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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



اہندا بہوں پہلے اسرائیل دی سرزمین تے منوحہ نامی ہک بنده ر
یں ہک ڈھ۔ تھِی گئےھاء۔ اوه ڈھویں میاں تے بیوی بے اوالد 

منوحہ دی زال تے ظاہر تھیاء فرشتہ دا خدا 
خاص آکھا کہ تیڈے گھرہک تے اوں نے 

۔تھیسیپیدا بال 



۔ منوحہ اُوں عورت نے اپنڑے پائے ُکوں اے عجیب واقعہ سنایا
ھی کہ نے دعا کیتی کہ اے هللا سائیں ساڈے تے دوباره ظاہر ت

ں کیا ایں تھیون والے بال دے بارے ساکوں ہدایت کر کہ ساکو
کرنا چاہیدا ھئے۔ 



ال دے فرشتے نہ منوحہ ُکوں آکھا کہ ایں ب
وال وی نہ ُمناویں۔ اوه شراب نہ پیوے تے

ے ایں بیان منع کیتی شیواں نہ کھاوے۔ خدا ن
وه بال ُکوں منصف بنن کیتے چنیا اے۔ ا

اسرائیل دا راہبر تھیسی۔



خدا دی قوم اسرائیلیاں ُکوں 
ویلے بہوں مدد دی لوڑ ھاء۔ اُوں 

نے اپنڑی حیاتی اچوں خدا ُکوں انہاں 
ہن پر ھاء۔ ول او اپنے دشمن فلسطینیاں دے ظلم دا شکارکڈھ ڈتّا 

۔ لہذا اُوں جیہڑے ویلے انہاں نے دعا کیتی تے هللا سائیں نے سنی
چ ایں بال ُکوں زمین تے بھیجیا ھئے کہ اوه دنیا انے 

توں طاقتورآدمی بنے۔ ساریاں 



ون رکھا َول اُوں عورت دے گھربال پیدا تھیاء تے اوندا ناں سیمس
ں ُکوں گیا۔ جیہڑے ویلے او بال وڈا تھیاء تے هللا سائیں نے اُو

برکت ڈتّی اتے خدا دی روح اوندے 
راہون لگ گئی۔ سیمسون اُتے 
طاقت ور تھی گیا۔ ہک بہوں 
اوه ببرشیرنال اپنڑے ڈھیں 
نال لڑا تے ہتھاں 
ُکوں مار گھتّا۔ اوں 



اں سیمسون نے شہد دیاں مکھیبعداچ 
وں دے چھتّے ُکوں مرده شیر دے جسم اچ

اوس نے ہک پہلی پچھی ۔کڈھ کے کھادا 
تے کہ کھاون واال تے کھاون کیتے نکال
طاقتور وچوں شہد دی مڻھاس نکلی۔ 



جھ کوئی وی ایں پہیلی کوں باتھاں 
یں سکا۔ پرسیمسون دی فلسطینی نونہ 

وه زال،نے اپنڑی دوست ُکوں جو آکھا ا
یا۔سن کے سیمسون ُکوں بہوں غصہ آ 



وندی سیمسون فلسطینیاں تے زیاده ناراض تھیاء جڈن انہاں نے ا
ایں گال زال ُکوں اُوندے سب توں چنگے دوست دے نال پرنّا ڈتّا۔
توں پہلے دا بدلہ گھنن کیتے اوں نے منصوبہ بنایا۔ پر کیویں؟ سب

اں سو لومڻریاں ُکوں پکڑا، َول اوں نے انہاں دی300سیمسون نے 
لدی بڈُو کر کے لتاں بدھیاں تے انہاں دے تلے ڈو 

رکھ ڈتّی۔بھاء 



ھیتاں َول سیمسون نے انہاں لومڑیاں فلسطین دے گندم دے ک
اچ َسٹ ڈتّیاں۔



اء کیتا۔ ہن فلسطیناں نے اُوندے کولوں بدلہ گھنن دا اراده چ
ا۔ سیمسون نے اپنڑے آپ ُکوں انہاں دے حوالے کر ڈتّ 

