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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ھڪ ڏینھن، یسوع 
.یریحو مان گذریو
ھي شھر یشوع 

ھھ گھڻو وقت اڳ تبا
ھاڻي ان . ڪیو ھو

کي ٻیھر تعمیر 
ڪیو ویوھو ۽ 

ي ڪیترائي ماڻھو ات
انھن ۾ . رھندا ھئا

زڪيَء نالي 
.ھڪڙو ماڻھو ھو



سند نھ شاید یریحو جا ٻیا ماڻھو زڪيَء کي ایترو پ
سا ڪندا ھئا، ڇاڪاڻ تہ ھو انھن کان محصول جا پئ

ن زڪيَء ڪجھھ پئسا سرڪار ڏانھ. گڏ ڪندو ھو
.  وموڪلیندو ھو، پر گھڻو ڪجھھ پاڻ وٽ رکیندو ھ



.  ومحصول وٺندڙ ٿیڻ ڪري زڪيَء ڏاڍو امیر ٿي ویو ھ
.ھن جو گھر شھر ۾ تمام وڏو ۽ بھترین ھوندو



-پر ھوقد ۾ تمام ننڍو ھو
د ۾ پئسن کان ننڍو نھ، پر ق

ھن زڪيَء ٻین ماڻ. ننڍو ھو
.جیترو ڊگھو نھ  ھو



جڏھن زڪيَء ٻڌو تہ یسوع یریحو ۾ آھي، تڏھن 
محصول اڳاڙیندڙ انھيَء ناصرت جي ماڻھوَء کيننڍڙي 

ٰي جو فرزند ھجڻ جي دعوُخدا گھریو، جیڪو پاڻ کي ڏسڻ 
.یعني ڊگھن ماڻھن جي... پر ھجوم وڏو ھو . ڪندوھو



!  زڪيَء کي ھڪ خیال آیو
جیڪڏھن ھو ھجوم کان اڳتي

ھڪڙي وڻ ... نڪري وڃین 
تي چڙھي جیڪو رستي تي

ي تھ ُھو یسوع ک... نمیئل ھو
.سگھندوڏسي 



تي جي وڻ ھڪ انجیر 
ٽارین ۾زڪيَء چڙھي ویو، 

ھڪ آرامده ٽار ڳولھي ویٺو 
ان م". ۽ یسوع جو انتظارڪیو

" ،ھڪ سٺو نظارو ڪندس
مان ھن . "ھوندوھن سوچیو 

سواء کان کي نظراچن 
."ڏسندس



زڪيَء، جلدي ڪر ۽ "
ننڍي محصول ." ھیٺ لھي

تي وٺندڙ کي پنھنجي ڪنن
وڻ یسوع. اعتبار ئي نھ آیو

یس یسوع ک. بیٺو ھوھیٺان 
یسوع. ڏسندو رھیو

سڏيکیس 
!رھیو ھو



اھو ٻڌي زڪيَء جیڪڏھن 
حیران ٿي ویو تھ یسوع ھن

کي سڏي ٿو، ھو ضرور 
حیران ٿي ویو آھي جڏھن 

اڄ مون کي "یسوع چیو تھ 
."  توھان جي گھر ۾ رھڻوآھي

ان زڪيَء ایترو تیزيَء س
ري ھیٺ آیو جو ھو تقریباً ڪ

.ھاءَ پیوي 



زڪيَء ڏاڍو خوش ٿیو تھ یسوع سندس
پر ماڻھن انھي ڳالھ. گھر جو دورو ڪندو

ي تھ انھن شڪایت ڪئ. کي پسند نھ ڪیو
یسوع کي زڪيَء وانگر 

سان ملڻ گھر گنھگار 
.کپيوڃڻ نھ 



یسوع زڪيَء کي 
ھڪ نئین زندگي 

ھ، چیو تزڪيَء . ڏني
مان پنھنجوُخداوند، "

ن اڌ مال غریبن کي ڏیا
ٿو، ۽ جیڪڏھن مون 

ڪنھن سان ٺڳي 
ڪئي آھي تھ ان کان 

چار ڀیرا واپس 
."ڏیندس



یسوع زڪيَء جي 
ش نئین زندگي تي خو

ھو ماڻھن کي . ٿیو
گناھن کان منھن موڙڻ 
۽ جیڪو صحیح آھي 

.  اھو ڏسڻ چاھي ٿو
م ابن آد"یسوع چیو تہ 

ا جیڪي گمراھھ ٿي وی
و آھین تن کي ڳولڻ آی

انھيَء ڏینھن ." آھي
یریحو ۾، یسوع 
!زڪيَء کي ملیو



زڪيءَ یسوع ۽ 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

۱۹لوقا 

".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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