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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ڪڏھن توھان جي خاندان ُخدا ڇا 
ڏانھن ھڪ ٻار موڪلیو آھي؟ 

اسحاق ! ڪیترو دلچسپ آھي
ربقھ ضرور ٻھ ڀیرا ۽ 

انھن ُخدا . ٿیا ھونداخوش 
.جاڙٻار ڏیڻ وارو ھوکي 



ربقھ جي اندر 
. ٻارڙا وڙھندا رھیا

جڏھن ھن دعا 
ھ چیو تُخدا ڪئي، 

ھن جا ٻھ پٽ ٻن 
قومن جي اڳواڻي 

ننڍو۽ -ڪندا 
عام . وڏو ھوندو

طور تي پھریون 
ڄاول وڏو ھوندو 

آخرڪار. ھو
.پیدا ٿیاٻار 



عیسو، وڏو ڇوڪرو،ھن . جاڙا ھڪجھڙا نھ ھئا
جي جسم تي ڏاڍا وار ھئا ۽ وڏو ٿي ھڪ ماھر 

ر یعقوب نرم چمڙي وارو ھو ۽ گھ. شڪاري ٿیو
سو پيُء اسحاق عی. ۾ ڪم ڪرڻ پسند ڪندو ھو
ي  ماُء یعقوب ت. کي تمام گھڻو پیار ڪندو ھو

.ُھئيمھربان 



"،کي کاڌو ڏيمون ". ھڪ ڏینھن عیسو کي بک لڳي ھئي
"،ڏ جنم حق مون کي وڪڻي ڇپنھنجو ". ھن یعقوب کي چیو

عیسو پھرین . یعقوب چئیس
جي ڄاول سان ُخدا 

جي پرواھھ واعدن 
ھن یعقوب . ڪئينھ 

. معاھدو ڪیوسان 
یعقوب خاندان ھاڻي 
سربراھي ڪندو جي 

سندن پيء جڏھن 
.ویندومري 



اھام مان تنھنجي پيء، ابر. "ھڪ رات اسحاق سان ڳالھایوُخدا 
مان توھان جي اوالد. مان توھان سان گڏ آھیان. آھیانُخدا جو 

جي پوڄا ُخدا جیتوڻیڪ اسحاق ." کي برڪت ڏیندس
ٻن زالن مان ھتین، سندس پٽ عیسو کي ڪئي

ڪئي، سان شادي 
جیڪي 

جي ُخدا 

پرواھھ 
ڪندا نھ 
.ھئا



مھرباني ". اسحاق پیرسن ٿي ویو
ن ھ"،ڪري مون الِء تازو گوشت آڻیو

رڪت مان توکي بپوِء ". عیسو کي چیو
ي اھا خاص نعمت پيُء کان وٺ. "ڏیندس

عیسو جلدي. پھرین ڄاول تائین ھئي
ھوَء . پر ربقھ ٻڌو ھو. شڪار الِء نڪتو

.چاھي ٿي تھ یعقوب کي برڪت ملي



ربقھ وٽ ھڪ منصوبو 
ُھن جھٽ پٽ اسحاق . ھو

و، پچائیجي پسند جو کاڌو 
و، جیڪو اسحاق کي پسند ھ

ڙا ڪپجا عیسویعقوب کي 
پھریل ھئا، ۽ ھن جي ھٿن ۽

ڳچيَء تي وارن واریون 
جانورن جون ُکلیون وجھي

و اسحاق سٺو نھ ڏٺ. ڇڏیون
سگھي ٿو تھ اھيٿي .ٿي

.کیس ٺڳي سگھي



کڻيیعقوب اسحاق وٽ کاڌو 
یعقوب جھڙوتُنھنجو ". آیو

پر "اسحاق چیو، "،آواز آھي
." تنھنجا ھٿ عیسو جھڙا آھن

ق ماني کائڻ کان پوِء، اسحا
ٽ سندس اڳیان گوڏا کوڙیل پ

.برڪت ڏنيکي 



حاق یعقوب جي وڃڻ کان پوِء، عیسو اس
"،تنھنجو کاڌو آھيھتي ". آیووٽ 
اسحاق ڄاڻي ویو تھ ھن . چیوھن 
مان برڪت . "ٺڳیو ویو آھيکي 
" سگھان،ڪري تبدیل نٿو کي 
جي دل عیسو . چیوھن 

