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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ہک رات خد انے ابر بام کوں
ہک عجیب حکم ڈتّا۔ اے ہک 
ایہو جیہا امتحان ھاء جیہندے
اچ ہک پرکھ ھاء کہ ابراھام 

دا اپنے پوتر اضحاق ُکوں خ
توں ودھ کے پیار کریندے

نیں۔ یا 



اضحاق خدا نے حکم ڈتا کہ تَیں اپنے پوتر
بانی کوں گھن تے اُوں ُکوں سوختنی قر

ہش]کوں اضحاق “ طور تے پیش کر دے 
ے کیتے بیڻاوندے نا ؟ کر 

ابرہام اے ؟ کی قربانی
ھاءعمل مشکل کیتے بہوں 

پوتر جو اوه اپنے کیوں 
بہوں زیاده پیار نال 

ھاء۔کریندا 



پرابرہام نےایں ناسمجھی اچ وی هللا
ویل سائیں تے ڈوریاں سڻیاں تے اوه س

نال اضحاق اتے ڈو نوکراں گھن کے
قربانی کیتے پہاڑ ول ڻر پیِا ۔



ے ڻُرن توں پہلےابراھام ن
بھاء سوختنی قربانی کیتے

ا کیتا لئی لکڑاں دا پراگا اکڻھ
کیوں جو ابراھام نے هللا 
سائیں دی فرمانبردار دا 

فیصلہ کر ِگدا ھاء۔ 



تریجھے ڈھیں جڈن اوه پہاڑ دے 
تے ابراھام نے اپنے نیڻرے پہنچے 

ے میں کہ تساں اتھائیں رکو اتآکھا ُکوں نوکراں 
ده اتے سجویسوں میڈھا پوتر اگے تے 

آسوں کے تہاڈے کول ول کر 

اضحاق نے لکڑیاں "
ابراھام توے گڻھا چاتا دا 

بھاء چاء چھری تے 
ڻر پیاَ۔کے 



وں اضحاق نے اپنے باپ ابر بام ت
تے پچھا کہ سوختنی قربانی کی

ام بھیڈ دا بچہ کتھاں ہیے؟ ابراھ
نے جواب ڈّتا کہ هللا سائیں 

ساکوں مہیا کریسی۔



اوه ڈھویں اُوں جاء تے پہنچے 
کھا جیندے بارے هللا سائیں نے آ 

ھاء۔ اتھاں ونج کےابراھام نے ہک
ضور قربان گاه بنائی تے هللا دے ح
کو سوختنی قربانی کیتے لکڑاں

بھاء بالی۔ 



ہوں ابرہام نے ایندے تو پہلے ب
سارے مذبحہ بنائے ہن پر اے

ہوں مذبحہ بنانا اوندے کیتے ب
مشکل عمل ھاء۔ 



گر ابرہام نے اضحاق کوں بَدھا تے اپنے ج
براھام دے ڻکڑے ُکوں قربان گاه تے لڻایا۔ ا

اپنے اکلوتے پوتر ُکوں خدا دی 
یا۔کرن کیتے تیار تھی گفرمانبرداری 



ابرہام نے ذبح کرن! ہاں
کیتے لشکارے ماردا 
وندا چاقو اُتے چاتے تےاُ 
ر ہن جی بھیڑا پئے گیا پ

یں تاں ابراھام نےهللا سائ
نال وعده کیتا ھا جی 

ُکوں پورا کرنا۔



"  کھڑ ونج"
دم خداوند دے یک 
ئی فرشتےدی آواز آ ہک 

یا ہن میکوں یقین تھی گِ 
ہئے کہ تیئں خداوند 

ڈر دا ایں کہ توں توں 
اپنے اکلوتے بیڻے

وی خدا دی کوں 
تے قربان راه 

توں سی کرن 
نہ کیتا۔دریغ 



جڈن ابراھام نے گھاه بوڻیاں اچ ہک
وں نے بھیڈ دے بچے ُکوں ڈڻِھا تے اُ 

اپنے پوتر اسحاق دی رسی کھول
وں ڈتی تے اُوں بھیڈ دے بچے کُ 

۔اڈّتا تے اوں کُوں ذبح کیتبدھ 



ویلے شاید اضحاق سوچیندااُوں 
کہ ہوسی کہ میڈے باپ نے آکھا ھاء

۔ "خداوند مہیا کریسی"



وں اے سب کجھ تھیون دے بعد ابراھام تے اضحاق نے خداوند ک
ہ خداوند سجده کیتا تے خداوند دا فرشتہ ابراھام نال مخاطب تھیاء ک

تیڈی نسل  دے وسیلے نال بہوں "فرمیندے کہ 
قوماں برکت پاسن کیوں جو تیئں اُوندا ساریاں 

ہک ڈھیں یسوع المسیح ابراھام دی "منّےحکم 
اچوں پیدا اوالد 

۔"تھیسی



ابر ہام اتے اسحاق واپس گھرآئے گئے۔ کجھ عرصے بعد ہک
اں افسوس ناک واقع انہاں دے گھر نمایاں تھیاء کہ اضحاق دی م

حاق ساره مر گئی ۔ ایوں ابرہام نے اپنی بیوی اتے اسکہ 
اپنی ماں کِوں ونجا ڈتّا۔ نے 



ساره کی وفات دے بعد 
و ابرہام نے اپنے وڈے نوک

ُکوں آکھے تو ونج تے
۔اضحاق کیتے زال گول آ 



وی ول اوه نوکر ابراھام دے رشتہ داراں اچوں اضحاق کیتے بی
ا توں لبھن اوندے پرانے وسیب اچ گیا۔ راه اچ اُوں نوکر نے خد

الون نشانی منگی کہ جیہڑی چھوئر میڈے اوڻھاں ُکوں پانی پ
آسی اوہو ای اضحاق دی زال بنسی۔ 



ء دیر بعد ربقہ جیہڑی ابراھام دے خاندان اچوں ھاکجھ 
ھاں ُکوں کھو تے پانی بھرن کیتے آئی تے اوں نے اُوڻ

ہ وی پانی پالون دا پچھیا تے ول نوکر سمجھ گیا ک
خداوند نے اوندی دعا دا جواب ڈڻّا اے۔



ربقہ نے اضحاق نال شادی کرن 
ڈتّا۔ کیتے اپنے خاندان ُکوں چھوڑ



ڈتّا نے شادی دے بعد اضحاق دی زندگی اچ سکون پیدا کرربقہ 
کیوں جو اوندی ماں ہن ایں دنیا اچ نہ ھاء ایں پاروں 

نے ربقہ نال بہوں محبت کیتی۔اسحاق 



خد ابرہام دی محبت ُکوں آزماندے

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

24 – ۔تکوین 22

“۔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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