 

وٽ ڄاڻن ٿا تھ انھن مددگار 
.آھيشاندار مالڪ ھڪ 



آھيیسوع ٻارھن مددگارن کي چونڊیندو 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

6، لوقا 1، مرقس 7-4متي 

".ٿوڏئيتنھنجي ڪالم جو مطالعوسوجھرو "
130: 119زبور 



ختم



جي باري ۾ اسان کي ُخدا ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب 
.ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

۽ ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھيُخدا 
اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھنُخدا گناھھ جو اجر موت آھي،پر 

نھجي کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پ) مسیحیسوع (پنھنجي واحد پٽ 
۽ آسمان مسیح مئلن مان جیئرو ٿیویسوع پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

ناھن کان پھنجن گ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا یسوع مسیح ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ ایندا ۽ توھان . جي معافي طلب ڪریو

.رھنداجي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.کي ٻڌایوتھ ُخدا جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
ڻیو ۽ منھنجي ڪري انسان ب۽ آھیوُخدا مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان مسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا . منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
.آمین. توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

.ساڻ  ڳالھایوُخدا بائبل پڙھو ۽ ھر روز 
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