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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



جي ُخدا یسوع ماڻھن کي 
.  ڪیوبخشش بابت ٻڌائڻ پسند

پر یھودي اڳواڻن گنھگارن 
سان سندس دوستي جي 

تنھن ڪري. شڪایت ڪئي
تھ یسوع ٽي ڳالھیون ٻڌایون

خوشُخدا اھو ڏیکاري ٿو تھ 
جن ٿئي ٿو جڏھن گنھگار پنھن

.گناھن الء معافي گھورن ٿا



پھرین ڪھاڻي ھڪ 
رڍن واري ماڻھو سؤ 
ھڪ رڍ گم . ھئيجي 
ڌنار ھڪدم . ويٿي 

کي ڇڏیو ۽ گم ٿیل نوانوي 
کي ڳولڻ الِء رڍ 

.ویونڪري 



ڍنار رڍ کي ڳولھیندو 
. ليرھیو جیستائین رڍ نھ م
پوِء ھن ان کي پنھنجي 
يَء ڪلھن تي رکیو ۽ خوش

ھن . سان گھر کڻي ویو
و تہ پنھنجن دوستن کي چی

سان گڏ خوش ٿیو، مون "

جي جو مون کي پنھنڇاالِء 
".گم ٿیل رڍ ملي آھي



یسوع وضاحت 
ڪئي تھ ھڪ 

بھ گنھگار جیڪو تو
جنت ۾ٿوتھ ڪري 

وڏي خوشي ٿئيء 
و توبھ ڪرڻ ج. ٿي

مطلب آھي اسان 
جي گناھن الِء 

اھھ ُگن۽ . وٺڻمعافي 
. ڇڏڻ الِء آھي



یسوع جي ایندڙ 
ڪھاڻي ھڪ عورت 

جي باري ۾ ھئي 
جنھن وٽ ڏھھ چاندي 

جا سڪا ھئا، شاید 
ھن جي سڄي زندگي 

ھڪ . جي بچت
. خوفناڪ واقعو ٿیو
ھوَء پنھنجو ھڪ 
.سکو وڃائي ویٺي



صاف! صاف ڪریو! صاف ڪریو
.عورت ھر طرف ڏٺو! ڪریو



ي ُھن عورت سڄي گھر جي صفائي ڪئ
ي ۽ سڀني جگھن تي ڳولھیوآخرڪار ھن ک

. يھوَء ڏاڍي خوش ھئ. گم ٿیل سڪو ملیو
ا ڇا توھان اندازو لڳائي سگھو ٿا تھ ھن ڇ

.ڪیو؟ ھا، ھن سڀني دوستن کي ٻڌایو



وري یسوع  
ُخدا "چیو تہ 

مالئڪن جي 
جي حضور ۾ 
خوشي ٿئي ٿي

ھڪڙي گنھگار
ھھ تي جیڪو توب

".ڪري ٿو



ڌائي ٽین ڪھاڻي جیڪا یسوع ٻ
ھو ا. ھئي اھا تمام ڏکائیندڙ ھئي

دو ھڪ ڇوڪري بابت ڳالھائین
پيءجیڪو پنھنجي ھو 

.جو گھر ڇڏي ویو



َء سان ملڪن ۾ ڇوڪري پنھنجو پئسو بیوقوفيڏورانھین ھڪ 
اھڙا حاالت ؟ھاڻي ھو ڪري بھ ڇا ٿو سگھي. خرچ ڪیو

ڏڪار جھڙي وقت کي ُمنھن ڏئیڻو کي، خراب ٿیاجو ُھن 
ڇوڪرو بک . ویوپئیجي 
.سگھیو ٿيمري 



پر . کارائڻ جو ڪم ملیوڇوڪرو سوئرڻکي بک کان بیزار، 
سان جو کاڌو بھ خوشيءَ سوئرڻ . ڪنھن بھ کیس کاڌو نھ ڏنو

آخر ڇوڪرو ھوش! شاید ھن اھیو ڪیوھوندو. کائیندو ھوندو
ھن جي گھر نوڪر تھ "ھن سوچیو . ۾ آیو

."ٿوکائي ماني چڱيَء طرح بھ 



مان گھر وڃي پيُء 
ن کي ٻڌایان ٿو تھ ما
پنھنجي گناھن الءِ 

معافي وٺان ٿو، مان 
ھاڻي سندس پٽ ٿیڻ
جي الئق نھ آھیان، 
امید اٿم تھ ھو مون 

کي نوڪر بڻائیو 
.رکي وٺیندو



س جڏھن ڇوڪرو اڃا گھر کان پري ھو تھ سندس پيُء کی
ٽ ڏانھن پيُء خوشيَء سان موٽي اچي پنھنجي پ. ایندي ڏٺو

، چمیوھن ڇوڪري کي . ڊوڙیو
.ھن کي ڀاڪر پاتو۽ 



، اي بابا، مون گناھھ ڪیو آھي
مان تنھنجو پٽ سڏائیڻ جي

ڇوڪري . الئق نھ آھیان
ریو پنھنجي پيُء کان پڇڻ گھ

تھ ھو کیس نوڪر ڪري 
. پر بابا مداخلت ڪئي. رکي

منھنجي پٽ الِء بھترین 
پوشاڪ، جوتا ۽ ھڪ انگو 

۽ ھڪ عظیم . کڻي اچو
.ضیافت الء تیاري ڪریو



ڻ تھ ڇاڪاھئي اُتي ھڪ شاندار ضیافت 
.  پٽ جیڪو گم ٿي ویو ھو ملیو ھو

یسوع ھن ڪھاڻي کي ٻڌایو 
ٿو تھ اھو ڏیکاري ڇاڪاڻ 

گناھگارن ُخدا ڪیئن تھ 
حاصل ڪرڻ سان کي 
ڪندو آھي پیار 

توبھ جیڪي 
ھن ڪن ٿا ۽ 
.ٿاوٽ اچن 



پٽمصرف 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

15لوقا 

".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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