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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



دو گھڻو وقت اڳ، بني اسرائیل ۾، منوحھ نالي ھڪ شخص رھن
ھڪ ڏینھن . کیس ۽ سندس زال کي ڪو اوالد ڪونھ ھو. ھو

.جو فرشتو منوحھ جي زال کي ظاھر ٿیوُخدا 
.ھن چیو"،ھڪ تمام خاص ٻار ھوندوتوکي "



، منوحہ دعا ڪئي. ھن پنھنجي مڙس کي عجیب خبر ٻڌائي
و ، اسان وٽ وري اچو، اسان کي سیکاریُخداوندمنھنجا اي "

".تھ ٻار الِء ڇا ڪریون



ڏھن فرشتي منوحھ کي چیو تھ ٻار کي ڪ
بھ پنھنجا وار نھ ڪٽڻ گھرجن، ڪڏھن 

شراب نھ پیئڻ گھرجي، ۽ ڪڏھن بھبھ 
ار ھن ٻُخدا . کاڌو نھ کائڻ گھرجيناپاڪ 

یل ھو اسرائ. کي ُمنصف طور چونڊیو آھي
.اڳواڻي ڪندوجي 



جي ماڻھن کي ضرور ُخدا 
انھن . جي ضرورت ھئيمدد 
کي پنھنجي زندگي مان ڪڍي ڇڏیو، ُخدا 

عاشي تي بدمھنن پوِء انھن جي دشمنن، فلستین جي طرفان ۽ 
ي ھن ٻار ک. ٻڌوُخدا پر جڏھن انھن دعا ڪئي تھ . ڪئي وئي

.یو ھوجیڪو دنیا جو طاقتور ترین انسان بڻجي وموڪلیو 



پوِء عورت ھڪڙو پٽ"
ڄاتو ۽ سندس نالو 

۽ ٻار وڏو: سمسون رکیو
کیس ُخداوند ٿیو، ۽ 

ُخداوند برڪت ڏني، ۽ 
."  جو روح مٿس ھلڻ لڳو
. وسمسون ڏاڍو مضبوط ٿی

ھڪ ڏینھن ھن پنھنجي  
ھٿن سان ھڪ نوجوان 

شینھن سان وڙھندي، ان 
!کي ماري ڇڏیو



ڍیربعد ۾، سمسون ماکيَء جي 
جیڪوجو مزو چکیو، مان ماکيَء 

ھڪُھن .جسم ۾ اڏیل ھوشینھن جي مئل 
ڪامان کائڻ الِء کائیندڙ ": ڪئيڳجھارت 

".مضبوط مان ڪا مٺي شيِء آئي۽ آئي شيِء 



ڪو بھ ان جي معني جو اندازو 
ي پر سمسون ج-لڳائي نھ سگھیو 

ي نئین زال، ھڪ فلستي، پنھنج
تي ان ڳالھھ. دوستن کي ٻڌاي ڇڏیو

.سمسون ڏاڍو ناراض ٿیو



ال سمسون اڃا بھ وڌیڪ ناراض ٿیو جڏھن فلستین ھن جي ز
قام ھن انت. کي پنھنجي بھترین دوست جي زال ڪرڻ الء ڏنو

لومڙي 300پر ڪیئن؟ پھرین، سمسون . جي رٿابندي ڪئي
ن ڳنڍیو، پوِء ھن انھن جي پُڇین کي ھڪ ٻئي سا. کي پڪڙیو

۾انھن جي وچ ۽ 
ٻرندڙ مشعل
.رکیین



۾ ڇڏي يَء ٻنبیٺلپوِء سمسون لومڙین کي فلستین جي فصل 
.  ڊاریو



ي سمسون پاڻ ک. ھاڻي فلستین بدلو وٺڻ چاھیندا ھئا
ل ڪرڻ کي بڌیو ویو ۽ فلستین جي ھٿان قتھن ،پڪڙایو

.الء ھنن جي حوالي ڪیو ویو



.  وجو روح سمسون تي آیُخداوند پر 
ھن رسین کي ٽوڙي ڇڏیو، مئل 

گڏھھ مان تازو جبڙو ڪڍیو ۽ ھزار 
.دشمنن کي ماري وڌو



. ا ھئافلستین جي ڳوال ڪندڙ لشڪر سمسون کي ڳولي رھی
ھڪڙي رات، ھنن کیس شھر ۾ ڦاسایو ۽ شھر جا دروازا بند 

پر سمسون  شھر جا دروازا پنھنجي ڪلھن تي. ڪري ڇڏیا
.کڻي ٻاھر نڪري ویو



.  کي ناڪام ڪیوُخدا پر سمسون 
ھن کیس طاقت ڏني جیستائینُخدا 
ھڪ. جي فرمانبرداري ڪئيُخدا 

ڏینھن، سمسون پنھنجي طاقت جو
ڪ ھھي راز ڊیلیال سان بیان ڪیو، 

خوبصورت فلستیني
ھن. ھئيجاسوس 

ھڪجي ننڊ ۾ سمسون 
جاماڻھوَء کان ھن 

.وار ڪٽایا ھئا



ي پوِء فلستین سپاھین سمسون تي ڊلیلھ ج
سمسون سخت . ۾ حملو ڪیوڪمري 
سندس طاقت ختم ٿي پر -وڙھیو 

دشمنن سندس سندس . ھئيوئي 
انڌو ۽ .ڇڏیوناکیون ڪڍي 

فلستین جو سمسون ، ڪمزور
اھي کلڻ . ویوبڻجي غالم 
کي ٻانھن جي ُخدا ۽ لڳا 

.ڪیونٺٺولیون 



.  ھئيفلستین جي ضیافت
ھنن پنھنجي مڇيَء جي

دیوتا، ڊیگن جي ساراھھ
ون ڪئي، جنھن الِء سمس
.  وکي سندن ھٿن ۾ ڏنو وی
انھن ڊگن جي مندر ۾ 
ميء  پیتو ۽ خوشي 

ون پوِء انھن سامس. ڪئي
کي سڏ ڪیو تھ ھو انھن

.الِء تماشو ڪري



ھڪڙو ڇوڪرو سمسون کي وٺي آیو، ۽ ھن کي ھیڪل جي
فلستیني ۽ مندر ۾ گھڻا 3000ڇت تي . ٿنڀن تي ٽیڪ ڏیاریو

مسون پر جیل ۾ س.وڌیڪ ھئا، سڀئي مٿس ٺٺولیون ڪندا ھئا
جا وار وڌڻ لڳا 

ھاڻي ھن . ھئیاء
اي "ڪئي، دعا 

مون ُخداوند ُخدا، 
صرف ھڪ کي 

مضبوط ڀیرو 
، تھ مان ڪر

ٻن اکین پنھنجي 
."بدلو وٺانجو 



سمسون کي ٻیھر طاقتُخدا ڇا 
ڏیندو؟ ڇا سمسون ناممڪن ڪم

سختي! ھا! ڪري سگھي ٿو؟ ھا
ن ۽ ڇڪڻ، سمسون زبردست ٿنڀ

ڊگن . کي ڌار ڪري ڇڏیو
مندر تباھھ ٿي ویو، جو 

فلستینین ھزارین 
کي ماریندي 

بھ سمسون 
.ٿي ویوھالڪ 



انسانجو مضبوط ُخدا سمسون، 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

16-13قاضین 

".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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