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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



یکارین معجزا نشانیون ھیون تھ ڏ. یسوع ڪیترائي معجزا ڪیا
پھریون معجزو ھڪ . جو فرزند آھيُخدا تھ یسوع واقعي 

ِء ھر ڪنھن ال. ھڪ مسئلو پیدا ٿیو. شادي جي دعوت ۾ ٿیو
.  مئي ڪافي نھ ھئي



پوِء ھوَء مریم، یسوع جي ماُء، کیس ان مسئلي بابت ٻڌائي ٿي،
تي نوڪرن کي چوي ٿي تھ جیئن یسوع  حڪم ڪري، تنھن

.ڪنعمل 



.  ع چیویسو"،مٽن کي پاڻيَء سان ڀریوانھن "
یئن ھا، پاڻي ج. انھن شاید پڇیو ھجي" پاڻي؟"

.یسوع چیو ھو



ر نوڪپوِء یسوع ھڪ 
کي چیو تھ ھڪڙي 

وڏي ٿانَء مان کڻي ۽ 
میر مجلس وٽ کڻي 

. اھو چکئيتھ وڃو 
و سٺ! پاڻي ھاڻي مئي ھو

!بھترین مئي! مئي



. نوڪر حیران ٿي ویا
بدیل یسوع پاڻي کي مئي ۾ ت

ُخدارڳو . ڪري ڇڏیو ھو
ئي اھڙو معجزو ڪري 

.سگھي ٿو



یسوع ٻیا معجزا بھ
ھڪڙي شام، . ڪیا

ھو ۽ سندس شاگرد 
. پطرس جي گھر ویا

پطرس جي سس بخار
.سان ڏاڍي بیمار ھئي



ري ٿوري دیر ۾ ھوَء و. یسوع بیمار عورت جي ھٿ کي ڇھیو
خدمت ھوَء اٿي بیٺي تھ یسوع ۽ شاگردن جي. ٺیڪ ٿي وئي

.ڪري



لڳیو ٿي تھ سڄو
شھر ان شام 

دروازي تي گڏ ٿي
بیمار ماڻھو. ویو ھو

انڌا، ٻوڙا، -آیا 
.  گونگا، معذور

۾ ایستائین جو انھن
ڀوتن وارا ماڻھو 

یسوع وٽ اچي گڏ 
ڇا ھو ایترن . ٿیا

مدد جي ماڻھڻ 
ڪري سگھي ٿو؟



. يیسوع مدد ڪئ. جو پٽ، مدد ڪري سگھي ٿوُخدا یسوع، 
بیچپن ھو ماڻجیڪي . سڀیئي جیڪي وٽس آیا، تن کي شفا ملي

و، کان بیساکین تي زندگي گھاریو ھو ھاڻي ھلي سگھي ٿ
.ڊوڙي سگھي ٿو ۽ ٽپو ڏئي سگھي ٿو



ي ٻیا بھ آیا، جیڪ
ڪوڙھھ جي 
مرض سان 

.ئابدصورت بڻیل ھ



فا جیئن یسوع کین ش
ڏني، اھي مڪمل 
صحتمند ۽ پاڪ 

.صاف ٿي ویا



ان ڀوتن سان پریش
مرد ۽ عورتون 
یسوع جي اڳیان 

ن ھن ڀوت. بیٺا ھئا
کي حڪم ڏنو تھ 

انھن کي ڇڏي 
انن  جیئن شیط. ڏیو

یسوع جي 
فرمانبرداري 

ڪئي، خوفزده، 
ناخوش ماڻھو 

.اپرامن ۽ خوش ٿی



ڻن میڙ جي پٺیان، چار ماڻھو پنھنجي دوست کي یسوع وٽ آ
ا اُھي ڇ. پر اھي ویجھو نھ پھچي سگھیا. جي ڪوشش ڪئي
تي ڪري سگھیا؟



تي بیمار ماڻھوَء کي گھر جي ڇت
ت کڻي ویا، چئن وفادار دوستن ڇ

ھیٺکولیائون ۽ کیس کڻي 
جيھاڻي ھو یسوع . الٿو

.ویجھو ھو



یسوع ڏٺو تھ چئن
دوستن جو ایمان 

ھن بیمار کي . ھو
تنھنجا "چیو تھ 

گناھھ معاف ٿي ویا
و آھن، پنھنجو بستر

."  کڻ ۽ گُھم ڦر
ڱو ماڻھو اٿي بیٺو، چ

یسوع . ۽ مضبوط
.کیس شفا ڏني ھئي



سان ٿوري دیر کان پوِء یسوع شاگردن
ھڪ خوفناڪ . گڏ ٻیڙيَء ۾ ویٺو

یسوع ننڊ ۾. طوفان سمنڊ ۾ اچي ویو
کیسخوفزده شاگردن . ھو

اي ُخداوند، اسان. "جاڳایو
.ھنن رڙ ڪئي" بچایوکي 

!"چٽ ٿا ٿیوناسان "



فوري طور . یسوع موجن کي حڪم ڏنو"،رھوچپ "
"؟ڪھڙي قسم جو ماڻھو آھيھي ". ، سمنڊ خاموش ٿي ویوتي

منڊ جیتوڻیڪ ھوا ۽ س. شاگرد سرگوشیون ڪندا رھیاسندس 
انھن. جي فرمانبرداري ڪن ٿاھن 

ُخدا جو فرزندیسوع تھ ایمان آندو 
جاڇاڪاڻ تھ ھن ، ھو

کيمعجزا ھن جي جالل 
شاگردن. ڪن ٿاظاھر 

ڏسڻکي اھا خبر نھ ھئي، پر اھي 
بھ وڏاوارا ھئا تھ یسوع ان کان 

جيھو ماڻھن ڪندو معجزا 
.جي خدمت ڪندوُخدا وچ ۾ 



معجزایسوع جا 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

، ۴، مرقس ۲-۱، مرقس ۹-۸متي 
۲یوحنا ، ۸، لوقا ۴لوقا 

".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 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22

