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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



دا خُ بادشاھھ ۽ راڻي . اسرائیل الِء سڀ ڪجھھ خراب نظر آیو
ھ جلد ئي ماڻھن ب! ڪھڙو خراب مثال آھي. کان نفرت ڪندا ھئا

ڇا . اکان نفرت ڪئي ۽ ڪوڙي دیوتا جي پوڄا ڪرڻ لڳُخدا 
ھا، ڪجھھ وفادار پرستار ؟سان پیار آھيُخدا ڪنھن کي 

ھڪ . ھئا
ُخدا ، ڏینھن

انھن مان 
ھڪ ایلیاه 
نالي سان 
ڳالھائیندو 

.آھي



خي ایلیاه بدڪار بادشاھ ا
جیئن "آب کي چیو، 

ي بني اسرائیل جُخداوند 
جیئرو آھي، انھن ُخدا 

سالن ۾ نھ ماڪ ۽ نھ 
مینھن ٿیندو، سواء 

."  منھنجي چوڻ جي
ُخدا ! مطلب تھ ڏڪار

ئیل پنھنجي قوم بني اسرا
کي انھن جي بڇڙائي ۾ 

. وڃڻ نھ ڏیندو



بادشاھھ کي 
کان خبردار ڪرڻ 

ایلیاه کي ُخدا ، پوء
۾ ھڪ ملڪ 

جاء پُرسڪون 
.  انتظار ڪیوایلیاه اتي، ھڪ نديَء وٽ، . موڪلیوتي 
اني ۽ صبح ۽ شام م. کیس کارائڻ الِء ڪانگ موڪلیاُخدا 

. ۽ ایلیاه پاڻي نديء مان پیتو. کڻي آیا



نديجلد ئي 
وئي،سڪي 
اڃاتھ ڇاڪاڻ 

ان زمینتائین 
نھ پیومینھن ۾ 

ُخدا جو. ھو
.  سڄي ملڪ ۾ پاڻي جي کوٽ ھئي. ڪالم سچ اچي رھیو ھو

ران ٿي ایلیاه شاید حی. ماڻھو بک مرندا ھئا. فصل نھ پوکیندا آھن
.  وویو ھجي تھ ھاڻي ھن جو ڇا ٿیندوڇو جو پاڻي ھلیو ویوھ



ڏسو، اُٿ، صارپت ڏانھن وڃ ۽ اتي رھھ،"ایلیاه کي چیو، ُخدا 
حڪم مون ھڪڙي بیواھ کي 

رزق آھي تھ تو کي ڏنو 
جي ٻانھن پنھنجي ُخدا ." ڏي

پر . ٿوڄاڻي کي ضرورتن 
عجیب ڪھڙو ڪرڻ مھیا 

سان، عاجزي . آھيطریقو 
فرمانبرداري ایلیاه ُخدا جي 

ھو صارپت جڏھن . ڪئي
، تڏھن رن زال ڏانھن پھتو
ڪاٺیون دروازن تي شھر جي 
. ڪري رھي ھئيگڏ 



اڻي کي ٿانَو ۾ ٿورو پمون "
ه ایلیا" ،ڏي تھ مان پیئان
بس ". عورت کي چیو

منھنجي الِء پنھنجي 
۾ مانيَء جو ھٿ 

ٽڪرو وٺي ھڪ 
."اچ

مون وٽ ماني "
.  بیواھھ جواب ڏنو" ،ناھي

ھڪڙي مٽ ۾ اٽي جي "
و ُمٺ آھي ۽ ُڪپي ۾ ٿور

ن افسوس سان ا". تیل آھي
تھ عورت نبيَء کي ٻڌایو

تھٿیندو ختم اھو جڏھن 
۽ھوَء 

سندس 
سانبک پٽ 

.ویندامري 



نھ، پھرین مون کي ان مان ھڪ ننڍڙي ماني پچائي مون ڊڄ "
"  ،اھيوٽ کڻي اچ ، ۽ پوِء ڪجھھ پنھنجي ۽ پنھنجي پٽ الِء ٺ

ي، زمین تي مینھن نہ وجھُخداوند ڏینھن جنھن ". ایلیاه چیو
ُخدا ." ٽنديتیستائین نھ اٽي جومٽ کٽو، نڪي تیل جي ُڪپي ک

عورت ۽! ۽ ھن ڪیو. کي ان الِء ڪو معجزو ڪرڻو پوندو
ومٽ پورو سندس پٽ ڪیترائي ڏینھن کائیندا رھیا، پر نھ اٽي ج
جي۽ نھ تیل ٿیو 

.ُڪپي سڪي



و ھڪ ڏینھن افسوسناڪ واقع. ایلیاه انھن سان گڏ رھندو ھو
ڪ ایلیاه ڇوڪر جي الش کي ھ. بیواھھ جو پٽ مري ویو. ٿیو

.  ویومٿئین ڪمري ڏانھن وٺي 
کي رڙ ھن ُخداوند تعالٰي 

اي "چیو، ڪري 
منھنجي منھنجا ُخدا، 

آھي تھ ھن ٻار دعا 
روح ھن ڏانھن جو 

ڪھڙي ." اچيواپس 
! دعا آھيناممڪن 



، ۽ ایلیاه جو آواز ٻڌو ۽ ٻار جو روح کیس واپس آیوُخداوند 
نھنجي جڏھن ایلیاه ٻار کي ورتو ۽ ھن کي پ. ھو جیئرو ٿي ویو

