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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ہمیشہ دی زندگی حاصل کرن! اُستاد
کیتے میں کیا کراں؟ جیہڑے بندے

سوال پچھا اوه آپ شرع دا نے 
ھاء اتے یسوع ُکوں پھساون عالم 

"  سوال بنایا۔کیتے 

نے جواب ڈتّا خدا یسوع 
شریعت کیا آدھی اے؟دی 



ے نے جواب ڈّتٓ کہ خدا تآدمی 
اپنے پڑوسی نال محبت چاء 
رکھ۔۔ ول اوه بندے پچھا کہ 

گواہنڈی کون ھئے؟ میڈا 



وں ہک اُوں بندے ُکوں جواب ڈیون توں پہلے یسوع نے ایں آدمی کُ 
تے سفر سنائی جیہڑا یروشلیم توں یریحو کیتے سڑککہان 

پیاء ھاء تے کیرندا 
اُوں بندے ڈاکوؤاں نے 

حملہ کر ڈتّا۔ تے 



اتھوں ڈاکوؤاں ُکون اوندے کولوں جو کجھ مال سارا کجھ گھن ِگدا۔
ں انہا۔ ِگدےتک کہ اُوں بدقسمت مسافر دے کپڑے وی کھس 

ویا مادھ تے ڈتّا کر بہوں زخمی ُکوںکنے اُوں ڈاکوؤاں 
َسٹ گئے۔تے سڑککے کر 



ء اتھوں ہک کاہن دا گذر تھیاء۔ امید ھااچانک 
مدد کریسی۔ دی اوه اُوں زخمی شخص کہ 

ہ جیہڑے ویلے اُوں نے ڈڻھا ک! نیئں 
آدمی دا خون وہیندا پیا ھئے اوس 

۔اکے چال گیتھی اوه سڑک دے ڈوجے پاسے تے 



ی اوه تھوڑی دیر بعد کسی بئے بندے دے قدماں دی آواز آئ
ہک الوی ھاء جیہڑا ہیکل اچ کاہناں دی مدد کریندا ھاء۔ اوه 

آدمی کول گیِا، اُوں ُکوں ڈڻھا اتے اوندی مدد زخمی 
۔بغیر اتھوں نکل گیاکیتے 



اخیر اچ ہک سامری شخس اتھوں لنگھا۔ یہودی 
دی لوک سامریاں توں نفرت کریندے ہن۔ یسوع

نن کہانی سنن والے لوک ہک سامری ُکوں ہیرو م
دا جی نہ بھاندا ھاء، کیتےانہاں 

ھائی۔ سامری اوندی پراوه 

اوندی مدد کیتی۔ تے کرن کیتے رکا مدد 



سڑک تے بہہ کےسامری 
اوندے زخماں تے مرہم 

رام پڻی کیتی تے بہوں آ 
اں نال اُوں ُکوں اپنے گڈ
تے چاء کے چال گیا۔ 



سامری نے ساری 
رات اُوں زخمی دی 
پک سراں اچ اوندی 

۔تیمار داری کیتی



خیال اگلی سوئیل نال اُوں سامری نے مسافردا
یون رکھن تے اُوں ُکوں مکمل صحت یاب تھ

کیتے سراں دے مالک 
پیسے ڈتّے ُکوں 
لنگھ گیا۔ اگے 



ُکوں کہانی ختم تھئی تے یسوع نے اوں بندے
اء۔پچھا کہ سناؤ اُوں آدمی دا گواہنڈی کون ھ



شرع دے عالم نے جواب ڈتّا 
اوندا گواہنڈی تے اوه ھاء جیں"

۔"نے اوندے دے رحم کیتا ھاء



ہنڈی اوه چنگا گوا" ونج تُوں وی ایویں ای چاءکر"یسوع نے آکھا 
تھیندا اے جیہڑا کسی دے مشکل ویلے کم آؤے۔ 

لوکاں دی مددکر کے اساں 
ظاہر کر سکتے محبت 

۔ اے کرن نال هللا ھاء 
خوش تھیندے۔ سائیں 



سامرینیک 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

10لوقا۔ 

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور
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،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

دا خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخ
یح کُوں ایں ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مس

ول ۔وےدنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈی
دے او یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھین

ول او ۔سیاتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کری
۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

۔جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو

یڈھے پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے م
ڈی گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے می

اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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