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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



اه تے ملکہ اسرائیل کیتے ساراکجھ چنگا نظرنہ آندا پیاء ھاء۔ بادش
یتی بہوں چھ! خدا نال نفرت کریندے ہن۔ اےکیا بھیڑی مثال ھاء

ی اتے اتھوں دے لوکاں نے وی خدا توں نفرت کرنا شروع کر ڈتّ 
محبت ُکوڑے معبوداں دی پرستش چاء کیتی۔ کیا کوئی خدا نال

؟کریندے
!  ھاںجی 
ایماندار کجھ 

ره پرستار 
ہن۔ گئے 
ڈھیں ہک 

اچوں انہاں 
ایلیاه ہک 

بنده خدا دے نال گال مہاڑکریندا اے۔ نامی 



اه ایلیاه نے جدوں شیطان بادش
خداوند " ُکوں آکھا ھاء کہ

ی اسرائیل دےخدا دی حیاتی د
ھڑا جینہدنے سامنے کقسم 

۔ انہاں ساالں اچ ھاں
اوس پوسی نہ ای نہ 

جڈن ورہسینہ مینہہ 
ں ای" میں نہ آکھاساںتک 
دا مطلب اے ھئے گال 
هللا اپنڑے لوک ! کال

دی ُکوں انہاںاسرائیلیاں 
دی راه تے بدکاری 

ڈیسی۔ ڻُرن نہ 



لیاه بادشاه ُکوں خبرکرکرن توں بعد، خدا نےای
ا۔ ُکوں دوردراز ہک پُرسکون جاء تے بھیج ڈتّ 

اتھاں ہک نالہ توں ایلیاه نے پانی چاء پیتا۔



بہوں نالہ 
خشک چھیتی 

گیِا کیوں تھی 
ایں جو 

تے سرزمین 
تک اجن 

کوئی بارش 
۔ ھاءتھئی نہ 

یدا ملک اچ پانی دی کمی پپورے ھاء۔ پیاء تھیندا خداداکالم سچا 
دے ھاء۔ فصل اگدی نہ ھاء تے لوک بھکے مردےوینگئی تھئی 
ھاءکہ تھی سکدےاے کہ ایلیاه نے حیرانگی کیتی ہوئےاتے ہن۔ 

یِا ھاء۔ تھیسی کیوں جو پانی تاں ختم تھی گکیا نال ہن اوندے 



ےعالقے اُڻھ تے صیدا دے صارپت د" خدا ایلیاه ُکوں ڈسیندے، کہ 
ونج تے اتھائیں ره۔ ڈیکھ میں 

ہک بیوه ُکوں حکم ڈتّا اتھاں 
کہ اوه تیڈی پرورش اے 

خادم دی خدا اپنڑے ۔ "کرے
ُکوں جاندا ھاء۔ لوڑاں لوڑاں

کیا ای عجیب اندا پرڈیون دا 
نال، ایلیاه انکساری ۔ ھاء

کریندا خدادی فرمانبرداری 
اوه صارپت ویندا جڈن ۔ اے

اوه بیوه بھاء جالون اے تے 
پھاڻک توں لکڑاں کیتے 

کریندی پئی ھا۔ اکڻھیاں 



ی ایویں تھوڑی جئی روڻ
ی وی گھن آویں میں کھان

اے۔ اوه عورت آدھی اے 
میڈے کول روڻی کیئں

تنا نیئں۔ صرف ہک ُمڻھ ج
مڻکے اچ وداه اےاڻّا 

تھوڑا جیا تیل اتے 
اچ موجود ھئے۔کپی 

نی میکوں تھوڑا جیہا پا" 
اں کسی تھاں اچ آن ڈے ت

"  جو میں پی سکاں۔
عورت اوں ایلیاه 
آدھا حئے۔ ُکوں 



بہوں اداس تھی کہ اوه 
دی عورت نبی ُکوں ڈسین
اے کہ جڈن اوه ختم 
تھیسی تے َول میں 

میڈا پوترفاقے تے 
مرویسوں۔ نال 



ڈے ڈر نہ، تو ونج تے جیویں آکھا ھئے اویں ای کر پہلے می" 
بعد توں کیتے ہک آڻے دی ڻکی بنا کے میڈے کول گھن آ۔ اوندے

جیہڑے اُوں ڈھوار تک"ایلیاه آدھے" اپنڑے بال کیتے بنا گھنیں
ے اچوں ویلے هللا سائیں زمین تے مینہہ نہ وسائے۔ نہ تیڈے مڻک

۔ هللا سائیں "آڻا ختم تھیسی تے نہ ای تیڈی کپی اچوں تیل ُمکسی
!  نے کیتانے ایویں کرن کیتے کوئی معجزه کیتا ہوسی۔ اتے اُوں

مڻکا مائی تےاوندا پوتر بہوں دناں تک کھاندے رہے، ول آڻے دا
ُمکا تے نہ ای تیل دی ُکینہ 

تؑھی۔ خشک 



ھئی، ایلیاه انہاں دے نال رہیا۔ ہک ڈھیں بہوں ڈکھ ڈیون والی گال ت
ے والے اوندا پوترمرگیِا۔ ایلیاه اُوں چھّور دی الش گھن کے اُت

کمرے اچ چال گیا۔ اوه خداوند اگے 
اے خداوند "کریندا اےدعا 

خدا میں تیڈھی منت میڈے 
ھاء کہ توں ایں کریندا 

تےکرم کر تےاے بال 
دی جان ایندے لڑکے 

۔ "دوباره آونجےاچ 
ای ناممکن کیا 
ھئے۔ دعا 



درجان خداوند نے ایلیاه دی آواز ُکوں ُسن گدا تے اوں بال دے ان
اوندی ماں ول آگئی تے اوه جی پیاء۔ ایلیاه اُوں بال ُکوں گھن کے

