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 جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



اساں کُوں کس بنایا؟ بائبل مقدس، یعنی خدا دا کالم ساکوں اے  
اکھیندے کہ انسانی زندگی دی ابتداءکیویں شروع تھئی۔ بہوں پہلے 
خدا نے انسان کُوں پیدا کیتا اتے اوندا ناں آدم رکھیا۔ خدا نے انسان 

 کُوں مڻی نال بنایا اتے او جیندی جان تھیائ۔ تے ول اوں 
 اپنے آپ کُوں ہک خوبصورت نے                
 ناں جیہندا پایا باغ وچ                     
 عدن ہے۔باغِ                          



ُکوں بناون توں پہالں خدا نے ایں کائنات کوں تخلیق کیتا اتے انسان 
اوں کوں خوبصورت چیزاں نال سجایا، آہستہ آہستہ خدا نے پہاڑ 
بنائے اتے فضاءدی تعریف کیتی،اوں نے پھالں دی خوشبو،اتے 
لمبے لمبے درختاں، پرندیاں دی مڻھی بولی، شہد دی مکھیاں کی 

بھینبھناہٹ، دریا دے سب چرند پرند دی تعریف کیتی تے آکھا سب 
 چنگا ہے، 

 
 
 
 خدا نے ایں زمین تے سب کجھ بنایا یقینا                 
 جتھاں ہر شے موجود                            
 ہائی۔                         



ایں کائنات تے اندھارا ابتداءتُوں 
ہائی اتے عالوه خدا توں ایتھاں 

کوئی شے نہ ہائی۔نہ لوک ہن نہ 
 کوئی جاءہائی، نہ کوئی روشنی 

نہ کوئی رات۔ نہ کوئی اتے 
 پستیبلندی اتے نہ کوئی 

 اج،نہ ای کل تے نہ ای  
ہائی۔ ایتھاں صرف خدا دی  

 ویپاک ذات توں عالوه کج 
 عملنہ ہائی۔ ول خدا نے اپنا  
ابتدا اچ، خدا نے  ۔دا آغاز کیتا 

 ۔بہشت تے زمین تخلیق کیتی



زمین ویران و سنسان اتے 
ہائی اتے ہر پاسے اندھارا 
 ہائی۔ ول خدا نے 

 ، روشنی آکھا
 تھی ونجے۔



روشنی تھیءگئی، خدا نے روشنی کونڈیں آکھا اتے اندھارے ول 
 کوں رات۔ سو رات تھئی، ڈیں چڑھیایعنی پہال ڈیں۔



ڈوجے ڈیں خدا نے آکھا کہ پانی پانیاں توں علیحده تھی ونجے 
اتے اوں دے وچکار فضاءبن ونجے اتے فضاءتے سمندر آسمان 
توں علیحده تھی گئے، تیجھے ڈیں خدا نے آکھا، زمین پانی توں 

 علیحده تھی ونجے اتاں او تھیءگئی۔



 خدا دے حکم نال ای اے سبزه، پھل، پھول، بوڻے اتے درخت اُگ 
 ، اوه نمودار تھیءگئے۔ اتے ول شام تھئی گئے         

 ول ڈیں چڑھا یعنی تریجا ڈیں۔                    



خدا نے چن تے سورج ول 
کوں بنایااتے بے شمار تارے 
بنائے، ایویں ڈیں چڑھا اتے 

 رات تھئی یعنی چوتھا ڈیں۔



اگلے مرحلے اچ خدا 
سمندر دے چرند پرند، 

مچھلیاں اتے اگلے ڈینخدا 
دے منصوبے مطابق وڈے 

وڈے جانور، اوڈن والے 
پرندے بنائے اتے ہر طرح 
سمندری تے زمین تے چلن 

والے جانور بنائے۔ ایویں 
 پنجواں ڈیں تھئی گیائ۔



زمین اچ حشرات ،اتے ہر قسم دے ”ایں دے بعد، خدا نے ول آکھا
۔ ایوں “جانور، اتے رینگن والے کیڻرے مکوڑے زندگی رکھن ۔۔۔

ہر قسم دا جانور اتے کیڑے مکوڑے بن گئے۔اتھاں دھرتی ہالون 
والے ہاتھی اتے وڈی وڈی بالئیں پیدا تھیاں۔ حتٰی کے ہر قسم دی 

 ۔شے ایں دھرتی تے خدا دے حکم نال آگئی
 

 چھیواں ڈیں تھی گیا۔چڑھا سو اتے رات تھئی ول ڈیں 



خدا نے ہر شے کوں چھیں ڈیں اچ بنا ِگدا اتے ہرشے چنگی 
ہائی، ہن انسان کیتے ہرشے تیار تھی گئی ہائی،خوراک کھیت 

” اچ، گوشت والے جانور وی ہن،اتے خدا دا حکم اے ھے کہ
 ں ¿آواسانانسان کوں اپنی مانند بناوں

 او زمین دے اُ تے ہرشے تے اتے 
 لہذا خدا نے انسان “کرےحکومت 
 کیتا، تخلیق  تےشبیہ کُوناپنی 

 دی صورت تے انسان خدا 
 ۔ ۔۔  گیاپیدا کیتا کوں 



انسان دے نال خدا 
باغ ”ہمکالم تھیائ، 

دے ہر حصے دا 
پھل توں کھا 

پرنیکی سکنے، 
اتے بدی دے 

درخت دا پھل نہ 
کھاویں، اگر توں 
ای کوں کھا ِگدا 

 توں یقیناً۔



اے تیڈے واسطے تھیک نہ ہوسی، انسان ”خداوند خدا نے آکھا کہ 
کال ره ویسی۔ میں تیڈے کیتے تیڈھا ساتھ بنایا ھے تو کال ره 

 شے پرندے تے جانور انسان کول خداہر  ۔“ویسیں
 آیا تاں جو او انہاں دے ناں رکھے۔او ہر گھن 
 دا ناں رکھن کیتے ہوشیار ہائی پر انہاں شے 
 اچ کوئی ایہو جیہانہ ہائی جیہڑا دے 
 دا ساتھ بن سکے۔آدم 



خدا نے آدم تے گوڑھی نیندر بھیجی، تے اوندی پسلیاں اچوں ہک 
 پسلی کڈھ کے عورت تخلیق کیتی، جیہڑی آدم دا۔



نے چھ ڈھیں اچ ہرشے بناِگدی، ول اوں نے خدا 
ساتویں ڈیں کوں برکت ڈتی اتے او کُوں اپنے آرام 

دا ڈیں آکھیا۔بہشت دے باغ اچ آدم اتے حوا میاں 
 بیوی بہوں خوش ودے ہن اتے خدا دی حمد و ثنا 

ہن۔خداوند خدا انہاں دا مہربان، نگہبان کریندے 
 اتے دوست بن تے انہاں دا خیال 

 ہائی۔رکھیندا                      



 جیہیں ویلے خدا نے سب کجھ بنایا
 

 خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے
 

 جیہڑی ملدی اے
 
 2-1۔ تکوین

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



1 60 

 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 

 
خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخدا 
ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مسیح کُوں ایں 

ول  ۔دنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈیوے
یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھیندے او 

ول او  ۔اتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کریسی
 ۔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۔

 
پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے میڈھے 
گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے میڈی 

  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 
 

 )16:3 یوحنا( ! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

