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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ہ حنّہ ہک نیک عورت ھاء جیہڑی ہک نیک تے ایماندار مرد القان
ریندے نال پرنائی ودھی ھاءتے اوه ڈھوویں هللا سائیں دی پرستش ک

نّہ ہن اتے سارے لوکاں دے نال ہمدردی نال پیش آوندے ہن۔ پر ح
دی کمی شے دی حیاتی اچ ہک 

خواہش زیاده کہ اوه بہوں ھاء 
نہ بن ماں دے باوجود رکھن 
انتظار بہوں ۔ اُوں نے سکی
، تے کیتی، دعا چاء کیتا

اوندے رکھی پر امید 
!نہ تھئی گودی ہری 



حنّہ ہر سال خدا دے خیمہ 
ے اجتماع اچ پرستش کرن کیت

ویندے ھاء۔ ہک ڈھیں اوه هللا 
ہ سائیں نال وعده کریندی اے ک

ھیاء جے اُوندے گھر پوتر پیدا ت
تو اوه اُوں چھوئر ُکوں خدا دا

خادم بناڈیسی، 



اتھاں ہک عمر رسیده کاہن
دا حنّہ ُکوں دعا کردے ڈھی

ھئے تے اوه سمجھ دا ھئے
کہ شائد اے عورت نشے 
اچ ھئے کیوں جو اوندے 

ہونٹ ہلدے پئے ہن پر 
نیئں آندی پئی آواز 
۔ اوه بڈھا بنده ھاء

حنّہ کوں ایلی 
ڈیندے۔ جھڑک 



ول حنّہ نے اپنڑی ُدعا 
ایلی ُکوں ڈساء بارے 

اوه بچہ گھنن کیتےدعا کہ 
پئی ھئے۔ نال ایے کریندے 

ڈسیندی ھئے کہ اوه اپنا وی 
سی۔ خدا داخادم بنن کیتے ڈے ڈیبال 

ھوں تُوں ات" ایلی بزرگ نے آکھا 
دا ۔ اتے ڈیکھ اسرائیل"سالمت ونج

خدا تیڈھی ُمراد پوری کریسی 
جیہڑی تیئں منگی اے۔ ایلی 

لفظاں اچ حنّہ ُکوں امیددی دے 
نظر آئی۔ کرن 



خداوند نے"حنّہ دا ھاں بہوں وڈی خوشی نال بھر ویندے اتے 
ے انہاں تے اوندی دعا سم ِگدی ت" اُوں ُکوں بہوں جلدی یاد کیتا

دے گھر ہک بال پیدا تھیاء جیہندا ناں انہاں نے سیموئیل 
ے پرکیا ہن حنّہ خدا ت"خدا نے ُسنا"جیہندا مطلب ھئے (رکھیا

اوندے نال کیتے تھئے وعدے ُکوں اوه پورا کریسی۔



حنّہ ہر سال خدا دے خیمہ 
اجتماع چھوڑ ڈیندی اے۔ 

عزیزو، سوچن دی گال اے 
ھئے کہ کیا اوں عورت نے 

خداتے نال تھیاء وعده 
چھوڑ ڈیندی اے؟ 



، حنّہ انتظار کریندینیئں
ھاء کہ جڈن تک سیموئیل 

ہوش نہ پکڑ گھنے تے 
اُوں ُکوں خیمہ اجتماع اچ 
راہون دا طریقہ نہ آونجے 

تے اوه بزرگ ایلی دی مدد 
کرن کیتے تیار نہ تھی 
ونجے اوں ویلے حنّہ 
اپنڑے بال کوں خیمہ 

اجتماع اچ گھن کے آسی ۔ 



هللا سائیں حنّہ کوں 
اوندی وفاداری تے 
یل برکت ڈیندے۔ سیموئ

دے بعد خدا اُوں ُکوں
تریہہ بیڻے تے ڈھو 
دھیاں عطا کریندے۔ 

ہر سال خیمہ حنّہ 
اجتماع اچ خدا دی 
پرستش کرن کیتے 

ویندے ھاء اتے ہر سال
ُجبہ سیموئیل کیتے نواں

اء ۔بنا کے گھن آوندی ھ



سیموئیل بزرگ ایلی دا کّال مدد گا نہ ھاء 
اس اتھاں ایلی دے ڈوھ بیڻے ُحفی تے فینح

وی خدمت کریندے ہن۔ پر اوه کجھ بھیڑے 
کم کریندے ہن جیس واسطے خدا دی 

تحقیر تھیندی ھاء۔ 



ہ اچ ُکوں تبدیلی نہ آئی، اتھوں تک کانہاں 
انہاں دے باپ نے وی انہاں ُکوں بہوں 

سمجھایا۔ اُوں بزرگ نے سوچیا کہ میں اپن 
ایں خدمت دے کم ُکوں چھوڑ ڈیواں پر اوه 

ایویں کر نہ سکدا ھاء۔



ہک رات سیموئیل دے 
کناں اچ آواز آئی 

ہ ، اوه سمجھا ک"سیموئیل"
وں شائد ایلی نے اُوں کُ 

میں "آواز ڈتّی اے۔ 
" اوه آدھے ۔" حاضر ھاء

"  الیاایلی آدھے میں نئیں ب
ء ۔ ایویں تریہہ واری تھیا
ئے َول ایلی سمجھ ویندا ھ
کہ خدا سیموئیل ُکوں

