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 توھان کي ھن ڪھاڻي ڪاپي یا پرنٽ ڪرڻ جو حق آھي، : الئسنس
 .ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



 خداجڏھن ! ھر شيءکي پیدا ڪیوخدا                 
 ھوانسان آدم کي پیدا ڪیو، تھ پھریون                 
 .۾رھیوعدن باغ  ,سان ڳڊحواء زال پنھنجي                 

 جي۽ خدا  .مڪمل طور تي خوش ھئااوھي  
 تابعداري ۽ ھن جي              

 مزو وٺي موجودگي جو          
 ھڪ پر  .رھئا ھوا         
 ڇاء ٿیو؟ڏینھن          



 واقعي ڇا ُخدا "
 تھ باغ جي چیوآھي 

 وڻ جو میوو ڪنھن ھڪ 
.  کان پڇیوحواء ) نانگ( شیطان" کائیجو؟نھ 
اسین ھر وڻ جو میوو کائي سگھون ٿا، پر "

 ھڪڙي جونھ، ۽ جیڪڏھن ھن میوي 
 ھٿ الٿو، تھ اسان یا کاڌو، کي 

 حواء جواب " وینداسونمري 
 .توھان ڪڏھن بھ نھ مرندا. ڏنو



 توھان خدا وانگر  
  شیطان"بڻجي ویندا 

:  مرڪیندي چیو) نانگ(
حواء ھن وڻ جو میوو 
حاصل ڪرڻ چاھیو، 

جي ) نانگ( شیطانھن 
۽ ھو ٻڌیو ڳالیھن کي 

 .میوءکاڌو



خدا جي نافرماني ڪرڻ کان پوء، 
  .حواءاھو میوو آدم کي کائڻ الء ڏنو

 ھا، تھ نھ، گھرجي کي اتي چئوڻ آدم 
 جيُخداجي حڪم مان 

 ڪونھنافرماني  
 .ڪندس 



 جڏھن 
 ۽ آدم 

 گناھ حواِء 
 انھن . ڪیو
 کي خبرپئي تھ اُھي اُگاڙا آھن،انھن انجیر جي پنن سان، بڻن 

۽ پنھنجو پاڻ کي ڍڪیو ۽ خدا جي حضوري . ٺاھیونلنگوٽیون 
 .پنھنجو پاڻ کي وڻڻ ۾ لڪایو. کان بچڻ الء



آدم ۽ حواِء جیڪا ڪجھ .  جي ٿڌي وقت ُخدا باغ ۾ آیوشام 
 حواء  .آدم حواکي ڏوھاري چیو. ھن کي خبرھئُي ،کیو

 ۽ چیو ُخدا نانگ کي لعنتي . چیوکي ڏوھاري نانگ 
 آدم، ڇاالء جو ". ڄڻديسورن سان ٻار عورت 
 گناھ ڪیو آھي، زمین اوھان جي سبب اوھان 
 ٿي، اھو اوھان الء ڪنڊیون۽ڪانڊیرا لعنتي 

 ، اوھین سخت محنت ڪندؤ ۽ اڀاریندي
 بت جي پگھر پنھنجي                   

 ."کایندوجي ماني                   



 کي ُخداوند ُخدا آدم ۽ حواِء 
 شاندر                         
 

 منجھان باغ                   
 گناھ ڇاڪاڻ تھ انھن . باھرڪڍي ڇڏیو      

 بخش ُخدا کان محروم زندگي اُھي ، ڪیو      
 مان ٻاھررکڻ ُخداھنن کي باغ  .ویا ٿي            
 آدم خدا . تلوار ٺاھیوھڪ ٻرندڙ الء                
 الء چمڙو۽ حواِء                                     
 ورتو؟ڪٿان                                     

 



سندن پھریون . وقت تي آدم ۽ حواِء کي ھڪ ڇوڪرو ڄائو ھو
  .پٽ قائن جیڪا ھاري ھو، ھن جو ٻیو پٽ، ھابل ھڪ ریڍار ھو
ھڪڙي ڏینھن قائن پنھنجي ٻني جي پیدوار مان خداوند جي الء 

 ۽ ھابل بھ پنھنجین رڍن بڪرین ۽ . نذرانو آندو
 مان سڀ کان سٺو ڦر چوپائین                   
 جي خداوند                          
 حضورنذراني                       
 ُخداوند . آیوطورکڻي                      

 ھابل ۽ سندس                          
 
 

