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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ي حنھ ھڪ سٺي نیڪ عورت ھئي، القانھ سان شاد
دا خُ انھن ٻنھي . ٿیل ُھئي، ھڪ سٺونیڪ ماڻھوھو

.  جي عبادت ڪئي ۽ ٻین سان ھمدردي ڪندا ھئا
حنھ جي زندگي مان ڪجھھ پر 

ھن ٻار ڄڻڻ ٿي . ھوغائب 
ھا، ھن ڪیئن . چاھیو
!  ٻارکي تي چاھیوھڪ 
انتظار ڪئي ۽ دعا ھُنء 

۽ امید ڪئي ۽ ڪئي 
وڌیڪ انتظار ڪجھھ 

!پرڪو ٻار نھ آیو. ڪیو



جي ُخدا ھر سال، حنھ 
تي عبادت ڪرڻ الء خیمھ 
سان ُخدا ھڪ سال ھن . ویئ

واعدو ڪیو تھ جیڪڏھن ھو 
کي پٽ پیدا ڪندو تھ ھوءَ ھن 
دا خُ ڇوڪري کي ھمیشھ الِء ان 

.بڻائي ڇڏینديجو ٻانھو 



پیرسن ڪاھن عیليء،
.  حنھ کي دعا ڪندي ڏٺو

ھن سوچیو تھ حنھ 
شراب پیئیتل آھئي، 
ڇاڪاڻ تھ ھن جا 

لُڏیا پي پر آواز چپ 
.  ڪو نھ پي آیو

حنھ کي عیليء 
!ڇڏیوڊاھي 



پر حنھ عیليء کي ٻار
سان ُخدا الِء دعا ۽ 

سندس واعدي بابت 
"،سان وڃامن ". ٻڌایو

. عیليء جواب ڏنو
دا خُ ۽ بني اسرائیل جو "

توھان جي درخواست 
کي قبول ڪري ٿو 

جیڪو توھان ھن کان 
ي عیليء ج." گُھریو آھي

. لفظن حنھ کي امید ڏني



رب ھن . "جلد ئي حنھ جي دل وڏي خوشي سان ڀرجي وئي
ھنَء ۽ القانھ کي. ۽ ھن جي دعا جو جواب ڏنو" کي یاد ڪیو

و جنھن ج(ھڪ ننڍڙو ڇوڪرو ٿیو جنھن جو نالو سموئیل ھو 
اد کي یُخداوند پر ڇا حنھ ). “جي طرفان ٻڌوُخدا ”مطلب آھي 

ڪندي ۽ سندس واعدو کیس یاد ھوندو؟



حنھ ھر سال خیمھ اجتماع ۾ 
اوه، . وڃڻ ڇڏي ڊیندي آھي

سان ُخدا پیارا، ڇا ھن 
پنھنجو واعدو ٽوڙي ڇڏیو

ھو؟ نھ، حنھ انتظار ڪري 
وئیل رھي ُھئي جیستائین سم

ُڪجھ وڏوٿئي خیمھ ۾ رھڻ
جي ُخدا ۽ عیليء کي 

خدمت ڪرڻ ۾ مدد 
پوِء ھوَء . سگھيڪري 

.کیس خیمھ ۾ وٺي اچي



حنھ کي ھن جي ُخدا 
عظیم وفاداري الء 

.  برڪت ڏئي ٿو
دا خُ سموئیل کان پوِء 

۽ کیس ٽي وڌیڪ پٽ
ر ٻھ ڌیئرون ڏئي ٿو، ھ

سال حنھ خیمي اجتماع
جي عبادت ُخدا ۾ 

ڪرڻ الِء وڃي 
ھر سال ھوَء ۽ . ٿي

ھراڻ الِء نئون پسموئیل 
.ھئيٺاھیندي 



یلي ع. سموئیل عیلي جو اڪیلو مددگار نھ ھو
. یوجا پٽ، ُحفني ۽ فینحاس، پڻ اتي ڪم ڪ

ي جي بي عزتُخدا پر انھن بڇڙا ڪم ڪري 
نٿ ڪئي، ۽ جڏھن سندن پيُء عیلي کین م

ڪئي، تڏھن بہ انھن کیس 
عیلي . ڪیوتبدیل نہ 

انھن کي خیمھ ۾ کي 
ڪرڻ کان ڪم 

ڪرڻ برطرف 
پر . ھاگھرجي 

.نھ ڪیوھن 



ھڪ رات، سموئیل 
ھڪ آواز ٻڌو جیڪو 

.  ھن کي سڏیندو ھو
ڇوڪري سوچیو تھ اھو

.  عیلي سڏي رھیو آھي
ھن "،ھتي آھیانمان "