سڈیندے پیاء ھئے۔



بزرگ ایلی سیموئیل
ہن " ُکوں آدھے کہ 

ں تیکوں آواز آئے نا
اے"تے تُوں آکھیں 

نده خداوند فرما کہ تیڈا ب
۔ اتے " سن دا کھڑا اے

خدا دوباره سڈیندے تے
سیموئیل ُکوں بہوں

خاص سنیہا ڈیندے ۔



" سڈیندے۔سویل نال تڑکے تڑکے ایلی سیموئیل ُکوں اپنے کول
؟ "ناجیہڑی خداوند نے تیڈے نال گال کیتی ھاء اوه میکوں وی س
اک نوجوان سیموئیل نےسارا کجھ ڈساء ڈتّا۔ اے ہک بہوں خطرن

پیغام ھاء ۔۔۔ خدا ایلی دے سارے 
ُکوں مار گھتیسی کیوں جو خاندان 
پوتر حفی تے فنیحاس دی اوندے 

بہوں ودھ گئی ھاء۔ بدکاری 



ے اوں خدا دی گال سچ تھئی۔ فلستیاں دے نال لڑائی تِھی گئی ت
جنگ اچ ایلی دے ڈوھویں بدکار پوتر جیہڑے خدا دے عہد دے 

دے ہن۔ صندوق ُکوں اسرائیل دے لشکر دے اگے اگے ویندے راہن
نے انہاں توں اوه صندوق کھس گھدا اتےدشمناں 

تے فنحاس ُکوں کجھ بئےحفنی 
۔ جاسرائیلیاں  یہڑے ُکوں قتل کر ڈّتٓ

ایلی نے سنا تے اوه اپنی ویلے 
توں ڈھے پیاء تے اوندی کرسی 

دی ہڈی تُرٹ گئی تے گردن 
ویلے ای مر گیا۔ اوه اُوں 



نہاں نے خدا دے عہد دا صندوق فلستیاں کیتے مصیبت گھن آیا۔ ا
اُوں صندوق ُکوں دجون دے مندر اچ ونج رکھیا جیہڑا 

جون دیوتا ھاء۔ سویل تھئی تے اے ڈڻھا گیا کہ د) جھوڻا(ُکوڑا
ں بت ُکوں دیوتا دا بُت منہ تے بھارڈھڻا پیاء ھاء۔ فلستیاں نے اُو

اء ھاء۔ دوباره کھڑا کیتا پر اگلی سویل ول اوه زمین تے ڈھڻا پی
ایں وار تے اُوں بت دے ڻکڑے ڻکڑے تھی گئے ۔



اں بیماری اتے موت فلستی
ن اچ عام تھی گئی۔ اے ڈیکھ

ہاں کیتے کہ هللا سائیں ان
دا پیاء ُکوں سزا تے نیئں ڈین

یر َول فلستیاں نے ڈوه کھ
اں ڈیون والی گائیاں گدیاں ت

جو اوه رہڑی ُکوں کھچن 
جیہنےتے عہد دا صندوق 
لڈ کے گھن ونجنا ھاء۔پر 
اوه گائیاں تے وچھیریاں

ُکوں رکھ گھندے ہن۔ 



جے کر "اے آکھیا کہ انہاں 
ائیل کھیر پالون والی گائیں اسر

ڈ ونجن اتے اپنڑے وچھیرے چھ
ونجن تے اساں سمجھ ویسوں 
ئے کہ خدا اے سب کچھ کریندا پ

تے ول اوه گائیاں ڻر پیاں۔"



ن ہن سیموئیل ہک نوجوان مرد ب
ِگیا ھاء، اوں نے اسرائیل دی

اگر" عوام نال گال کیتی  کہ
تساں اپنڑے سارے دل دے نال

خداوند ول توجہ کرو تے ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
وں اوه ساکوں فلستیوں دے ہتھ

لوک خدا دے" رہائی گھن ڈیسی
وفادار نبی دی فرنبرداری 

کریندے ہن اتے سیموئیل دی
یاں زندگی اچ خداوند دا ہتھ فلست

دے خالف رہیا ھاء۔ 



خادمسیموئیل، خدا دا 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

17-1سیموئیل 

“۔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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