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توھان کي حق آھي تھ توھان ڪاپي ڪریو یا ھي : الئسنس

.توھان ان کي نھ وڪروجیستائین ، ڪھاڻي 



جڏھن خدا ! سڪجھ ڪیوخدا 
، آدم ، ھو رھیو باغ پھریون ماڻھو 

. حوا سانزال ۾ پنھنجي عدن 



جي مطمئن ھئا خدا اھي بلڪل 
ڏینھن ھڪڙو فرمانبرداري ڪندي ۽ 

لطف مان موجودگيَء تائین سندس 
...ھئا رھیا ٿي اندوز 



خدا توکي چیو ”
ھر وڻ مان آھي تھ 

حوا سانپ کائو؟ نھ 
میوي مان ھر اسان ”. پیوکان 

سگھون ٿا پر کائي 
“  ،ھڪڙو 

.جواب ڏنوھن 



جیڪڏھن اسان ”
اھو یا کائینداسین 

، اسان مري میوو 
ناگ “ ،مرندین تون نھ ”. وینداسین

تون خدا وانگر ".مسڪرایو
ان حوا ." ویندینٿي 
.  جو میوو پئي چاھیووڻ 

.کي ۽ میوو کاوھن سانپ



حوا کان پوِء خدا جي نافرماني
ھ ڪئي ھن آدم کي ھدایت ڪئي ت

آدم کي چوڻ . میوو بھ کائي
! نھ"گھرجي ھا ، 

خدا جي مان 
جي ڪالم 

نھ نافرماني 
."ڪندس



جڏھن 
آدم ۽ 

حواڏوھ 
.  ا آھنکي خبر ھئي تھ اھي ننگنھي ٻئيانھن ، ڪیو 

ڻ کي کي ِسپائڻ ۾ ، انھن پنھنجو پاانجیر جي پنن 
.کان جھلي ۾ لڪائي ڏیوحضور جي ڏیو ۽ خدا '



ھن کي خبر ھئي . شام جي ٿ ۾ خدا باغ ۾ آیو
آدم حوا کي . ا ڪیو ھوھئيحوا ۽ تھ آدم 

خدا . مالمت ڪئيحوا . مالمت ڪئي
عورت . آھيسانپ لعنت ڪئي "، چیو 
."درد ھوندو جڏھن پیدا ٿینداکي 



آدم ، تھ تو ڏوھ ڪیو آھي ، زمین تي لعنت"
توھان محنت ڪندؤ ۽ . آھي ۽ سان

."الءِ ڪرڻ روزانو کا حاصل پنھنجو 



خدا آدم ۽ حو لعنت آھي ا کي 
تھ . شاندار باغ مان ڪي ڏیو

انھن گناھ ڪیو ، اھي زندگي
!خدا کان جدا ٿي ویا



خدا رکڻ الءِ . خدا انھن کي ایا
خدا آدم ۽ . رندڙ تلوار اھيالءِ 

.  حوا الِء چمڙي جا کوٽ بڻایا
ڪٿان خدا 

؟چمڙا



.  وقت ۾ ، ھڪڙو خاندان پیدا ٿیو آدم ۽ حوا کي
.  سندن پھریون پٽ ، ڪائن ، ھڪ باغبان ھو

.سندن پٽ ، ھابیل ، ھڪ ھو



حفي ھابیل ت. ھڪڙي ڏینھن قابیل خدا کي ڪجھ و
ھابیل کڻي آیو ڪجھ بھترین ر مان. طور آندو

.  بھترین سندس تحفي طور خدا ڏانھن
ھابیل راضي ھو خدا 

تحفي جي 
.سان



ھ خدا قائن جي تحفي سان راضي ن
پر. ڪرین کي ڏا ڪاوڙ آئي. ھو

جیڪڏھن اوھین ”خدا چیو ، 
ل درست ڪریو تھ توھان کي قبو

نھ ڪیو ویندو؟



. ڪائن جو ڪاوڙ دور نھ ٿیو
ڪجھ وقت کان پوِء میدان ۾

۽ -ھن ھابیل تي حملو ڪیو 
!ماري ڏیوکیس 



بیل؟ ڪٿي آھي تنھنجو اُء ، ھا”. خدا قائن سان الھایو
ا آء”. ڪائن ڪوڙ الھایو“ مون کي خبر ناھي ،”

مان پنھنجي جو نگھبان آھیان؟ خدا 
جي پوک ان ڏني ڪائن کي سزا 

ان کي ۽ جي صالحیت و ڪرڻ 
.آواره بڻائینديھڪ 



ھن آدم ۽ حوا . قابیل اھر ویو رب جي حضور کان
انھن ھڪ . جي ھڪ يَء سان شادي ڪئي ھئي

جلد ئي ، ڪائن . خاندان کي اٿاریو
پوٽا ۽ پوٽا پوٽا جي 

شھر ھن 
ریو ڀریلکي 

.ھرایوجیڪو ھن 



انھيَء دوران ، آدم ۽ حوا جو خاندان 
انھن ڏینھن ۾ ، . تیزيَء سان ویو

.رھندا ھئاڊگھو ماڻھو ا جي ۾ گھڻو 



ي کخدا مون ”جڏھن ان جو پٽ سیٿ پیدا ٿیو ، حوا چیو ، 
سیٿ ھڪڙو . ڏنو سیٿ کي ابابیل جي جاءِ 

تائین سالن 912ھو جیڪو دیندار ماڻھو 
.کیس ڪیترائي ار ھئارھیو ۽ 



دنیا ۾ ، ماڻ مون کي ڏنو سیٿ کي ھو و ۽ و 
ن جئین ھڪڙي نسل جي پیاٿي ویا 
، خدا فیصلو ڪیوآخرڪار . لي

تباھھ کي انسانن تھ 
...۽ڪري 



خدا کي افسوس آھي . س جانور ۽ پکي... 
پر . کي بڻایو آھيانسان ھن تھ 

کي راضي خدا ماڻھو ھڪڙو 
...ٿو ڪري 



سیٿ جو اوالد ، نوح صالح. ھي ماڻھو نوح ھو
.ھوھو خدا سان گڏ ھلندو . ۽ بي عیب ھو

جي پنھنجي ٽن پٽن کي بھ خدا ھن 
فرمانبرداري ڪرڻ 

. سیکاریو



ڪرڻ استعمال خدا نوح کي ھاڻي 
۽ ڪئي ڏا عجیب جي رٿابندي
!۾خاص انداز 



شروعاتانسان جي اداسيَء جي 

ھڪڙي ڪھاڻي خدا جي ڪالم مان ، بائبل ،

الكتاب ۾ ملیو آھي

6-3پیدائش 

.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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