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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



یسوع ) وجنھن کي فریسي سڏیو وڃي ٿ(ڪیترائي مذھبي اڳواڻ 
.  بابت ڪوڙ ڳالھایو

کیس ڪن 
بھ مارڻ جي 
ڪوشش 

. ڪئي



ن اھي ھ. جو فرزند ھوُخدا کي یقین نھ آیو تھ ھو واقعي انھن 
ثابت کي قبول نٿا ڪن جیتوڻیڪ ھن معجزا ڪیا آھن جیڪي

ُخدا ڪن ٿا تھ ھو 
.فرزند ھوجو 



ن اُن شاید، ھُ . ھڪ ڏینھن، یسوع گلیل جي سمنڊ کي پار ڪیو
میڙ کان ٿورو پري آرام ڪرڻ پئي چاھیو، جیڪو ھمیشھ 

پر . سندس چوڌاري گڏ ھوندو ھو
.  جلد ئي کیس ڳولیندا ھئاماڻھو 
کي خبر ھئي تھ یسوع انھن 

اھي . معجزا ڪیا ھئاعظیم 
.سان گڏ رھڻ چاھیندا ھئاھن 



اِء یسوع پنھنجي شاگردن کي ھڪ ویران جبل واري ج
.  ڏانھن وٺي وڃین ٿو جتي ھو ویھي ٿو ۽ سیکاري ٿو

وڌیڪ ۽ وڌیڪ ماڻھو ایندا رھندا آھن، جلد ۽ 
.  کائڻ جو وقت ٿي ویندوآھيئي 

.  ڪو بکیو بھ ھوندوھر 



ین ماني ڪٿان خرید ڪنداساسان ". یسوع ماڻھن کي ڏسي ٿو
ھ ڇاڪاڻ ت. ھن فلپس کان پڇیو"؟تھ اھي ماڻھو کائي سگھن

یسوع ڪھڙي. چوڌاري کاڌي پیتي جو ڪو بھ دڪان نھ ھو
رھیوھو؟ڪري رٿابندي 



کي فلپس یسوع"،ماڻھن کي کارائڻ تمام مھانگو ھوندوانھن "
.یسوع ۽ سندس شاگردن وٽ ایترو پئسو نھ ھو. جواب ڏنو



ھڪ ٻیو شاگرد، اندریاس
، )شمعون پطرس جو ڀاءُ (

ھتي": یسوع کي چوي ٿو
ھڪ ڇوڪرو آھي جنھن 

وٽ پنج مانیون ۽ ٻھ 
."...ننڍیون مڇیون آھن



اندریاس"؟ھوَء ڪیترین ئي ماڻھن جي وچ ۾ ڇا ڪنديپر "
ي اھو نھ ڏسي سگھیو تھ ننڍڙي ڇوڪري جو کاڌو ڪیترن ئ

یڪ ماڻھن کي ڪیئن کارئي ڍُء ڪرائي سگھي ٿو، جیتوڻ
.ڇوڪرو پنھنجو کاڌو یسوع کي ڏئي



ٺا، تنھنڪري ماڻھو وی." ماڻھن کي ویھاریو"یسوع چوي ٿو، 
ن ایستائی! پنج ھزار! واھھ. جن جو تعداد اٽڪل پنج ھزار ھو

. جو انھن ۾ عورتون ۽ ٻار بھ شامل نھ ھئا جیڪا اُتي ھئا



ور ننڍڙو ڇوڪرو ضر. پوِء، یسوع مانیون ۽ مڇیون کڻي ٿو
سوع ھن کي اھا خبر نھ ھئي تھ ی. یسوع تي ڀروسو ڪیو ھوندو
یسوعجي ماني ڇو چاھیندو ھو، یا ھن 

سوچیوھن . ڇا ڪندوکاڌي سان 
پنھنجو کاڌومان جیڪڏھن "تھ، ھوندو 

تيپر "؟ڇڏي ڏیان تھ مان ڇا کائیندس
ھوھوندي بھ 

پنھنجو کاڌو
کيیسوع 

.ڏئي ٿو



ي پوِء یسوع دعا گھر
جو شڪرُخدا ھو . ٿو

پنج . ادا ڪري ٿو
؟ الءمانیون ۽ ٻھ مڇین 

ھا، یسوع چوي ٿو، 
جو ۽ ھنُخدا " شڪر"

کاڌي جي برڪت الء
.  دعا گھري ٿو



دعا کان پوء، یسوع مڇي ۽
ي مانیون ٽوڙي ٿو ۽ انھن ک

ي شاگردن کي ڏئي ٿو، جیڪ
ھو ا. سڀني ماڻھن کي ڏین ٿا

لمحو ھو جڏھن ماڻھن ڏٺو 
اھو معجزو جیڪو یسوع 

ھر ڪو ایترو . ڪیو ھو
گھي کائي ٿو جیترو کائي س

اڃا مانیون ۽ مڇیون نھ. ٿو
. کٺیون ھیون



. یونسڀني جي ڍُء کان پوِء، اڃا بھ مانیون ۽ مڇیون بچیل ھ
یسوع ." بچیل کاڌو گڏ ڪریو تھ جیئن ڪجھ بھ ضایع نھ ٿئي"

ین اھي ٻارھن ٽوڪریون انھن پنجن مان. شاگردن کي چوي ٿو
. سان ڀریندا آھن جیڪي کائڻ کان پوِء بچیل ھیون



انھيَء ڏینھن یسوع پنج ھزار ماڻھن کي
.  وننڍي ٻار جي ماني کارائي ڍُء ڪرائي ٿ

ھڪ ٻئي موقعي تي ھو چئن ھزارن کان 
ون مٿي ماڻھن کي ست مانیون ۽ ُڪجھھ مڇی

.ڍُء ڪرائي ٿوکارائي 



جڏھن ماڻھو عام طور تي اھي نشانیون ڏسندا 
. نآھن، اھي فریسین وانگر ناراض نھ ٿیندا آھ

ي بلڪھ چوندا آھن تھ بیشڪ ھي ھڪ نبي آھ
انھن کي خبر ھئي. جیڪو ھن دنیا ۾ آیو آھي
ھویسوع نجات ڏیندڙ تھ 

ڪالمجي جیڪو ُخدا 
ڪیوواعدو ۾ 

.ویو آھي



ٿویسوع پنج ھزارن کي کارائي ڍُء ڪرائي 

۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيڪھاڻیي کان ھڪ ُخدا 

13:14متي 

".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