.  وئيڀرجي سان نفرت 
مارڻ یعقوب کي ھن 
.فیصلو ڪیوجو 



"،گھر وڃجي ماميء پنھنجي ". ربقھ عیسو جي ڌمڪیون ٻڌي
ٿو تھ تو وساري نھڀاُء تنھنجو جیستائین "ھن یعقوب کي چیو، 

اسحاق اتفاق ڪیو تھ ".ڇا ڪیو آھي
کي پنھنجي ماء جي خاندان یعقوب 

. ھڪ زال ڳولڻ گھرجيمان 
.یعقوب گھر ڇڏي ویوسو 



ان رات، یعقوب سفر دوران 
پٿر کي سرھاندي ھڪ 

شاید.پیورستي ۾ سمي ڪري 
.اڪیلو ھو، شاید ڊپ ھوھو 

ُخدا. پر ھو اڪیلو نھ ھو
عجیبھڪ ھن سان 

.ڳالھایو۾ خواب 



مان توھان جي ابن ڏاڏن، ابراھام ۽ اسحاق جو "
مان توھان کي ھي . مان توھان سان گڏ آھیان. ُخدا آھیان

توھان جي خاندان طرفان زمین جي سڀني . زمین ڏیندس
جي ڳالھائڻ ُخدا ." خاندانن کي برڪت ڏني ویندي

.ھو ڊڄي ویو. ، یعقوب جاڳیوکان پوء



یعقوب جي ماميء البن سندس
نجي یعقوب پنھ. استقبال ڪیو

ماسات راخل سان پیار ڪیو ۽
البن جي ست سال خدمت ڪئي

ھو ھن سان شادي ڪري تھ 
. سگھي

،راتجي شادي پر، 
.یعقوب کي ٺڳیوالبن 



ي تو مون ک. "یعقوب شڪایت ڪئي"،لیاه آھي، راخل نھھي "
کان وڏي ڌيَء جي پھرین شادي ٿیڻ سڀ "." ٺڳیوآھي
راخل سان بھ شادي ڪر ۽ ست ھاڻي ". البن چیو"،گھرجي

یعقوب".وڌیڪ منھنجي خدمت ڪرسال 
۽ٿي ویو، شاید ھن کي اسحاق راضي 

جي عیسوَء 
چال پنھنجي 

.ھئيیاد 



ئن جی. یعقوب کي یارھن پٽ ھئا
سال گذري ویا تھ ھو پنھنجي

خاندان کي واپس ڪنعان ڏانھن
سندس . وٺي وڃڻ چاھیندو ھو
.  والدین اُتي موجود ھئا



جو جئین تھ عیسو کیس مارڻپر 
ڇا یعقوب. ارادوڪري ُچڪو ھو

کیسُخدا محفوظ ھو؟ ھڪ ڏینھن 
یعقوب . واپس اچڻ الِء چیو

پنھنجي ڪٽنب ۽ رڍن کي گڏ 
.ڪري گھر ڏانھن روانو ٿیو



عیسو . اھو ڪھڙو سفر ھو
چار سؤ ماڻھن سان یعقوب 

پر ھن یعقوب! سان ملڻ آیو
ھو . کي تڪلیف نھ ڏني

ڊوڙندو یعقوب سان ملڻ آیو
.  یوکیس وڏي ڀاڪر پائي مل۽ 

یعقوب ۽ عیسو ٻیھر دوست

، ۽ ٿیا
یعقوب 

.  گھر محفوظ ھوپنھنجي 



یعقوبڌوکي باز 

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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