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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ابراھیم کي ُخدا ھڪ رات 
اھو . ھڪ عجیب حڪم ڏنو

ڏسڻ الِء ھڪ امتحان ھو 
تھ ڇا ابراھام پنھنجي پٽ 

کان وڌیڪُخدا اسحاق کي 
.پیار ڪري ٿو



پنھنجو پٽ " حڪم ڏنوُخدا 
ني وڃو، ۽ کیس سوختوٺي اسحاق کي

ي کاسحاق ". پیش ڪریوقرباني طور 
کيڪریو؟ پنھنجي پٽ پیش 

ابراھامڪریو؟ اھو قربان 
ڇوتھ ھن.مشڪل ھوالِء 

سان ڏاڍيکي پنھنجي پٽ 
.محبت ھئي



تي ڀروسو ڪرڻُخدا پر ابراھام 
نہ سکیو ھو جیتوڻیڪ ھو سمجھي

صبح جو ھو اسحاق ۽ ٻن. سگھیو
ھن نوڪرن سان قرباني جي جبل ڏان

.روانو ٿیو



وڃڻ کان اڳ، ابراھام 
ن ڪاٺ جا ٽڪرا چیریائی

ء باھ تھ سوختني قُرباني ال
دا خُ ابراھام . ٺاھي سگھي

جي فرمانبرداري ڪرڻ 
.جو ارادو ڪیو



ٽن ڏینھن کان پوِء اھي جبل جي 
پنھنجي ابراھام “ ھتي رھو،”. پھتاویجھو 

ین اسین وینداس”. نوڪرن کي چیو
توھان، ۽ اسین ۽ عبادت ڪنداسین
.  اینداسینموٽي وٽ 

ڪاٺ کنیو؛ اسحاق 
۽ -ویو باھ کڻي ابراھام 

.ورتوچاقو 



ڪٿي قرباني الء گھیٽوسوختني "
ي پاڻ کُخدا ". اسحاق پڇیو" آھي؟

"  ھڪ گھیٽو فراھم ڪندو،
.ابراھام جواب ڏنوس



ھام اتي، ابرا. جي چونڊیل جاِء تي آیاُخدا ٻئي 
جي اڳیان ُخدا ھڪ قربان گاه ٺاھي ۽ 

کي ساڙڻ الء ڪاٺ جو بندوبست قرباني 
ڪیتریون ئي قربان ابراھام .ڪیو

پر یقینن ھي ھڪ . گاہون ٺاھیون
.الء تمام ڏکیو ھوتعمیر ڪرڻ 



اه تي ابراھام اسحاق کي ٻـڌي ۽ پنھنجي پیاري پٽ کي قربان گ
و جي فرمانبرداري ڪرڻ وارو ھُخدا ڇا ابراھام واقعي . رکیو

قربانپنھنجي پیاري اسحاق کي ۽ 
ھو، سندس واحد پٽ؟وارو ڪرڻ 



چمڪیندڙ ! ھا
جیئن ڪاتي 
ان کي مٿي ابراھام 

ھن جي دل ڀڃي . ڪیو
سگھي ٿي، پر ابراھام 

ُخدا تھ ھن کي ڄاڻي ٿو 
جي فرمانبرداري 

.ڪرڻ گھرجي



!"  روڪ"
جي ُخداوند 
.  رڙ ڪئيفرشتي 

کي خبر مون ھاڻي "
توھان ُخدا تھ پئي 
توھان ڊڄوٿا، کان 

پٽ، پنھنجي 
پٽ واحد پنھنجي 

کان مون کي 
نھ روڪیو 

."آھي



گھاٽي ٻوڙي ۾ ھڪڙو رڍ ڏسي، ابراھام
اسحاق کي ڪڍي ڇڏیو ۽ ان جي بدران 

شاید اسحاق . رڍ کي قربان ڪیو
مھیا ڪیو، ُخدا "، سوچیو

جیئن منھنجي پيء 
."چیو



و جو فرشتُخداوند جڏھن پيُء ۽ پٽ عبادت ڪندا ھئا، تھ 
توھان جي ٻارن ۾، سڀني . "ابراھام سان ڳالھایو

برڪت ڏني ویندي ڇو تھ توھان قومن کي 
ھڪڙي ڏینھن، یسوع ." ڪئيفرمانبرداري 

.اوالد مان پیدا ٿیندوجي ابراھام بھ 



ڪجھھ وقت کان پوء، ُڊک . ابراھام ۽ اسحاق گھر موٽي آیا
ڇڏیوابراھام پنھنجي زال کي وڃائي . ساره مري وئي. آیو

.ھو، ۽ اسحاق پنھنجي ماء کي وڃائي ڇڏیو ھو



ابراھامجنازي کان پوء، 
کيوڏي نوڪر پنھنجي 

.الء زال ڳولڻ الء موڪلیواسحاق 
نوڪر ابراھام جي مائٽن ۾ ھڪڙي زال ڳولڻ الء 

.پراڻي وطن ڏانھن ویوپنھنجي 



ي ڇوڪريَء کجنھن ". کان نشاني طلب ڪئيُخدا نوڪر 
".يمنھنجي اٺن الِء پاڻي ڏیڻو آھي، اھو اسحاق الِء صحیح ھج

راھام ھوَء اب. فوري طور تي ربقھ کین پاڻي ڏیڻ جي آڇ ڪئي
ا ھن جي دعُخدا نوڪر ڄاڻي ٿو تھ . جي مائٽن مان ھڪ ھئي
.جواب ڏنو آھيجو 



ربقھ پنھنجي خاندان کي اسحاق سان شادي ڪرڻ الء ڇڏي 
ھن پنھنجي ماُء جي وفات کان پوِء کیس . ڏنو

!  ڪیواسحاق ھن سان پیار ۽ . تسلي ڏني



ٿوابراھام جي محبت کي آزمائي ُخدا 

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 
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