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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ھڪ عظیم یسوع 
میڙ . ازلي استاد. -ھو استاد 

ڪ یسوع انھن کي رحم ڪندڙ، نی. کیس ٻڌڻ لڳو
ت ٻیا شاید انھن کان نفر. ۽ مھربان ٿیڻ جو چیو

ُخدا ڪن ۽ انھن کي نقصان پھچائڻ، پر 
.انھن جي پرواھھ ،سنڀال ڪندو



یسوع ڪیتریون ئي 
ن ھ. سیکاریونگالھیون 
یا جا ماڻھو دنُخدا چیو تھ 

کي روشن ڪندا آھن 
ي کگھر جیئن ھڪ شمع 
. روشن ڪري ٿي

اونداھي ڪمري ۾ شمع 
!ڪھڙو فرق آڻي ٿي



ئا، جن ماڻھن سان یسوع ڳالھایو ھو، اھي بدلي ۾ یقین رکندا ھ
ش پر یسوع رحم، بخش." ڏندبدلي اک جي بدلي اک، ڏند جي "

.۽ پیار سیکاریو، ایتروقدر جو دشمنن ڏانھن بھ



یسوع جي ڏینھن ۾، ڪجھھ ماڻھو 
پاڪ ھجڻ جو مظاھرو ڪندا تمام گھڻو 

تھ اُھي فقیرن کي پئسا ڏندا ھیاءِ جڏھن . ھیاءِ 
نرسنگو وڄائیندو ھو تھ ھر ڪو ھڪ ماڻھو 

توھان جیڪا بھ ڏیو تھ ڳجھي ۾، . "ڏسي
" کي اجر ڏیندو،توھان ُخدا ۽ 

.چیویسوع 



ف ڪجھھ ماڻھن مصرو. بابت سیکاریودعا یسوع ساڳیوئي 
ي گلي جي ڪنڊن تي دعا ڪندا ھیاَء تھ جیئن ھرڪو انھن ک

.  جي پرواھھ نھ ھئيُخدا انھن کي . ڏسي ۽ ٻڌي سگھي
پرواھھ ھئي ُھي تھ ٻیا انھن بابت انھن جي 

یسوع انھن کي منافق . آھنڇا سوچیندا 
.اداڪارسڏایوئینڪوڙو–سڏیو 



رڻ الء یسوع اڪثر فطرت کي پنھنجي تعلیم جي وضاحت ڪ
.  یومثال طور، ھن پکین ڏانھن اشاروڪندي چ. استعمال ڪیو

.  ھن چیو"،جو آسماني پيُء کین کارائیندو آھيتوھان "
".توکي بھ کارائیندوهللا نھ ڪر، فڪر "



جیتوڻیڪ امیر بادشاھھ سلیمان بھ ایڏوخوش لباس "
یسوع گالھ کي جاري رکیندي ." طرحي گل ھئاھویوجھڙي 

ھتمیدان جي گاھ کي ڪپڙا ڏیندو آھي، ُخدا جیڪڏھن . "چیو
بھکي ھو توھان 

نھڪپڙا 
"؟ڏیندو



ن ڪڀروسو تي ُخدا ماڻھن کي سیکاري رھیو ھو تھ یسوع 
.وجیڪو اسان جي سڀني ضرورتن جي الَء فراھم ڪري ٿ



تون پنھنجيجیڪڏھن "
ن، ڀاُء جو انصاف ڪندی

تھ اھو ائین آھي جیئن 
ھن جي اک مان ڪٽر 

جي ڪوشش ڪڍڻ جي 
ڪرین، جڏھن تھ 

تنھنجي پنھنجي اک ۾ 
ڪاٺ جو وڏو شھتیر 

.  یسوع چیو"،ھجي
ن پر انھ. ماڻھو کلندا ھئا

کي سندس مطلب جي 
.باري ۾ سوچڻو ھو



یسوع چیو تھ ماڻھن 
ڻ کان مدد گھرُخدا کي 

ا ڇا ڌرتيَء ج. گھرجي
ار پيُء جڏھن بکایل ٻ

ماني گھرندا آھن تھ 
اھي! آھن؟ نھڏیندا پٿر 

سٺیون شیون ڏیندا
بھ طلب ُخدا . آھن

ڪرڻ وارن کي 
.وسٺیون شیون ڏئي ٿ



بردار یسوع، عظیم استاد، غلط استادن بابت خ
یسوع " آھن،۾ اُھي رڍن جي ویس . "ڪیو
ھ ھن چیو ت!" پر اندر، اھي بگھڙ آھن. "چیو

ڪوڙا استاد انھن جي زندگین مان سڃاتا 
.جیئن اھي رھن ٿا. ویندا



ھڪ ڪھاڻي ۾ ھن ٻڌایو، یسوع اھو ظاھر ڪیو 
جي ڪالم جي ُخدا جیڪي ماڻھو تھ 

ٿا،اُنھي ماڻھو فرمانبرداري ڪن 
آھن، جیڪو پنھنجو وانگر 

ھڪ . گھر ٽڪرتي اڏایو
.  اٿیوخوفناڪ طوفان 

گھر ٿیو، ختم اھا جڏھن 
.بیٺوھویومضبوط 



جڏھن .تي اڏایوگھرواريَء پر ھڪ بیوقوف ماڻھوَء پنھنجو 
. پیوان تي طوفان آیو تھ ان جي ڪمزور بنیاد جي ڪري ٽٽي

اري جي ڪالم جي فرمانبردُخدا یسوع چیو تھ جیڪي ماڻھو 
.نٿا ڪن، اھي ان انسان وانگر آھن



.  میڙ یسوع جي لفظن تي حیران ٿي ویو
ون اھڙیون ڳالھیون اڳ ڪڏھن بھ نھ ٻڌیھنن 
جيُخدا ھاڻي انھن کي خبر ھئي تھ . ھیون

انھن کي ھر. ڪالم کي ٻڌڻ ڪافي نھ آھي
.روز ان جي فرمانبرداري ڪرڻ گھرجي



اُستادیسوع عظیم 

۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيڪھاڻیي کان ھڪ ُخدا 

۶لوقا ،۷۔ ۵متي 

".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 ٻڌایوُخدا تھ 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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