کیتا انہاں نے اُوں ُکوں بدھا تے فلسطینیاں دے حوالے
ایں ُکوں مار گھتن۔ کہ 



پر خداوند دا روح سیمسون تے نازل
اں۔ َول تھیاء ۔ اُوں نےرسیاں توڑ گھتی

اء اُوں نے مرے تھیئا گڈوں دا جبڑاچ
۔دشمناں ُکوں مار گھتیاء1000کے 



بھیجے۔ ہک فلسطیناں نے سیمسون ُکوں لبھن کیتے اپنڑے بندے
اں نے رات انہاں نے ہک شہر اچوں سیمسون ُکوں پکڑ ِگداتے انہ

شہرے دے دروازے بند کر ِگدے۔پر سیمسون نے پھاڻک دا 
دروازه پٹ کے اپنے موڈھیاں تے چاء کےباہر چال گیِا۔



اء۔ پر سیمسون نے خدا دی نافرمانی کیتی ھ
اوه خدا نے اُوں ُکونطاقت بخشی ھاء جڈن تک

وفادار رہیا۔ ہک ڈھیں سیمسونخدانال 
اپنڑی طاقت داراز خوبصورت نے 

ہک ُکوں ڈسا ڈتّا۔ اوندے نالدیالئیلہ 
ے ھاء جیں نے سیمسون دے ُستآدمی 

وال کپ ڈتّے۔پئے 



ے َول فلسطینی سپاہیاں ن
ڈئیاللہ دے کمرے 

دےاندرسیمسون دے وار 
ی کیتا۔ پر سیمسون نے و

مقابلہ کیتا پر داانہاں 
۔ اوندی طاقت چلی گئی ھاء

ول اوندے دشمناں نے 
اں اوندیاں اکھیں گڈھ گھنی



۔ تے اندھا سیمسون
م فلسطینیاں دا غال

ا بن ِگیا۔ ول اوه خد
دے ایں خادم تے 

۔کَھلن کھڑ گئے



ت فلسطینیاں دی ہک ضیاف
ھاء تے انہوں نے اپنڑے 

مچھلی دے خدا، ڈاگون دی 
پرستش کیتی۔ انہاں نے 

سیمسون ُکوں اُوندے اگے
ا۔ انہاں قربانی کیتے پیش کیت

نے مے نوشی کیتی اتے 
ڈیگن دےمندر اچ خوشی 

منائی۔ ول انہاں نے سیمسون
ڈا۔ ُکوں تماشا کرن کیتے س



ھاں ہک نوجوان چھوئر سیمسون ُکوں گھن کے اُت
ال بدھ آیا تے انہاں نے سیمسون ُکوں اوں ستوناں ن

ھاء۔ڈّتٓ جیس تے مندر دی عمارت کھڑی 



فلسطینی چھت تے کھڑے ہن اتے اور وی 3000تقریبااُتھاں 
ا بہوں سارے مندر اُوں ُکوں مذاق کریندے کھڑے ہن۔ایک لڑ ک
پر سمسون کو لے کر آیا، اور اسے ان ستونوں پر جھکادیا جس

مندر کی عمارت 
تھی۔ کھڑی 
سڻی 3000
پر ، اور چھت 
سارے مندر بہت 
اندر تھے ، کے 
اس کا مذاق سب 
رہے تھے۔اڑا 



ن پر سیمسون دےوال قید خانے اچ ودھنا شروع تھئی گئے۔ ہ
اُوں نے دعا کیتی کہ اے خداوند بس صرف ہک وار میکوں 
بدلہ میڈی طاقت واپس کر ڈے تاں جو میں اپنڑی اکھیں کڈھن دا

گھن سکاں۔



کیا خدا سیمسون کُوں دوباره طاقت 
ڈیسی؟ کیا سیمسون ناممکن کم کر 

سیمسون نےبہوں ! گھنسی؟ جی ھاں 
طاقت ال کے وڈے ستوناں ُکوں 

تے ڈوه ڻکڑے کر ڈتّا۔ چِھکا 
دا مندر ڈھے پیِا تے ڈیگن 

فلسطینی تے ہزاراں 
ُکوں مارن سیمسون 

تباه تھئی گئے۔والے 



بہادرجوانسیمُسون خدا دا 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

16-13قضاء۔ 

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



اختتام



،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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