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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



. ئيھڪ ٻئي ڏاند جي ضرورت ھ. ھرَء الِء  ڏاند ڪافي نھ ھئا
اھو الیشع نالي ھڪ نوجوان ھاريَء 

ھر ھن پاڻ کي . روڪي نھ سگھیوکي 
سان ڳنڍیو، ۽ ان جي جاِء ورتي، جیڪو 

ھو ھڪ مضبوط، . ڏاند نھ ھو
ھوشیار محنتي 

ماڻھو 
.ھوندو



و جڏھن الیشع ھرَء ھالئي رھیو ھ
یس جو نبي ایلیاه آیو ۽ کُخدا تہ 

يَء ھڪ نوجوان پنھنجي ٻن. سڏیو
.  یوجو ٻانھو بڻجي وُخدا کي ڇڏي 

ان ایلیاه کي آسمُخدا ھڪ ڏینھن، 
.  ڏانھن ھڪ طوفان ۾ وٺي ویو
ن ھاڻي الیشع بني اسرائیل ڏانھ

.جو نبي ھوُخدا 



تھ غمگین ھو ڇاڪاڻالیشع جیتوڻیڪ 
دا خُ ایلیاه ھلیو ویو ھو، ھن دعا ڪئي تھ 

. يھن کي ایلیاه وانگر ساڳیو طاقت ڏئ
ایلیاه جي چادر کي کنیو، ۽ الیشع 
وانگر دریاء جي وھندڙ پاڻي ایلیاه 

پاڻي ورھایل . ماریوکي 
ھاڻي الیشع ڄاڻي ! آھي
.ساڻس گڏ آھيُخدا تھ ٿو 



ي نالایل جڏھن الیشع بیت 
شھر ڏانھن وڃي رھیو ھو، 
تڏھن ڪن ڇوڪرن مٿس 

ٺٺولیون ڪندي چیو تہ 
ي اوھین مٿوارا گنجي مٿي "

انھن کي پرواه نھ !" وڃو
م جو خادُخدا ھئي تھ الیشع 

انھن سان ھڪ حیرت . ھو
مان ٻیلي. انگیز واقعو ٿیو

ھتالھي ٻھ َرَڇ نڪري آیا ۽ ٻَ 
ڪر ٻارڻ کي چیڀاٽي ٽڪر ٽ

.ڇڏیائونڪري 



ات ھڪ ڏینھن الیشع ھڪ بیوه سان مالق
ڪئي جنھن تي پئسا قرض ھئا 

ھوء واپس نھ ٿي جیڪي 
پئسا وٺڻ . سگھيڪري 

، سندس قرضدار الءِ 
جي ٻن پٽن کي بیواھھ 
بڻائي وٺي وڃین غالم 

، پنھنجي وڃ". رھیوھو
پاڙیسرین کان ٿان سڀني 
" ٿان،خالي ... وٺاُدھر  
الِء ان عورت ُخدا . چیوالیشع 

.وارو ھوڪرڻ عجیب ڪجھھ 



بیواھ وٽ گھر ۾ تیل جو 
پر. ھڪڙو ننڍڙو پیالو ھو

رو ان ننڍڙي ٿانَء مان ھن ایت
ي تیل ڀریو ھو جو اھي سڀئ

ن جیڪڏھ! ٿان ڀرجي سگھن
۾ خانا انھن وٽ غسل 

ودھیڪ وڏا ٿان بھ ھجن ھا، 
ا ُخدڇا توھان سمجھو ٿا تھ 

انھن کي بھ ڀري ھا؟ بیوه
جي انھي تیل کي وڪڻي پنھن

.پٽن کي بچائي ورتو



ھڪ ٻي عورت ۽ ان 
جي مڙس پنھنجي گھر 

ھڪ خاص ڪمرو ۾ 
مٽي ٺاھیو تھ جیئن الیشع

. اتي رھي سگھيتھ 
انھنڪمري ۾ 

ھڪ پلنگ، ھڪ 
۽ھڪ ڪرسي میز، 

اھو. ھڪ شمعدان رکیو
ِء ڪمرو ھمیشھ الیشع ال
.مخصوص ڪیوویو ھو



ن الیشع انھي ڪري حیران ٿي ویو تھ ھو ھن جوڙي جي احسا
ھ انھن جڏھن ھن کي خبر پئي ت. کي ڪیئن موٽائي سگھي ٿو

کي ڪو بھ اوالد نھ آھي، تڏھن ھن ھڪ اھڙي ڳالھھ ڪئي 
، وقتسال ھن ایندڙ ". جنھن تي عورت یقین نھ ڪري سگھي

