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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



وڑ ھاء۔ اتھاں ہل جوون کیتے اتنے بیل نہ ہن۔ ہک بئے بیل دی ل" 
ایں گال نے ہک نوجوان کسان ُکوں 

روکا جیں ُکوں الیشع آدھے ہن۔ نیئں 
نے اپنڑے آپ بیل دے نال اپنے اوس 
ُکوں جوڑ گداکیوں جو اوه ہک آپ 

تے ہوشیارمحنت مضبوط 
ھاء۔ کش 



وتدا الیشع،جیہڑے ویلے بیل ُکوں ج
اُوں پیاء ھاتے خدا دے نبی ایلیاه نے
ھیت ُکوں سڈا۔ نوجوان آدمی نے اپنا ک
چھوڑکے خدا دا خادم بنن کیتے 

ں ہک ڻُرپیِا۔ ہک ڈھیں خد ایلیاه ُکو
اگ دے بگولے دے نال اسمان تے 

ئیل گھن گیِا۔ تے ول ہن الیشع اسرا
کیتے خدا دا نبی ھاء۔



چال الیشع،اگرچہا اداس ھاء کیوں جو ایلیاه
تی گیا۔ پر اوس نے خدا دے حضور دعا کی

خشے۔ کہ خدا اُوں ُکوں ایلیاه جئی طاقت ب
ے الیشع نے ایلیاه دی چادر ُکوں چاتا ات

پانیایلیاه دی کار دریا دے وگدے 

تے ماریا تے پانی 
!ڈوھ حصے تھی گیا

ا تھی ہن الیشع ُکوں پک
گیا کہ خدا اوندے نال

۔ ھئے



می الیشع، جڈن بیت ایل نا
شہرُکوں ویندا پیاء ھاء

تے کجھ چھوئراں نےاوں
ے اوئ" ُکوں مذاق چاء کیتا

گنجے سر والے اتھوں 
۔ الیشع خدا دا "نکل ونج

ہ خادم ھاء اُوں نے پرواه ن
کیتی۔ ہرانہاں دے نال 
گل حیران کن گال تھئی جن

اچوں ڈوھ ریچھنیاں 
نوجواناں 42نکلیاں تے 

ُکوں کھا گیاں۔



ہک ڈھیں الیشع نے ہک بیواه عورت نال مالقات کیتی۔ اوس 
نے کئیں دا قرضہ ڈیونا ھاء عورت 

نہ کر سکی۔ ادا رقم اوه پر
حاصل اوندے کولوں رقم 

قرض کیتے کرن 
نے اوندے خواه 

بناکے پوترغالم ڈوھویں 
توں " پئے ہن۔ ویندے 

سارے تے اپنڑے ونج 
تھاں اکڻھے پڑوس توں آس 
کہ ڈیکھ گھنے تے اے کر 

، الیشع نے "ہوونخالی برتن 
ایں عورت کیتے سائیں هللا آکھا 

کم کریسی۔بہوں چنگا 



یہا اُوں بیوه دے گھر ہک نکا ج
ے تیل دا پیالہ ھاء پر اُوں نک

پیالے وچوں اُوں نے انہاں 
یتے ساریاں تھاواں ُکوں بھرن ک
!  بہوں زیاد تیل گھت ڈتّا ھاء

اگر انہاں ڈھیاں اچ ڈوه وڈے 
ڻب ہوون ھاء تے ول تساں 
اں ُکوں کیا لگدا اے کہ خدا انہ
رت ُکوں وی بھر ڈیندا؟ بیوه عو

اپنڑے نے تیل ُکوں ویچ ڈتّا تے
باالں ُکوں بچا گدا۔ 



ے ہک بئی خاتون تے اوندا پایا نے رل ک
ایا اپنڑے گھر اچ ہک خصوصی کمره بن

ے جڈن الیشع لنگھے تتاکہ 
اچ کمرے ره سکے۔ اتھاں 

نے بستر، انہاں 
میز، ہک ہک 

تے ہک کرسی 
دان رکھ ڈتّا چراغ 

اُوں کمرے تے 
ہمیشہ کیتےُکوں 

کیتے الیشع 
کر ڈتّا۔ مخصوص 



ایں الیشع نے ایں گال تے حیرانگی دا اظہار کیتا کہ اوه کیوں
ہ جوڑے دی مہربانی دا بدلہ ڈے سکدے۔ جڈن اوں ُکون پتہ چال ک

ال کیتی انہاں دی کوئی اوالد نیئں تے الیشع نے اُوں عورت ُکوں گ
دا اگلے سال تیڈے گھر پوتر پی"کہ اوندی سمجھ توں باہرھاء۔

