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تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔جب 



ہ انسانی بتاتا ہے ککالم، خدا کا بائبل، ہمیں کس نے بنایا؟ 
کو خدا نے پہلے آدمیپہلے، نسل کا آغاز کس طرح ہوا۔ بہت 

ٹی بنایا اور اس کا نام آدم رکھا۔ خدا نے آدم کو زمین کی م
سے نکال دیا۔ جب خدا نے آدم میں زندگی کا سانس 

نے اپنے اس زندہ ہو گیا۔ لیا، وہ 
ایک ایڈن نامی آپ کو 

۔پایاباغ میں خوبصورت 



سے خدا کو آدم بنانے سے پہلے اس نے حیرت انگیز چیزوں
ہاڑی پر بھرپور ایک خوبصورت دنیا بنائی۔ خدا نے ہر ایک پ

اور خوشبودار پھولجگہیں، پہاڑی جگہیں اور پریری کی 
الی روشن پنکھڑی والے پرندے اور بھوکنے ودرخت، لمبے 

نائے۔ مکھیاں، وہیلیاں اور پھسلتے گھونگے ب

خدا نے ہر وہ چیز در حقیقت، 
جو وہاں ہے۔بنائی 



اس سے پہلے میں، ابتداء 
بنائے، خدا کچھ بھی کہ 

کے سوا اور کچھ خدا 
تھا۔ لوگ یا مقامات نہیں 

چیزیں نہیں۔ کچھ یا 
نہ روشنی اور نہیں 

اندھیرا۔ نہیں اوپر نہ 
نہ نیچے۔ نہ کل اور 
نہ کل۔ صرف خدا اور 
تھا جس کی کوئی ہی 

نہیں تھی۔ شروعات 
میں، خدا نے آسمانوں اور ابتدا !خدا نے کام کیاپھر 

۔کو پیدا کیامین 



ے اور زمین بغیر کسی وسوس
۔ اور اندھیرے تھاکا

چہرے پر گہرے کے 
خدا بوال۔ تھے۔ تب 

وہاں روشنی "
."انے دو



و اور روشنی تھی۔ خدا نے روشنی کو دن اور تاریکی ک
کہا۔ اور شام اور صبح پہال دن تھا۔رات 



ے سمندروں اور جھیلوں کسمندروں، خدا نے دن، دوسرے 
کہا، ے خدا ندن، پانی کو جنت کے نیچے ترتیب دیا۔ تیسرے 

اور یہ ہوا۔" خشک زمین کو ظاہر ہونے دو۔"



خدا نے گھاس اور پھولوں اور جھاڑیوں اور درختوں کو 
نمودار ہونے کا حکم دیا۔ اور وہ پیش بھی 

شام اور صبح اور ۔ ہوئے
دن تھا۔تیسرا 



چاند اور بہتسورج، تب خدا نے 
ان سارے ستارے بنائے کہ کوئی

ور کو گن نہیں سکتا۔ اور شام ا
صبح چوتھے دن تھے۔



سمندری خدا کی فہرست میں 
اور مچھلی اور پرندے مخلوق 

پانچویں دن اس نمبر پر تھے۔ اگلے 
مچھلی اور تلوار بڑی بڑی نے 

ٹانگوں لمبی چھوٹے سارڈینز، 
خوش کن شتر مرغ اور والے 

ننھے پرندے بنائے۔ خدا نے زمین 
everyکے پانی کو بھرنے کے ل 

ہر طرح کی مچھلی اور زمین 
اور سمندر اور آسمان سے لطف 

اندوز ہونے کے لئے ہر طرح کے 
شام اور پرندے بنائے تھے۔ اور

پانچواں دن تھا۔صبح 



زمین کو"کہا، خدا نے پھر بات کی۔ اس نے بعد، اس کے 
ہر طرح کا جانور اور کیڑے " زندہ مخلوق پیدا کرنے دو۔