ھاڻي ھن "ماُء کي ڏنو تھ ھن چیو تھ 
ذریعي مون کي خبرپیجي وي جي 
، ُخدا آھینتھ تون مرِد آھي 

جو ڪالم ُخداوند تعالٰي 
وات ۾ تنھنجي 

."آھيسچ 



،ڪلیوایلیاه کي بادشاھھ ڏانھن واپس موُخدا ٽن سالن کان پوء، 
."مان زمین تي مینھن موڪلیندس"ٻڍائیس تھ 



جي سئوُخدا اخي آب ڏانھن وڃو؟ ھن جي زال ایزبل اڳ ۾ ئي 
شاھھ اخي ھو باد. پر ایلیاه بحث نھ ڪیو. نبین کي قتل ڪیو ھو

.وٽ ویوآب  



جڏھن اھي ٻھ ماڻھو ملیا، 
یو  ایلیاه اخي آب کي للڪار

۽ اٺ تھ سڀني بني اسرائیلن
سئو پنجاھھ ڪوڙن نبین

۽ ھڪڙي جڳھ تي کي 
جنھن کي ڪرمل جبل 
سڏیو ویندو آھي گڏ ڪرڻ

، ایلیا ماڻھن سان.الء چیو
جیڪڏھن. "ڳالھایو

، تھآھيُخداوند ُخدا 
جي پیرويھن 

."ڪریو



ي روشن پر انھن ک. ڪیاءَ ایلیاه ٻھ ڍڳا قرباني طورالَء تیار 
پنھنجن ۽ تون .چیوھن ".ڪرڻ الِء ڪا بھ باھھ نھ ھئي

جي نالي تيُخداوند معبودن جي نالي سان سڏیندي، ۽ مان 
ھا ا"." آھيُخدا اھو ٿو، باھ سان جواب ڏئي جیڪو ،سڏیندس

.  ماڻھن جواب ڏنو" ،ڳالھھ سٺي آھي



کي صبح کان شام تائین ڪوڙا نبي پنھنجن ڪوڙن معبودن
سان اھي ٽپو ڏنائون ۽ نچندا رھیا ۽ پاڻ کي چاقو. سڏیندا رھئا

.پر ڪا بھ باھھ نھ آئي. ڪٽیو جیستائین اھي رت نھ وھي



ین پوِء ایلیاه مذبع ۽ ڪاٺ
ا ڇنڍایو، ۽ دعپاڻيَء تي 

، مون اي ُخداوند". ڪئي
ن کي ٻڌ، تھ ھي ماڻھو ڄاڻی

ُخداوند ُخداتھ تون ئي 
الٰي ُخداوند تعپوِء ..." آھین

اھو . جي باھھ ٻري وئي
سوختني قرباني ۽ ڪاٺ

پوِء ان. کي ساڙي ڇڏیو
پٿر جي قربانگاھھ 

!ساڙي ڇڏیوکي 



جڏھن ماڻھن اھو ڏٺو تڏھن رڙ ڪیائون تہ
عل ب"،۽ ایلیاه چیو!" آھيُخدا ، اھو ُخداوند"

کي جي نبین کي پڪڙیو، انھن مان ھڪڙي
و ایلیاه اُھو ڪیو جیڪ!" بھ ڀڄڻ نھ ڏیجو
.گھڻو اڳ ۾ ڪیو ھوآب اخي بادشاھھ 

سڀئيھن 
نبین کي قتل ڪوڙي 

.  ھوڪرایو 



آبجي ٻانھي اخي ُخدا پوِء 
تيکي ٻڌایو تھ مینھن واٽ 

ننڍڙوجلد ئي ھڪ . پیو آھي
ي؟ ڇاه برسات پوند. ڪڪر ظاھر ٿیو

ر ٽن سالن کان وڌیڪ خطرناڪ ڏڪا
کان پوِء؟



ٿوريَء دیر ۾ آسمان 
ڪڪر ۽ واُء سان 
ڪارا ٿي ویا ۽ تیز 

ش بارُخدا . برسات پئي
ماڻھن کيُخدا . موڪلي

ن ڏیکاریو تھ ایلیاه انھ
.  کي سچ ٻڌائي رھیو ھو

ظاھر ڪیو تھ ھو ُخدا 
.آھيُخدا اڪیلو سچو 



ھھ توھان ڇا سوچیوٿا تھ بادشا
۽ سندس خادم ُخدا اخي آب 

!  ایلیاه جي عزت ڪندو؟ نھ
ي حقیقت ۾، ایزیبل ایلیاه ک

مارڻ جي ڪوشش ڪئي، پر
آخر ۾، اخي آب . ھو ڀڄي ویو

جنگ ۾ مارجي ویو ۽ 
نوڪرن ایزبل کي محالت ۾ 

ھڪ بلند ڀت کان ڌڪایو 
ن ھوَء ھیٺان پٿر. ماري ڇڏیو

.تي ڪري پاش پاش ٿي وئي



ایلیاه کي ڇا ٿیو؟ ھڪ ڏینھن 
و باھ جي گھوڙن سان گڏ باھ جُخدا 

لیاه جو ٻانون ایُخدا ۽ . رٿ موڪلیو
مٿي،باھ واري ماڻھو سان تشبي، 

.ڏانھن ھلیوویوآسمان 



ماڻھوباھھ جو 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

۲سالطین ۲، ۱۹۔ ۱۷سالطین 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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