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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



و ٻوڏ جي اچڻ کان گھڻ
پوِء، زمین تي ماڻھن
. ھڪ منصوبو ٺاھیو



ئا ھڪ ئي ٻولي ڳالھائیندا ھسڀ "
م اسین ھڪ عظی""چیوھنن پاڻت ۾ 

ر شھر ٺاھینداسین جنھن ۾ ھڪ ٽاو
تھ اچو ".،آسمان تائین ھوندو

.ھمیشھ گڏ رھون



چاھي ٿو تھ ماڻھو سڄي دنیا ۾ ُخدا 
تنھنڪري. رھن جیڪي ھن ٺاھیو ھو

اوچتو، ماڻھن . ھن ڪجھھ خاص ڪیو
.  جي گروپ مختلف طرح سان ڳالھایو

.کین نئین ٻولي ڏنيُخدا 



گڏجي سوجیڪي ھڪ ٻئي جي ساڳي ٻولي ڳالھائیندا ھئا، اھي
نھ شاید ماڻھو ٻین کان ڊڄند ھئاجنن کي اھي سمجھي. ھلیا ویا

ڏ مختلف ملڪن ۾ ماڻھن کي گُخدا اھڙيَء طرح . سگھندا ھئا
جنھن شھر . ڪیو

ھنن کي 
کي بابل ڇڏي ڏنو ان 

جي جنھن ، سڏیو ویو
.معنٰي مونجھارو



ان ڪیترنئي سالن ک
ر پوء، ڪسدین جي او
نالي ھڪ جاء تي، 

ابرام نالي ھڪ ُخدا 
.شخص سان ڳالھایو

زمین ڇڏي ھيَء "
.  حڪم ڏنوُخدا "،ڏي

زمین، اُنھي وڃ"
تي جیڪا توکي 

".ڏیکاریندس



.  ویوکیس ڪنعان ڏانھن وٺيُخدا . جي اطاعت ڪئيُخدا ابرام 
.سندس زال ساره ۽ ڀائٽیو لوط ساڻس گڏ ویا



۽ ڪنعان ۾، ابرام ۽ لوط ٻئي
ھنن وٽ ڍورن جا. امیر ٿي ویا
ایتري قدر جانورن. وڏا ڌڻ ھئا

.الِء چراگاھھ بھ نھ رھیو



ابرام جي ڌاڙیلن ۾۽ڌاڙیلنلوط جي 
نھ تڪلیفڪابھ "لوط .تڪرار ٿیو

الڳ ٿي اسان ". ابرام چیو"،ٿئي
پسند ، توھان پھرین پنھنجي. وینداسین

".ڪریوجي زمین جي چونڊ 



لوط ھڪ وڏو گاھھ وارو میدان چونڊیو 
و اھ. جیڪو شھرن ۽ ڳوٺن سان ڀریل ھو

.پر شھر ڏاڍا بڇڙا ھئا. سٺو لڳندو ھو



ابرام سان ٻیھر ُخدا لوط جي وڃڻ کان پوء، 
مان توھان کي ۽ توھان جي ٻارن . "ڳالھایو

ھمیشھ الء ڪنعان جي سڄي زمین ڏیان کي 
.  ابراھام ۽ ساري کي ڪوبھ اوالد نھ ھو." ٿو

ڪیئن ُخدا 

عظیم پنھنجو 
پورو واعدو 
ڪري 

سگھي ٿو؟



ُخدا وٽان ٽي ماڻھو ابرام ۽ ساري وٽ
. يساري کلڻ لڳ. ھنن چیو"،جلد ئي ٻار ٿیندوتوکي ". آیا

.  ھوُء نوي سالن جي ھئي. جي پیغام کي نھ مڃینُخدا ھوُء 



یندو وسڏیو ابرام کي ٻڌایو تھ ھو ھاڻي ابراھام ُخدا 
."شھزادي"۽ ساري ٿیندي ساره " گھڻن جو پيء"



و ابراھام کي پڻ چیو ھُخدا 
تھ ھو سدوم ۽ عموره جي 

ھ ٻن بڇڙن شھرن کي تباھ
ابراھام جو ڀائٽیو. ڪندو

ڏ لوط پنھنجي خاندان سان گ
.سدوم ۾ رھندو ھو



ي جي ڳالھھ تُخدا لوط 
ایمان آندو جڏھن ھُو 

ن آیو، پر سندس ڌیئر
جي مڙسن سدوم ڇڏڻ 

.  کان انڪار ڪیو
ڪیڏو افسوسناڪ 

جي ُخدا تھ  انھن ! ھو
.ڪالم کي نھ مڃیو



صرف لوط ۽ سندس ٻھ 
ظ ڌیئرون ھن تباھي کان محفو

بدڪار شھرن تي باھھ . رھئا
.۽ گندرف وسایو ویو



جي ُخدا افسوس، لوط جي زال 
جي نافرماني ڪئي ۽جنھن ھدائت 
جي ھوَء لوڻ. ڏٺوپوئتي ویندي  ڊوڙندي

.۾ بدلجي وئيٿلھي 



ابراھام ۽ ُخدا 
ساره سان 

پنھنجو واعدو 
ن انھ. پورو ڪیو

کي پنھنجي 
پوڙھائپ ۾ 

، ھڪڙو ٻار ٿیو
چیوُخدا جیئن 

جڏھن . ھو
و اسحاق پیدا ٿی

تھ اھي ڪیئن 
.خوش ٿیا



ُخدا جوابراھام کي 
تھ ُخداواعدو یاد آیو 

کي۽ سندس اوالد کیس 
جيالِء ڪنعان ھمیشھ 

ُخدا پنھنجو.ڏیندوزمین 
.ڪندوواعدو پورو 

پنھنجو ُخدا ھمیشھ
.ٿوواعدو پورو ڪري 



واعدوُخدا جو ابراھام سان 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 
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".ٿوڏئيتنھنجي ڪالم جو مطالعوسوجھرو "
130: 119زبور 



ختم



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

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

نھجي کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پ) مسیحیسوع (پنھنجي واحد پٽ 
۽ آسمان مسیح مئلن مان جیئرو ٿیویسوع پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

ناھن کان پھنجن گ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا یسوع مسیح ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ ایندا ۽ توھان . جي معافي طلب ڪریو

.رھنداجي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.کي ٻڌایوتھ ُخدا جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
ڻیو ۽ منھنجي ڪري انسان ب۽ آھیوُخدا مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان مسیح 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 

.ساڻ  ڳالھایوُخدا بائبل پڙھو ۽ ھر روز 


	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
	Slide Number 23

