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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ی کیا خدا نے تہاڈے خاندان اچ کوئ
بچہ بخشیا اے؟کیڈی وڈی خوشی

تھیندی جیہڑےویلے ایویں 
۔ اضحاق تے ربقہ تھیوے

گھر وی کتنی وڈی دے 
دا موقع ھاء کہ هللا خوشی 
انہاں دے گھر باالں سائیں 

جوڑا دا 

تھیون دا پیدا 
آگیا ھاء۔ویال 



ویلے بال ربقہجیہڑے 
پیٹ اچ ہلن جلن دے 

تے اوں ویلے لگے 
نے هللا سائیںربقہ 
دعا چاء کیتی اگے 
ول هللا سائیں تے 
اُوں ُکوں اطالعنے 
کہ تیڈے گھرڈتّی 
اں پوتر تھیسن جنہڈو 

ڈو قوماں نکلسن۔ انہاںاچوں 
وچوں چھوڻا بال وڈا ہوسی۔ عام 

 بچہ طور تے پہلے پیدا تھیون واال
ال پلوڻھا سڈیندے۔ آخر کار اوه ب

پیدا تھی گئے۔



اے جڑواں بال ہک بئے توں مختلف ہن۔ وڈے
پوتر عیسو دے جسم تے بہوں زیاده وال ہن

اتے او ہک وڈا شکاری بنا۔ 



شکار دی وجہ نال ای اوه وڈا بن ِگیا۔نکےاپنے 
بھرا یعقوب دے جسم تے کوئی وال نہ ہن اوندی
جلد مالئم ھاء اتے اور گھر دے نیڻر ره کے کم

کریندا کریندا ھاء۔ انہاں دا پیئو عیسو نال زیاده پیار
۔ھاء تے اوندی ماں یعقوب دی حمایت کریندی ھاء



ی کھڑی ہک ڈھیں عیسؤ نے یعقوب ُکوں آکھا کہ میکوں بھک لگ
ہ پہلے یعقوب نے عیسؤ کُوں آکھا ک"کجھ کھاون کیتے ڈے" ای

میکوں تواپنےپلوڻھے ہوون دا حق 
ڈے چاء۔ میکوں 
نے خدا دے عیسؤ 

دی پراه نہ کیتی وعدے 
یعقوب نال سودا کر تے 
کہ اج تو تُوں پلوڻھے گدا 
۔حق دار تھی گئیںدا 



براھام ڈیکھ میں تیڈے باپ ا" ہک رات خدا نے اسحاق نال گال کیتی 
اں۔ دا خدا ھاں۔ میں تیڈے نال ھاں۔ میں تیڈی اوالد ُکوں برکت ڈیس

بھانویں اسحاق خدا دی پرستش کریندا ھاء پر اوندے 
عیسؤ نے دو جنتی عورتاں نال شادی کیتی، پوتر 

اوه لوگ خدا ُکوں وی نہ منیدے ہن۔حاالنکہ 



ُکوں اضحاق بڈھا تھی گیِا ھاء اوس نے عیسو
ن میڈے کیتے تازه گوشت گھ” آکھا کہ،

ص آؤتے میں تیکوں برکت ڈیساں۔ اے خا
ال برکت باپ دی طرفوں اپنے پلوڻھے ب
ں باہر کیتے ھائی۔ عیسؤ شکار کیتے گھرو

تے ھاء۔ پر اوندی ماں نے سب کجھ سن ِگدا ا
اوه چاہندی ھاء کہ برکت عیسؤ دی بجائے

یعقوب ُکوں ملے۔



ا ۔ ربقہ نے ہک منصوبہ بنای
اوس نے جلدی نال اسحاق 

نا بنایا کیتے اوندا پسندیده کھا
تے یعقوب نے عیسؤ دے 

تے کپڑے پا ِگدے تے ہتھاں
گردن تے جانور دے واالں 

والی کھل چڑھا ِگدی۔ 
اضحاق دی نظر کمزور ھاء 

ایں کیتے اُوں نے دھوکے
نال برکت گھن ِگدی۔



ے یعقوب اضحاق دے کھاون کیت
کھاناگھن آیا۔ اسحاق نےاُون

و یعقوب تیڈی بولی ت”ُکوں آکھا، 
ے دی کار اے پر ہتھ عیسؤ ورگ
ہن۔ ول جڈن اسحاق نے کھانا 
کھا ِگدا تے اوں اپنے سامنے

ُوں سر والے پوتر کنیویں 
ڈے ڈتّی۔برکت 



یا۔ اوں جیویں ای یعقوب اُتھوں ِگیا، تے عیسؤ اضحاق دے کول آ 
وں علم ۔ اضحاق کُ "اے گھنو تہاڈا کھانا" نے اپنڑے باپ ُکوں آکھا،