 نذراني                                  
 .قبول ڪیوکي                                      



کان راضي نھ نذراني خدا قائن جي 
.  ھن ڪري قائن ڏاڍو ناراض ٿیو. ھو

جیڪڏھن تون نیڪي "پر ُخدا چیو، 
 "ڪرین، ڇا اھو مقبول نھ ٿیندو؟



ھوو جڏھن  ،ٿورن ڏینھن کان پوء
ٻني ۾ ھئا، قائن پنھنجي ڀاء ھابل  
 .تي حملو ڪیو ۽ کیس ماري ڇڏیو



  ،چیوھن  "؟تونھنجو ڀاء ھابل ڪٿي آھي"قائن کي چیو تھ ُخدا 
آئون پنھنجي . رھیوھوقائن ڪوڙ ڪري . کي خبر ناھيمون "

 ۽ ڏني تي ُخداوند قائن کي سزا تنھن  "ڇا؟آھیان جونگھبان ڀاء 
 زمین تي پوکچئیس تھ جڏھن تون کیس 
 پیداورتڏھن انھي مان توکي ڪندین  
 رولندینزمین تي تون ملندي ۽ ڪانھ  

 .کائندینڌڪا                                          



آدم ۽ جي ھن . ڪائن ُخدا جي حضور کان ٻاھر ڪڏھیو ویو
 جلد  .ھڪ گھراڻو وڍیوکان حواِء جي ڌيء سان پرڻو ٿیو ۽ھن 

 آبادڪیوھوھنشھر جیڪا قائن ئي                                  
 .ٻارن ۽ اُن جي اوالد ڀرڇڏیوجي                                 



۽ حواِء جو خاندان تیزيء آدم انھي وچ 
انھن ڏینھن ۾ اڄ جي نسبت . سان وڌیو

 . ماڻھون جي ڄمار وڏي ھوندي ھوئي



خدا مون کي "جڏھن حواِء جو پٽ سیت پیدا ٿیو تھ ھن چیو تھ 
 جوسیت خدا ." ھابل جي بدران سیت عطا ڪیو آھي

 سال 912رکندڙ انسان ھو ۽ ھن جي عمر خوف                 
 .۽ھن کان ڪیترائي پٽ ۽ ڌیئر ڄائیاء ھئاٿي                 



 لگي تنیئن نسل وڍن جیئن ھڪ نسل کان ٻي جیئن 
   .ٿیادنیا ۾ وڌیڪ ظالم ٿیڻ شروع ماڻھو                
 فیصلو ڪیوتھ سڄيء بشرء آخرڪار خدا                
 سڀ جاندار ۽ . ڪري ڇڏيجو خاتمو                    
 خلق جي ۽ انسان . پکي                                     
 خدا غمگین تي                                         
 
 

 
 ھڪ پر ھو . ٿیو

 خوش سان شخص 
 .ھو۽ راضي        



ھو سیت جي نسل . ھي شخص نوحَء ھو
مان ھڪ نیڪ ماڻھو ھو ۽ پنھنجي زماني 

 .جي ماھڻن ۾ بي عیب انسان ھو



ھن پنھنجي ٽن پٽن کي، بھ سیکاریائین تھ،ھو خدا جي 
 ھاڻي ُخدا نوحَء کي ڪنھن . ڪرڻتابعیداري 

 عجیب ۽ خاص طریقي سان استعمال وڏي 
 .جو منصوبوٺایوڪرڻ              



 انسان جي اداسي جو آغاز
 

 خدا کان ھڪ ڪھاڻ ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھي
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 آخر



 ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب خدا جي باري ۾ اسان کي 
 .ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

 
خدا ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھي ۽ 
گناھھ جو اجر موت آھي،پر خدا اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھن 

کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پنھجي  (مسیحیسوع )پنھنجي واحد پٽ 
مسیح مئلن مان جیئرو ٿیو ۽ یسوع  (عیسي)پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

کان ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا مسیح یسوع  (عیسى)آسمان ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ  .پھنجن گناھن جي معافي طلب ڪریو

 .رھنداایندا ۽ توھان جي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 
 

 .خدا کي ٻڌایوتھ جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
منھنجي ڪري انسان بڻیو ۽ ۽ مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان خدا آھیومسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا  .منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
 مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

 مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
 .آمین .توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

 
 .بائبل پڙھو ۽ ھر روز خدا ساڻ  ڳالھایو


	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
	Slide Number 21
	Slide Number 22