"  مون نھ سڏیو،. "چیو
اھو ٽي. عیلي جواب ڏنو

ي ڄاتو پوِء عیل. ڀیرا ٿیو
سموئیل سان ُخدا تھ 

.ڳالھائڻ چاھي ٿو



ڌائي عیلي سموئیل کي ٻ
۽ جیڪڏھن اھي "ٿو، 

، اوھان کي سڏین ٿا
، ُخداونداي 'چئو، تھ 

".تنھنجو خادم ٻڌي ٿو
وري سڏي ٿو ُخدا ۽ 
سموئیل کي تمام ۽ 

.وضروري پیغام ڏئي ٿ



اھو ڇا آھي . "صبح جو، عیلي سموئیل کي سڏي ٿو
ان نوجو. ھو پڇي ٿو" توھان سان ڳالھایو آھي؟جیڪوُخداوند 

اھو ھڪڙو خوفناڪ. سموئیل کیس سڀ ڪجھھ ٻڌائي ٿو
عیلي جي سڄي خاندان ُخدا پیغام ھو، 

برباد ڪرڻ وارو ھو، ڇاڪاڻ کي 
حفني ۽ فینحاس جي بڇڙائي تہ 

.گھڻو وڌي چڪي ھئيتمام 



لستین ف. جو خبردارڪرڻ سچو ثابت ٿیوُخدا 
، سان جنگ دوران، عیلي جا ٻھ بدڪار پٽ

جي ا ُخدجیڪي اسرائیل جي فوج جي اڳیان 
کاندشمن انھن . عھد جو صندوق کڻي ویا

حفنيصندوق کسي ورتو ۽ جو عھد 
ئيکي ٻین ڪیترن ۽ فینحاس 

جڏھن. سان گڏ قتل ڪیواسرائیلن 
گاڌيھو پنھنجي ، ٻڌواھو عیلي 

جيپیو، ھن ڪري تان 
پئي ۽ انڀڃي ڳچيء 

.ڏینھن مري ویو



ھن ان. جي عھد جو صندوق فلستین کي مصیبت ۾ آندوُخدا 
و، صبح ج. کیس سندن ڪوڙي دیوتا دجون جي مندر ۾ رکیو

ین ان فلستین. دیوتا دجون جو بت ان جي منھن ڀر ڪري پیو
.  ي پیوکي ٻیھر اٿاریو، پر ٻئي ڏینھن صبح جو اھو وري ڪر

.  ھن ڀیري، دجون ٽڪر ٽڪر ٿي ویو



. ویئفلستینین ۾ بیماري ۽ موت پکڙجي
انھن کي سزا ڏئيُخدا ڏسڻ الِء تھ  ڇا 

کیرڏیندڙ ٻھ فلستینین. رھیو ھو
کنیون تھ ان گاڏيَء کي ڍڳیون 
تي عھد جو جنھن الِء ڇڪڻ 

پر اُھي . ھورکیل صندوق 
.  وٺیندا آھنٻچا رکیو ڳئون جا 

ڳئون کیر وارا جیڪڏھن "
انھن ڏانھن وڃن ۽ اسرائیل 

کي اسان تھ بچن کي ڇڏي ڏین جي 
"آھي،ڪیو ُخدا اھو پوندي تھ خبر 

.پوِء ڳئون ھلڻ لڳیون۽ . چیوھن 



پوِء سموئیل، جیڪو ھاڻي
ي وڏوبالغ مرد ٿئي ویو ھو، بن
ان اسرائیل جي سڀني ماڻھن س

ن جیڪڏھن توھا. "ڳالھائي ٿو
ڏانھن ُخدا پنھنجي دل سان 

تھ ھو توھان کي ... موٽندا 
."  ندوفلستین جي ھٿ کان بچائی

جي وفادار نبي ُخدا ماڻھو 
.  فرمانبرداري ڪن ٿاجي 

جو ھٿ سموئیل ۽ ُخداوند 
۾ فلستین ڏینھن سڄي جي 

.جي خالف ھو



خادمجو ُخدا سموئیل، ڇوڪرو 

ھيکان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آُخدا 

۷۔ ۱سموئیل ۱

".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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