تے ول یقینی" تھیسی
تے اوندے گھر طور 
پیدا تھیاء۔ بیڻا 



ا سر میڈ" کجھ سال بعد اوہو بچہ اپنے باپ دے نال کھیتاں اچ ھاء۔
لے اُوں چھوئر نے شور مچا ڈتّا۔ جیہڑے وی" ھائے میڈھا سر گیا

وپہر اُوں ُکوں اوندی ماں دے کول گھن آئے تے اوه اوندے کول ڈ
وئر تک بیڻھا رہیا تے کجھ دیر بعد اوه مرگیا۔ اوندی ماں نے چھ

ڈے خیال ُکوں الیشبع دے کمرے اچ اوندے بسترے تے پا ڈتّا۔ تہا
اچ کون اوندی مدد کر سکدے؟۔ 



ڈاں اوه عورت ہک گ! کیا تساں الیشع دا آکھسو؟ اتے درست ھئے
ع اوندے تے سوار تھئی کے اوندی تالش اچ نکل کھڑی تھئی۔ الیش

ضور دعا گھرآگیا تے کّال ای اُتے چال گیا تے هللا سائیں دے ح
کیتی۔ خدا نے اُوں چھوئر 

زندگی بخش ڈتّی۔ الیشع دی 
عورت ُکوں نے 

سڈا تے 
اپنڑا "آکھا

پوترکوں 
۔ "گھنچاء 
کینی اوه 

تھئی خوش 
!  ہوسی



سامریہ دے نیڻرے زمین اچ نعمان
نامی ہک لشکر دا سردار رہندا ھاء۔

اوه بہادر تے مضبوط انسان ھاء 
پراُوں ُکوں جلد تے کوڑھ دی 

بیماری تھی گئی ھاء۔ 



نعمان دی بیوی دی نوکرانی 
لڑکی ھاء جو اسرائیل اچوں 

غالم بنا کے گھن آئے ہن۔ 
کہ اوس چھوڻی لڑکی نے آکھا

جیکر نعمان اوس نبی دے "
اچ کول ہووے آ جیہڑا اسرائیل

رہندے تے اوه ایندے کوڑھ 
۔ "توں شفاء ڈیندا



تے نعمان جلدی نال اُوں نبی ُکوں ملن کی
چال گیِا۔ اوه اپنے نال چاندی، سونا اتے
ے بہوں خوبصورت لباس تے تحفے اوند

کیتے گھن گیِا۔ 



ے الیشع دا نوکر باہرآیا ت
ونج تے دریائے "آدھااے 

اُردن اچ ست واری غوطے 
مار تے تیڈھا جسم ول پاک

۔ نعمان "صاف تھی ویسی
غصہ نال بھر گیا۔ کیا اوں
ن ُکوں سامریہ،اپنی سرزمی

دے صاف تے تازه دریاواں 
اچ نیئں دھو سکدا ھاء۔ 
بدقسمتی نال اوه ُمڑا تے

اپنے گھر ول ڻر پیاء۔ 



نعمان دی خوش قسمتی ھاء کہ 
وں الیشع دے نوکر نے اُوں کُ 

الیشع دے حکم دی اطاعت 
دا آکھا۔ َول نعمان کرن 

دریائےاُردن اچ چال گیا 
َست واری پانی اچ غوطہ تے 

ِگداتے نعمان نے کوڑھ توں
قیقی ۔ َول نعمان نے ح!شفاء پاتی

خدا، الیشع دے خداوند خدا دی 
وں ں کُ ملسو هيلع هللا ىلصعبادت کیتی جیئں اُ 

کوڑھ توں بچایا۔



خدا نے اپنے خادم الیشع دی 
موت دے بعد وی اُوں ُکوں 

دمی استعمال کیتا۔ ہک ڈھیں ہک آ 
ھاں اوس غار اچ دفن کیتا گیِا جت

ء۔ الیشع ہک عرصے توں دفن ھا
جیہڑے ویلےانسانی الش نے 

نبی دی ہڈیاں نال لگیاں تے 
آدمی اچ جان آگئی تے اُوں 
اپنے پیراں تے کھڑا تھیاوه 
اقت ۔ حقیقتاً خدا نے اپنی طگیاِ 

ع کُوں اپنڑے وفادار خادم الیش
دے ذریعے ظاہر کیتا۔ 



انسانالیشع، معجزات واال  

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

2-13۔ سالطین۔ ۲

“۔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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