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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



یسوع تے اوندے شاگرد سامریہ دی سرزمین تے سفر 
کریندے پئے ہن۔ اوه سوخار نامی شہر اچ پہنچے۔ 



ہک ُکھو ھاء جتھاں سوخار دے لوکی پنی اُتھاں 
عقوب بھردے ہن۔ ایں ُکھو کُوں اسرائیلیاں دے باپ ی

نے صدیاں پہلے ایں ُکوں بنایا ھاء۔



وع ڈوپہر دا ویال ھاء تپش تے گرمی بہوں ھاء تے یس
ے تھک کے اتھاں بہہ گیِا تےاوندے شاگرد سوخار د

شہر اچوں کھاون کیتے گھنن گئے ہن۔ 



یسوع کالّ ای ھاء پرزیاده 
عورت دیرکیتے نیئں اُتھاں ہک

جیہڑی سوخار اچ رہندی ھاء 
کوں می"پانی بھرن کیتے آئی۔ 

یسوع " وی پانی پال چاء
اُوں عورت ُکوں آکھا۔نے 



اوه عورت حیران تھی گئی تے 
ڈے تُوں یہودی تھی کہ می" بولی 

۔ کولوں پانی کیوں منگ دا ہیں؟
انہاں ڈھیں اچ یہودی سامری 

لوکاں دے نال کسی قسم دا میل
جول نہ رکھیندے ہن۔ 



ی شائد اوه زیاده حیران تھئ
جیہڑے ویلے یسوع نے 

جے "اُوں ُکوں اے آکھا کہ 
کر توں میکوں جاندی کہ
ں میں کون ھاء تے ول تیئ
ا تو میڈے کولوں زندگی د

۔"پانی منگدی



عورت یسوع ُکوں آدھی
اے خداوند تیڈھے"اے کہ 

کول پانی بھرن کیتے
ں کوئی تھاں تے کیں نی

گا تے اے کُھوں بہوں ڈون
ھئے۔ ول اوه زندگی دا 
پانی تیڈے کول کتھوں

یئو ؟ کیا تیئں میڈے پ"آیا
یعقوب توں وی ڈا ہیں 
ا جیں ساکوں اے ُکھو ڈتّ 

ھاء ۔۔۔۔۔؟۔



ی جیہڑا وی ایں پانی اچوں پانی پ"
گھنسی اُوں ُکوں ول پیاس لگ

سکدی اے پرجو کوئی اوه پانی
اسہ جیہڑا میں ڈیساں اوه ابد تک پی
ن نہ تھیسی بلکہ اوه ہک چشمہ ب
ویسی جہیڑا ہمیشہ دی زندگی 

اے خداوند" ۔ "کیتے جاری رہسی
اوه پانی میکوں وی ڈے چاء، 

عورت نے اُوں ُکوں آکھا۔



ے ُکوں یسوع نے اُوں عورت کوں آکھا کہ ونج تے اپنڑے پائ
سوع عورت نے آکھا ۔ ی" میڈا کوئی شوہر نیئں" نال گھن آ۔ 

تے ہن " نے آکھے کہ تیئں پہلے ای پنج خاوند کر چکی ہیئں
توں جیندے کول راہدی پئی اں اوه تیڈا خاوند نیں۔



عورت عورت نے اُوں ُکوں سنجان ِگدا کہ اے کوئی نبی اے۔ اوه
ش کتھاں یسوع نال بحث کریندی ھئے کہ اوه هللا سائیں دی پرست

سوع یروشلیم یا سامریاں دے مقدس پہاڑ دے اُتے؟ ی: ونج کرے
ے روح اوں کوں آدھے کہ سچے پرستار ُکوں خدا دی عبادت کیت

تے سچائی دی لوڑ ھئے۔ 



وں میں جاندی ھاء کہ مسیحا آونڑن واال ھئے۔ عورت یسوع کُ 
اوه ساکوں ساری دےجیہڑے ویلے اوه آسی " آدھی اے 

و ای اوہ" ۔ میں جو تیڈے نال بلیندا کھڑا ھاء"گالہیں ڈسیسی
ئے تے ۔ یسوع اُوں ُکوں ڈسیندا ھئے۔ ول اتھاں شاگرد آگ"ھاں

۔ اوه عورت اپنڑا ماہنگا گھڑا اتھائیں چھوڑ کے چلی گئی



آؤ،ہک آدمی کو ں ڈیکھوجیس نے میڈے 
سارے کم میکوں ڈسا چھوڑے ہن۔ 

نے ُسوخار دے آدمیاں عورت 
ساری گال ڈسی۔ کیا اے ُکوں 

ہئے کہ اے بنده مسیح ُممکن 
اتھوں تے ‘‘ ؟ہوؤے
سارے آدمی نکل بہوں 
اوندے کول آئے کے 
چل کے اساں وی کہ 

ُکوں ڈیکھوں۔ یسوع 



ن پر ایں دوران ، شاگرد یسوع ُکوں آدھے ہن کہ کجھ کھا گھ
ن والے میڈا کھانا تے اے ہن کہ اپنڑے بھیج" یسوع فرمیندے 

ا دی مرضی دے موافق عمل کراں اتے اُوندے کم ُکوں پور
۔۔ اوندا کم لوکاں ُکوں خدا ول گھن آوناں ھاء"کراں



وع بہوں ساریاں عورتاں اُوں سامری عورت دی گواہی سن کے یس
نہاں دے تے ایمان گھن آئیاں۔ انہاں نے یسوع ُکوں آکھے کہ اوه ا

کالم ڈھیں رہیا۔ اُتھاں یسوع دےڈو کول رہوے اتے یسوع اُڻھاں 
دے سبب بہوں سارے 

یسوع تے ایمان لوک 
آئے۔ اوه آکھن گھِن 
اساں اپ "کہ لگے 
کہ ھئےتے ڈڻھا سنے 
، مسیحدرحقیقت اوه 
" ھاءمنجی دا دنیا 



عورتکُھو تے ہک 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

4یوحنا۔ 

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور



اختتام

47 60



،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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