تھی گیا کہ اوندے نال دھوکہ تھی 
تے ول اوه بہوں رویا اتے گئے 
میں یعقوب کوں ڈتی " ،آکھا 
برکت واپس نئیں گھن ہوی 
۔ عیسؤ دا دل نفرت نال سکدا

اتے اوس نے یعقوب بھرِگیا 
قتل کرن دا منصوبا بنا یا۔ُکوں 



تُو "ہ، ربقہ نے عیسؤ دا بُرا اراده سن کے یعقوب ُکوں آکھا ک
ڈا اپنے مامے دے گھر چال ونج تے اتھاں ای راہویں جڈن تک تی

بھرا تیڈا ڈتّا ہویا دھوکہ بھل نہ ونجے۔ 
ایں گال کیتے راضی ھاء کہ اسحاق 
اپنی ماں دے خاندان اچوں یعقوب 
کیتے زال تالش کرے۔ ول اپنے 

اتھاں چال ِگیایعقوب 



اوس رات یعقوب نیندر پوری
ے کیتے راه اچ رک گیا تکرن 
پتھر ُکوں سرھانے دےہک 

تے سر تلے طور 
۔ِگدارکھ 



مجھ آپ کو کّال ساوه اپنڑے 
خوفزده ھاء پر تھوڑا کے 
هللاجو کّال نہ ھاء کیوں اوه 

ن نےہک حیران کسائیں 
دے ذریعے خواب 
ی۔نال گال کیتاوندے 



میں تیڈھے باپ دادا ابراہام اتے"
میں تیڈھے " دا خدا ھاءاضحاق 

ں نال ھاں۔ اے زمین جیہندے تے تو ُستا ایں مینال 
یڈی نسل تیکوں ڈیساں اتے زمین دے سارے قبیلے تیڈی اتے ت

ر جڈن خدانے اپنی گال ختم ک" دے وسیلے نال برکت پاسن
گدی تے یعقوب دی اکھ کھل گئی اتے اوں ُکوں بہوں 

محسوس تھیاء۔خوف 



یعقوب دے مامے البن نے اُوں
ل ُکوں اپنڑے گھر اچ خوشی نا

مامے قبول کیتا۔ یعقوب نے اپنے
دی دھی راخل نال محبت کرن 

گیِا۔ لگ 



ے اوندے نال شادی کرن کیتاتے 
َست سال اپنے مامے البن دی 
ت خدمت کیتی، پر شادی والی را
تّا۔البن نے یعقوب ُکوں دھوکہ ڈ



یَں ت"یعقوب نے اپنڑے مامے ُکوں آکھا کہ 
ئں میڈے نال دھوکہ ڈتّا ہیے، اے تاں راحل نی

کہ بلکہ لیاہئے۔ البن دے اوں ُکوں آکھے
ساڈے دستور دے مطابق وڈی دھی دی شادی 

پہلے کرنا ضروری ہئے۔ 



ے توں راحل نال شادی کرنا چاہندا ھیں تاگر 
ول ست سال مزید میڈی خدمت کر۔ یعقوب 

یلے راضی تھی ِگیا۔ تھِی سکدے کہ اوس و
ال اُوں ُکوں اپنے بھرا عیسؤ اتے اضحاق ن

۔کیتا ہویا دھوکہ اُوں ُکوں یاد آیا ہووے



ال یعقوب کے باره پوتر ہن ۔ بہوں س
تے گذر گئے، اوں ُکوں اپنے خاندان
ونڑن گھرانے ُکوں واپس کنعان گھن آ 

دی مونجھ آئی کیوں جواوندے ماں 
پیئو وی اتھاں ہن۔ 



ل جیوں عیسؤ نے اُوں ُکوں قتپر 
اوه کرن دا اراده کیتی بیڻھا ھاء کیا

اوندے کولوں محفوظ ره سی؟ہک 
ن ڈھیں خدا نے اوں ُکوں واپس جاونڑ
ے دی خوشخبری سنائی۔ ول یعقوب ن
اپنے بال تے مال ڈنگر گھن کے 

وسیب ول ڻر پیاء۔اپنے 



ں سفر بہوں چنگا ھاء اوه بہو
خوش ھاء کہ عیسؤ چار سو 

بندے نال گھن کے یعقوب
ال۔ کوں ملن کیتے گھروں نک



وں بھج کے اپنے بھرا کُ تے 
صان گلے ال ِگدا تے کوئی نق

ہک نہ تھیاء۔ یعقوب تے عیسؤ
واری َول یاراں دی کار راہون

ے لگے۔ ایں دوران یعقوب اپن
گھر اچ محفوظ ھاء۔



یعقوبدھوکہ باز 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

33 – ۔تکوین 25

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





،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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