ے مکوڑے اور رینگنے والے جانور وجود میں آئے۔ زمین ہالن
ناڑی والے ہاتھی اور مصروف بیور تھے۔ شرارتی بندر اور ا

لی جراف مگرمچھ۔ وِگلی کیڑے اور گستاخ چپپانکس۔ گینگ
۔تھااور پیپ بلیچس۔ اس دن ہر طرح کا جانور خدا نے بنایا

۔اور شام اور صبح چھٹے دن تھے



ے ایک خاص چیز۔ انسان ک-خدا نے چھٹے دن کچھ اور کیا 
یتوں اب سب کچھ تیار تھا۔ اس کی خدمت کے لئے کھلئے 

ہم "کہا، اور جانوروں میں کھانا تھا۔ اور خدا نے 
میں بنائیں۔ شکل کو اپنی انسان 

مالک پر چیز زمین کی ہر وہ 
اپنی خود نے خدا " جائے۔بن 

۔ تیار کیامیں انسان تصویر 
اس کی شبیہہ میں خدا 

...اسے پیدا کیا نے 



خدا نے آدم سے بات 
تم جو چاہو "کی۔ 

ن باغ سے کھاؤ۔ لیک
اچھائی اور برائی 
کے علم کے درخت 
سے مت کھاؤ۔ اگر 
تم اس درخت سے 

کھاؤ گے تو تم 
"ضرور مر جاؤ گے۔



اچھا نہیں ہے کہ آدمی تنہا رہ "کہا، اور خداوند خدا نے 
مام خدا نے ت" جائے۔ میں اس کے لئے ایک مددگار بناؤں گا۔
پرندوں اور جانوروں کو آدم کے پاس الیا۔ 

نام لیا۔ وہ ایسا کرنے کا نے ان سب آدم 
ہوگا۔ لیکن تمام رہا بہت ہوشیار میں 

میں آدم کے لئے درندوں اور پرندوں 
شراکت دار نہیں تھا۔کوئی مناسب 



ئے گہری نیند میں الیا۔ سوئے ہوگہری، خدا آدم کو ایک 
م کی خدا نے آدکر، پسلیوں میں سے ایک کو ہٹا آدمی کی 

پسلی سے عورت کو تشکیل دیا۔ 
عورت آدم ہوئی کی بنائی خدا 
بننا دار ساتھ شراکت کے 

ٹھیک تھی۔بالکل 



خدا نے چھ دن میں سب کچھ بنادیا۔ تب خدا
ا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے آرام ک

آدم اور حوا نے میں، ۔ باغ باغ عدن دیادن بنا 
خدا کی اطاعت کرتے بیوی کو اس کی 

۔ خدا ان کیخوشی محسوس ہوئے 
رزق دینے واال ان کا کا پروردگار، 
ان کا دوست تھا۔اور 



ہےجب خدا سب کچھ بنا دیتا 

کہانی،بائبل کی ایک کالم، کے خدا 

میں پایا جاتا ہے

2-1پیدائش 

"۔کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہےآپ "
130:119زبور 



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں 
۔ںہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیبتاتی 

ناہ کی جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گہے، خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا 
بیٹے، تے لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوہے، سزا موت 

ھیجا۔ پھر صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بکو، یسوع 
ھتے ہیں اگر آپ یسوع پر یقین رک! یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چال گیا

وہ ! گاتو وہ کرےگے، اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں 
۔ےاور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گگا، آئے گا اور آپ میں زندہ رہے اب 

:خدا سے یہ کہناتو، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے 
ے اور میرے گناہوں کے لئہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا عیسیٰ، پیارے 

یری ماور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم گئے، کے لئے ایک آدمی بن مرنے 
زندگی تاکہ میں اب نئیکردیں، زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف 

رنے اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کپاؤں، 
۔بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمیناپنے اور 

16:3جان ! کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریںبائبل 
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