کيھڪ پٽ توھان 
،یقینن." ڏیندینجنم 

،سال بعدھڪ 
.ٻار پیدا ٿیو



گڏ ٻنین ڪجھھ سالن کان پوِء اھو ساڳیو ٻار پنھنجي پيُء سان
جڏھن . ڇوڪرو روئڻ لڳو" ،مٿو، منھنجو مٿومنھنجو ". ۾ ھو

د اھي ڇوڪر کي پنھنجي ماُء وٽ وٺي آیا، تڏھن ھو منجھن
ر کي ماُء ڇوڪ. تائین گوڏن ڀر ویھي رھیو، ۽ پوِء مري ویو

ھ ڪیر توھان سوچیو ت. لیٽایوجي ڪمري ۾ بستري تي الیشع 
ھن جي مدد ڪري سگھي ٿو؟



ھوَء ھڪ گڏھھ تي ! اھو درست آھيالیشع؟ ڇا توھان چیو 
الیشع . ھنئي ۽ کیس ڳولڻ الِء پوري رفتار سان ھلي وئيزین 

ُخدا . ريکان دعا گھُ ُخداوند گھر آیو، اڪیلو مٿي ویو ۽ پنھنجي 
کي ٻیھر جیئرو ڇوڪري 

عورت کي الیشع ان . ڪیو
تہ چیو سڏي 

پنھنجي پٽ "
."  کي وٺینس

ھوَء ڪیتري 
نھ خوش ٿي 

!ھوندي



سامریھ جي ڀرسان ملڪ ۾ نعمان 
نالي ھڪ لشڪر جو سردار رھندو

ھو بھادر ۽ مضبوط ھو، پر . ھو
ھن کي چمڙي جي ھڪ خوفناڪ 

بیماري ھئي، جنھن کي ڪوڙھھ 
.جو مرض سڏیو ویندو ھو



نعمان جي زال کي ھڪڙي 
، ننڍڙي ٻانھي ڇوڪري ھئي

ان جنھن کي بني اسرائیل ک
.  آندو ویو ھواسیرڪري 

ننڍڙي ڇوڪري چیو تہھن 
يَء نعمان انھيَء نبجیڪڏھن "

جیڪو ھاَء، سان گڏ ھجي 
ڻ ڇاڪا! بني اسرائیل ۾ آھي

ھو ھن کي پنھنجي تھ 
مرضڪوڙھھ جي 

."کان شفا ڏي ھئا



اندي، چ. نعمان ھڪدم نبيَء کي ڏسڻ الِء روانو ٿیو
.وسون ۽ خوبصورت ڪپڙا تحفا طورگڏ وٺي وی



یو الیشع جو نوڪر ٻاھر نڪري آ
، دریاَء یردنوڃ"۽ چیائین تہ 

ست دفعو غوطا کائنس، ۾ 
."  پاڪ صاف ٿیندینتہ تون 
.  کي ڪاوڙ لڳينعمان 
، سرزمینپنھنجي ڇا ھو 

جي صاف، تازن سامریھ 
۾ نھ ڌوئي سگھیو دریائن 

؟ ڪاوڙ ۾، ھو ڦري ٿي
.ڏانھن روانو ٿیوگھر 



سندس ُخوش قسمت نعمان الء، 
الیشع جي کیس نوڪرن 

جي فرمانبرداري حڪم 
.  ڳالھایوڪرڻ الء 

ھیٺ لھي تنھنڪري نعمان 
یردن ۾ ٻڏي دفعو ۽ ست ویو 
ڪوڙھھ کي ۽ نعمان . ویو

!  وئيشفاَء ملي کان جي مرض 
ي جُخدا، الیشع سچي پوِء نعمان 

،جي عبادت ڪئيُخدا، ُخداوند 
جي مرض ڪوڙھہ جنھن کیس 

.ڏني ھئيکان شفا 



پنھنجي خادم الیشع کي ُخدا 
.کان پوء بھ استعمال ڪیومرڻ 

ڏینھن، ھڪڙي ماڻھوَء کيھڪڙي 
ي ۾ دفن ڪیو ویو جتي الیشع کغار 
جڏھن . اڳ دفن ڪیو ویو ھوگھڻو 

انسان جي مئل جسم کي نبيَء 
ھڏین کي ڇھیو تھ اھو جي 

پنھنجي ٿي جیئرو شخص 
ُخدا پچ، سچ . تي بیٺوپیرن 

، الیشع خادموفادار پنھنجي 
عظیم پنھنجي ذریعي جي 

.ڏیکاريطاقت 



انسانالیشع، معجزن وارو 

ھيکان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آُخدا 

۱۳۔ ۲سالطین۲

".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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