
ھڪ : روٿ
محبت جي 

ڪھاڻي

ٻارن الء بائبل
تحفو



Edward Hughes:لکیل پاران

Janie Forest:اشارو ڪندڙ
Alastair Paterson

Lyn Doerksen:طرفان قبول ڪیو ویو

Aim4Faith Ministries, Pakistan:ترجمو ٿیل

Bible for Children:پارانٺاھیل 
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
توھان کي ھن ڪھاڻي ڪاپي یا پرنٽ ڪرڻ جو حق آھي، : الئسنس

.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



انھن جي والدین ۽ڏاڏن، جیڪڏھن توھان پنھنجي ڏاڏن پڙ 
ان انھن سڀني سان ملي سگھو جیڪي توھان کان اڳ خاند

چڪا آھن، توھان حیران ٿي ویندا تھ اھي ۾ ٿي 
روٿ بائبل ۾ یسوع . قسم جا ماڻھو ھئاڪھڙي 

ھڪ . انساني ابن ڏاڏن مان ُھئيجي 
جیڪا بتن جي موآبي عورت 

.  ڪندي ھئيپوڄا 



روٿ جي ڪھاڻي بني اسرائیل ۾ سمسون کان پوء شروع 
داري تي ڀروسو ۽ فرمانبرُخدا جي ماڻھن ُخدا ٿي جڏھن ٿئي 

.  یوان زمین تي ھڪ خوفناڪ ڏُڪار اچي و. ڪرڻ بند ڪیو
ھيتوھان کي خبر آھي تھ ڏُڪار ڇا آھي؟ ڇا 

ڪو میووڏُڪار اُھو آھي جڏھن ! صحیح آھي
ڪڏھن ڪڏھنیا فصل پیدا نھ ٿئي، جانور ۽ 

. ماڻھو بھ بک کان مرندا آھین



اڌي ھڪڙو ماڻھو، الیملڪ، پنھنجي زال ۽ ٻن پٽن سان گڏ ک
ویندوآھي، ھو موآب ڏانھن . جي ڳوال ۾ بیت لحم ڇڏي ٿو

.ھڪڙو ُملڪ جتي ماڻھو بتن جي پوڄا ڪندا ھئا



۽الیملڪ
سٺوُڪجھ ۾ موآب جو سندس ڪٽنب 

سانھو مري ویو ۽ ان . آھينھ ٿندو 
سندسگڏ 

.پٽ ٻھ

ھ عرف۽ ٻن پٽن جي زالن، روٿ ، پنھنجي نومي، ھن جي زال
. ٻئي ڇوڪریون موآب جون ھیون. گڏ بچي وئيسان 

ڪلیون الیملڪمحلون



بیوه آھي، اُھو ٻڌي ھڪ نومي، جیڪو ھاڻي 
پنھنجي ماڻھن جي باري ۾ ٻڌو ُخداوند تھ ٿي 

ھوَء پنھنجي . ۽ انھن کي ماني ڏني آھيآھي 
ڏانھن واپس وڃڻ جو فیصلو ڪري ملڪ 

پر ھوَء ٻن . ٿي
سان ڇا ڇوڪرین 

؟ نومي ڪندي
موآب ۾ رھڻ کین 

ٻیھر شادي ۽ 
ڪرڻ 

.  چیوالِء 



عرفھ واپس پنھنجي خاندان ڏانھن ھلي 
ان جي. پر روٿ انڪار ڪري ٿي. وئي

بدران، روٿ ھڪ تمام مٺو نظم ڳائي ٿي
جیڪو واعدو ڪري ٿو تھ ڪڏھن بھ 

.پنھنجي سُسء کي نھ ڇڏیندس



نومي جي ساھڙیون خوش آھن 
ھر تھ ھوَء بیت لحم ۾ پنھنجي گ

پر ھوَء انھن . موٽي آئي آھي
کي چوي ٿي تھ ھن کي نومي 

"مارا"جي بدران ) دلگیر(
تھ قادرِ ڇاڪاڻ "سڏین ) تلخ(

مطلق مون سان ڏاڍي تلخي 
نومي روٿ کان . "آھيڪئي 

.سواِء خالي ھٿ موٽي آئي



جیتوڻیڪ روٿ موآب ۾ اڪثر ماڻھن 
وانگر بتن جي پوڄا ڪئي ھئي، ھوء

رڻ جي عبادت ڪُخدا اسرائیل جي زنده 
روٿ سخت. الء ان کان ڦري وئي ھئي

ِء تھ محنت ڪئي ان کي یقیني بڻائڻ ال
ھر ھوءَ . نومي کي کائڻ الِء ڪافي آھي

روز پوک ۾ لڻندڙن جي پٺیان ایندي
.ھئي ۽ بچیل اناج کڻندي ھئي



جي مالڪ، ٻڌو تھ زمین ،بوعز
ي روٿ پنھنجي سسء سان ڪیتر

جڏھن ھو ھن سان . سٺي ھئي
ملیو، بوعز ھن جي مدد ڪئي تھ

کي  ھن پنھنجي فصلن کي لڻندڙن
حڪم ڏنو ویو تھ ھو ڄاڻي وڻي 

الء جي اناج پویان ھن ُڪجھ 
بوعز روٿ کي . ڇڏندا ونڃڻ

.ڪرڻ لڳوھوپسند 



جڏھن روٿ نعومي کي 
بوعز ۽ سندس رحم جي 
باري ۾ ٻڌایو، تھ پوڙھي

جي واکاڻ ُخدا عورت 
ماڻھو اسان اھو ". ڪئي

جو مائٽ آھي، اسان 
ویجھن مائٽن جي 
".آھيمان 



جیئن وقت گذري 
، بوعز روٿ ویو

ڪرڻ سان شادي 
۽ نومي ۽ ھن جي خاندان جي چاھیندو ھو 

پر ھڪ . زمین جي سنڀال ڪرڻ چاھیندو ھو
ھن . ٻئي ویجھي مائٽ جو پھریون حق ھو

زال پر ھن پنھنجي-گھري ھئي زمین ماڻھوَء 
شریعت موجب ھو . الِء روٿ نھ گھري ھئي

.سگھيشادي کان سواء زمین نٿو وٺي 



ڪرڻ الء حل انھن ڏینھن ۾، ماڻھو ڪنھن معاملي کي 
ي ُجتو الٿو ۽ عام طور تھڪ بوعز . ھٿ نھ مالیندا ھئا

ال روٿ سندس ز. معاملو ٺھي ویو. ٻئي شخص کي ڏنو
بوعزھاڻي ھوء ۽ نومي . ویندي آھيبڻجي 

.جي خاندان جو حصو ھئا



بوعز ۽ روٿ پنھنجي 
د پھرین پٽ کي عوبی

ھو اسرائیل جو. سڏیو
دائود . عظیم بادشاھھ

.جو ڏاڏو ٿیو



وند ُخداپر اڃا بھ وڌیڪ حیرت انگیز طور تي، ٻار عوبید 
یسوع دائود جي خانداني قطار . یسوع مسیح جو ابا ڏاڏا ھو

. وذریعي بادشاھن جو بادشاھھ ۽ دنیا جو ڇوٽڪارو ڏیندڙ ٿی

بادشاھن جو 
بادشاھھ



ڪھاڻيھڪ محبت جي : روٿ

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

روٿ

".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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