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.ڪھاڻي ، جیستائین توھان ان کي نھ وڪرو



و تھ اسان کي ڪنھن بڻایو؟ بائبل ، خدا جو ڪالم ، ٿ
ڻایو گھڻو ا ، خدا ب. انساني نسل ڪیئن شروع ٿیو

آدم خدا . پھریون انسان ۽ ان جو نالو رکیو آدم
.  جي مٽيَء مان بڻایوکي زمین 



ن جڏھ. آدم کي زمین جي مٽيَء مان بڻایوخدا 
ڻ ھن پا. خدا آدم ۾ زندگي ، اھو جیئرو ٿي آیو

.باغ ۾ عدن ناليخوبصورت ملیو ھڪ کي 



ان کان ا خوشبودار جو خدا آدم ، ھن خوشبودار 
دم ق. ھڪڙي خوبصورت دنیا عجیب شین سان ریل

جھوناھیو جابلو ج ۽ پیري واري قدم خدا ایڇ بہ 
…گلن ۽ ڊگھن وڻن ، خوشبودار ،



چمڪدار پنن وارا پکي ۽ گجگوڙ ڪندڙ  …
حقیقت ۾ ، . اٽللییون ۽ ھامکڙیون ، خوشبودار م

.کيخدا ھر شيِء کي بنایو آھي اتي آھي ھر شيءِ 



ا بلڪل شروع ۾ ، ان کان ا جو خد
ھ ڪا شيِء ، خدا کان سواِء ڪج

نھ ماڻھو یا ج یا . بھ نھ ھو
.  ڪجھ بھ نھ. شیون

روشني ۽ نھ نھ 
نھ مٿي ۽ نھ . اونداھي

نھ ڪالھھ ۽ . ھي ڪجھ
ھو خدا ر ھڪڙو . نھ س ڪجھ

ڪانھ شروعات جنھن جي ڪا 
!عمل ڪیوخدا پوِء . ھئي



.شروع ۾ ، خدا آسمانن ۽ زمین کي بڻایو



۽ زمین بغیر شڪل ۽ 
۽ . ھئيجي خالي 

اونداھي گھیري 
تي منھن جي 
پوِء . ھئي

.  خدا الھایو
اتي "

روشني 
."ٿیڻ ڏیو



خدا روشنيَء کي ڏینھن ۽ . ۽ اتي روشني ھئي
۽ شام ۽ صبح جو . اونداھین کي رات سڏیو

.يَء کي ڏینھن ۽. پھریون ڏینھن ھو



ڏینھن تي ، خدا سمنڊن ، سمنڊن ۽ جو پاڻي آسمان 
ٽئین ڏینھن تي ، . ھي اونداھین کي رات سڏیو آندو

. خشڪ زمین کي ظاھر ٿیڻ ڏیو”خدا چیو ، 
.اھو ٿیو۽ 



خدا پڻ حڪم ڏنو گھاس ۽ گلن ۽ وٽن ۽ وڻن کي 
۽ شام . ۽ اھي ظاھر ٿیا. ٿیڻظاھر 

صبح جو۽ 
.ٽیون ڏینھن ھو



پوِء خدا بڻایو سج ، ۽ چنڊ ، ۽
و ایترا تارا جن کي ڪو بھ نٿ

۽ شام ۽ صبح جو . سگھي
.چوٿون ڏینھن ھو



سامونڊي مخلوق ۽ م ۽ 
پکي ا ھئا خدا جي لسٽ 

ن پنجین ڏینھن تي ھ. تي
وڏیون تلوار فش ۽ نن 

s یون سارڊینز ، ڊگھي
ٽنگ وارا شتر مرغ ۽ 
. اخوش نن گنگا پکي اھی



ھر قسم جي م خدا 
سامونڊآھي زمین جي 
سم پاڻيَء کي الِء ۽ ھر ق

جي پکین کي زمین ۽ 
سمنڊ ۽ آسمان مان لطف 

۽ شام. اندوز ڪرڻ الءِ 
پنجون جو ۽ صبح 

.ھوڏینھن 



ي زمین ک”ھن چیو ، . انھيَء کان پوِء ، خدا وري
ھر قسم جو جانور ۽ ... جاندار پیدا ڪرڻ ڏیو

اتي زمین کي وارا . حشرات ۽ ریپٽا وجود ۾ آیا
بدڪردار بندر ۽ . ور ھئاڪھاٿي ۽ مصروف 

.  اناڙي مگرو



. سونڪیڙا ۽ ي زمین جي پاڻيَء کي الِء ۽ چپرندڙ 
.  یوني زمین جي پاڻيَء کي الِء ۽ گنگلي زرافا ۽ ل

.ھر قسم جو جانور ان ڏینھن خدا ھو

.ڏینھن ھوصبح جو اناڙي م ۽ بدڪردار بندر ۽ ۽ شا 



خدا ھاڻي انسان ڪجھ ڪیو
ڪجھ تمام -ڏینھن تي 

ھر شيِء ھاڻي انسان. خاص
اتي کا ھو. الِء تیار ھئي

میدانن ۾ ۽ جانورن سندس 
. خدمت ڪرڻ الءِ 



۾ اچو تھ انسان کي پنھنجي شڪل"خدا چیو ، ۽ 
زمین تي ھر شيِء جو مالڪ کیس . اھیون.

