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توھان کي ھن ڪھاڻي ڪاپي یا پرنٽ ڪرڻ جو حق آھي، : الئسنس

.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



دائمي زندگي حاصل ڪرڻ ! استاد"
"؟الِء مون کي ڇا ڪرڻ گھرجي

ماڻھو جنھن سوال ڪیو اھو اھو 
، ھوھڪڙو شریعت جو عالم 

یسوع کي ڦاسائڻ جیڪو 
ڪوشش جي 

ڪري 

جو قانون ُخدا ". ھورھیو 
.یسوع جواب ڏنو"؟ٿو چويڇا 



ار ۽ پنھنجي پاڙیسري سان پیُخدا "
منھنجو پر ". ماڻھو چیو"،ڪریو

.ھن پڇیو"؟پاڙیسري ڪیر آھي



جي شخص انسان جي سوال جو جواب ڏیڻ الء، یسوع ھڪ 
یریحوباري ۾ ھڪ ڪھاڻي ٻڌاي جیڪو یروشلم کان 

سفر ڪريتائین رستي تي 
تيمڙس . رھیو ھو
.حملو ڪیوچورن 



یون چور سڀ ڪجھھ ڦُُر ڪري ویا جیڪا بھ ملي سگھ
ي ٿي، ایستائین جو بدقسمت مسافر جا ڪپڙا بھ الھ

ھنن کیس سخت زخمي پڻ ڪیو، .ویاکڻي 
کیس روڊ ڪري جنھن

۾ ئي اڌ مئو جي پاسي 
.ڇڏي ھلیا ویاڪري 



. یومٽھاڻي اتفاق سان ھڪڙو کاھن ُھتان 
مدد ضرور ھو زخمي ماڻھوَء جي 

جڏھن ھن ماڻھوَء ! نھ.ڪندو
رت کي 

ڏٺو تھ ھو وھیندي 

پاسي جي ٻئي رستي 
.لنگھي ویوکان 



جلد ئي پیرن جي آواز ھڪ ٻئي شخص جي اچڻ جو
ھو ھڪ الوي ھو، جیڪو ھیڪل ۾ . اعالن ڪیو

ھن بیھي ھن زخمي .ڪاھنن جي مدد ڪندو ھو
کي ڏٺو، پوِء بغیر ماڻھوَء 

.مدد جي ھلیو ویوڪنھن 



یھودي . آخر ھڪ سامري ماڻھو اچي گڏ ٿیو
یسوع جي. ماڻھو سامرین کان نفرت ڪندا ھئا

ڪھاڻي ٻڌندڙ ماڻھو سامري جي ھیرو 

جي امید نھ ٿیڻ 

پرواھھ سامري پر ُھن . ھئاڪندا 
.، ۽ مدد ڪرڻ الء روانو ٿیوڪئي



ي سامري گوڏا کوڙي، اجنب
جي زخمن تي نرميَء سان

ِء پو. دوا ۽ پٽیون لڳایون
ھن زخمي ماڻھوَء کي 
پنھنجي گڏھھ تي سوار 

.ڪري مدد ڪئي



رستي جي ھڪ سرائي ۾، سامري سڄي 
رات ان شخص جو 

.رکیوخیال 



سا صبح جو ھن سرائي جي مالڪ کي پئ
ڏنا تھ ھو ھن مسافر جي سنڀال ڪري 

ھو ٻیھر جیستائین 
.نھ ٿي وڃيٺیڪ 



ہ یسوع پڇیو ت. ڪھاڻي ختم ٿي وئي
"؟ماڻھوَء جو پاڙیسري ڪیر ھوزخمي "



شریعت جي عالمن  جواب ڏنو
و تھ سندس پاڙیسري سامري ھ

.جنھن ُھن تي رحم ڪیو



،  ۽ تون بھ ائین وڃ"
.  ویسوع چی"،ئین ڪر

پاڙیسري ڪنھن کي
اسان . ضرورت ۾ آھي

ضرورتمند ماڻھن جي 
مدد ڪندي محبت 
. ڏیکاري سگھون ٿا

کي راضي ُخدا اھو 
.ڪري ٿو



سامرينیڪ 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

10لوقا 

".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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