دے کول گھن گیِا تےعورت نے آکھا کہ 
میکوں پتہ تھی گیا ھئے کہ تیئں مرِد "ہن 

ھیں، اتے خداوند داکالم خدا 
ھئے اچ منہ تیڈے 

۔ "حق تے سچ ھئےاوه 



ھیج دا تریہہ سال دے بعد، خدا ایلیاه ُکوں واپس بادشاه دے کول ب
"ں۔میں زمین تے مینہ وسیسا"ھئے کہ اُوں ُکوں آکھے کہ 



ے اخی آب دے کول ونج؟ اوندی زال ایزیبل نے بہوں پہلے خدا د
گے بحث نہ نبیاں ُکوں قتل کیتا ھاء۔ پرایلیاه نے هللا سائیں ا100

اَ۔ بلکہ اوه اخی یاب بادشاه دے کول چال گیکیتی 



جیہڑے ویلے ڈھویں آدمی 
ے آپس اچ ملے تے ایلیاه ن

ه اخی یاب ُکوں آکھا کہ او
سب 850سارے اسرائیل تے 
ڻھاچاء ُکوڑے نبیّاں ُکوں اک

تے کرمل پہاڑ تےکرے 
نے انہاں لوکاں دےایلیاه 

اگر " کالم کیتا۔ نال 
ہی خدا ھئے َولخداوند 
۔ "پیروی کرواوندی 



ُکوں ساڑن ایلیاه نے ڈوھ بیل قربانی کیتے تیار کروائے پر انہاں
وں دعا َول اوه آدھے کہ تساں اپنڑے دیوتا ت" کیتے بھاء نہ ملی۔

ھا ۔ اوه اے وی آد"کرنا اتے میں خداوند دے حضورُدعا کریساں
۔ "ھئے کہ اوه خدا جیہڑا اگ نال جواب ڈیوے اوہو ای خدا ہوسی

۔!"تے ول سارے لوکاں نے شور مچایا کہ اے ڻھیک آدھے 



اؤں ُکوں سویل توں شام تک ُکوڑے نبی اپنڑے ُکوڑے دیوت
پ سڈیندے ره گئے، اوه نچدے ڻَپ دے رہے تے اپنڑے آ 
پر ُکوں چُھریاں نال زخمی کر کے خونم خون تھئی گئے

انہاں دی بھاء نہ جلی۔ 



ے َول ایلیاه نے مذبح ت
نی رکھی لکڑیاں تے پا

ی۔ سڻوایا تے ُدعا کیت
میڈی ُسن اے خداوندا "

وای تاکہ لوک جانن کہ تُ 
۔ "خداوندا دا خدا ہیئں

ئی َول اُتوں اگ نازل تھ
اں اتے اُوں بھاء نے انہ

وں سوختنی قربانیاں کُ 
لکڑیاں تے پتھراں 

۔"سمیت ساڑ گھتیا



ھت جیہڑے ویلے لوکاں اے ڈڻھا تے انہاں شور گ
ل ۔ و!خداوند، اوہو ای خدا ھئے"کہ ایہوا ای ڈتّٓا 

وئی دے نبیاں ُکوں اپڑ گھنو، انہاں اچوں کبعل 
یتا ۔ ایلیاه نے ایویں ای ک!"بچ کے نہ جائےوی 
ء۔ اخی یاب بادشاه نے بہوں پہلے کیتا ھاجو 

نے وی سارے ُکوڑے نبیاںاوس 
۔اقتل کروا ڈتّ ُکوں 



خدادےخادماں نےاحاب َول 
ڈساء کہ منیہ وسن ُکوں 

ال تیار ھئے۔ جلدی نکیتے 
یا ہک چھوڻا جیہا بدل اتھاں آگیا۔ ک

ے اتھاں بارش تھیسی؟ تریہہ ساالں د
کال دے بعد؟۔ ایں 



زره جئی دیربعد،اسمان 
بدل تےاندھاری نال 

کاالسیاه تھِی گیا، 
ا۔ تےاتھاں بہوں مینہ َوس

ا تے هللا سائیں مینہ ورسای
یاه لوکاں نے ڈ،ڻھا کہ ایل
یندا انہاں ُکوں سچائی ڈکھ
ا کہ پئے۔ خدا نے ظاہرکیت

اوہو ای خداِ واحد ھئے۔ 



تساں کیا سمجھدے اوه کہ ہن اخی
اب بادشاه خدا تے اوندے خادم 

!  ںایلیاه دی تعظیم کریسی؟ نیئ
وں قتل درحقیقت ایزبل نے ایلیاه کُ 

ر کراون دی کوشش کیتی ھاء۔، پ
ی اوه اتھوں چال گیِا ھاء۔اخیری اخ
یاب جنگ اچ مر گیا تے نوکراں

نے ایزیبل ُکوں محل دی اُچی
دیوار توں تلے َسٹ ڈتّا۔ اوه 
پتھراں اچ ڈھے کے ڻکڑے 

ڻکڑے تھئی گئی۔ 



ایلیاه دا کیا تھیا؟ ہک ڈھیں خدا نے
اگ دے گھوڑے تے اگ دا رتھ 
ء کے گھال؛تےخدادابنده ایلیاه کُوں چا
اگ دا بھانبڑاسمان تےگھن گیا۔



مردآتشی 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

2۔ سالطین۔ ۲، 19-17۔ سالطین ۱

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور



اختتام

24 60



،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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