سو خدا اھیو ." بڻجڻ گھرجي
انسان پنھنجي تصویر ۾ خدا 

جي تصویر ۾ ھن ان 
...کي اھیو 



.  خدا آدم سان الھایو
اغ کائو جیڪو وڻیو ب”

کیس . اھیون.ل ۾ 
و پر نھ کائ. زمین مان

س ۽ بديَء جاڻ واري
جیڪڏھن . وڻ مان

توھان ان وڻ مان 
کائیندؤ تھ ضرور 

.“مرندؤ



اھو س ناھي تھ "۽ خداوند خدا چیو ، 
مان ان الِء ھڪ. انسان اڪیلو رھي

س پکین ۽ خدا ." مددگار اھیندس
آدم . آندوجانورن کي آدم وٽ 

.  رکیوس جو نالو انھن 



ڪرڻ ۾ تمام ائین ضرور ھو 
س پکین ۽پر . ھوندوھوشیار 
۾ آدم الِء ڪو جي وچ جانورن 
.نھ ھوساٿي مناسب 



سمھڻ. خدا آدم کي گھیري ۾ آندو ، گہری ننڊ ۾
ن مان ھڪڙي کي ، خدا ایواري ماڻھوَء جي ری

عورت کي آدم جي ري مان 
آھي عورت خدا جیڪا . بڻایو
ھئي بلڪل صحیح سا 
.آدم جو ساٿي ٿئيتھ 



.  خدا ھر شيِء کي ھن ڏینھن ۾ اھیو
ت ڏني پوِء خدا ستین ڏینھن کي برڪ
.  ۽ ان کي آرام جو ڏینھن بڻایو



جي باغ ۾ ، آدم ۽ حوا سندس زال عدن 
کامل خوشيَء سان خدا جي فرمانبرداري

خدا انھن جو پالڻھار ، انھن جو . ڪئي
.مھیا ڪندڙ ۽ انھن جو دوست ھو



جڏھن خدا ھر شيِء کي بڻایو

ھڪڙي ڪھاڻي خدا جي ڪالم مان ، بائبل ،

الكتاب ۾ ملیو آھي

2-1پیدائش 

.توھان جي لفظن جو داخال روشني ڏئي ٿو
130: 119زبور 



اختتام



ي ھي بائبل ڪھاڻي اسان کي شاندار ائي ٿي اسان ج
ي ٿو عجیب خدا بابت جنھن اسان کي بڻایو ۽ ڪیر چاھ

.تھ توھان

اھ خدا ٿو اسان خراب ڪم ڪیا آھن ، جنھن کي ھو گن
ن گناھ جي سزا موت آھي ، پر خدا توھان سا. ٿو سڏي

موڪلیو ایترو پیار ڪري ٿو جواڪیلو فرزند ، عیسيٰ 
ي ، ھڪڙي صلیب تي مرڻ الِء ۽ پنھنجن گناھن ج

ن ویو پوِء عیسٰي موٽي آیو جیئرو ۽ گھر ڏانھ. سزا و
!  جنت ڏانھن



پ تھ توھان عیسٰي تي ایمان آڻیو ۽ کانئسجیڪڏھن 
و ۽ اھو ایند! ، اھو اھو ڪندوڪري پنھنجا گناھ معاف 

ھ ھاڻي توھان ۾ رھندو ، ۽ اوھین سدائین ھن سان گڏ ر
جیڪڏھن توھان سمجھو ٿا تھ ھي سچ آھي ، ھي چئو

یسوع ، مان سمجھان ٿو تھ تون خدا آھین ، ۽پیارا خد
منھنجي گناھن جي ڪري مرڻ وارو ماڻھو بڻجي ویو 

مھرباني ڪري منھنجي . ، ۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
ئن زندگيَء ۾ اچو ۽ منھنجا گناھ معاف ڪریو ، تھ جی

مون کي ھاڻي نئین زندگي ملي ، ۽ ھڪڙو ڏینھن 
مدد ڪریو منھنجي . ھمیشھ توھان سان گڏ ھجي

ار asفرمانبرداري ڪرڻ ۾ ۽ رھڻ الِء توھان جي 
.آمین. وانگر

16:3یوحنا !بائبل پڙھو  ھر روز خدا سان الھایو
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