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تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔جب 



جب خدا نے ! خدا نے سب کچھ کیا
تو وہ اپنی بنایا، آدم پہال آدمی 

ساتھ باغ عدن میں بیوی حوا کے 
تھا۔ رہتا 



خدا کی اطاعت وہ ایک دن تک 
سے لطف موجودگی اس کی اور 

میں بالکل خوش ہونے اندوز 
...تھے 



کیا خدا نے آپ کو 
کا کھانا ہر درخت 

"  کہا؟سے کھانے نہ 
پوچھا۔ انہوں نے سے نے حوا ناگ 

ہم ہر ایک پھل میں "دیا، جواب 
ایک کو کھا سے 

"  ہیں۔سکتے 



اگر ہم اس پھل "
کھائیں یا کو 

تو ہم مر چھائیں 
آپ مر نہیں " "گے۔جائیں 

سانپ نے " جائیں گے،
سے کہا۔حیرت 



تم خدا کی طرح 
حوا " ہوجاؤ گے۔

اس درخت کا پھل 
چاہتا تھا۔ اس نے 
ناگ کی بات سنی

اور پھل کھائے۔



حوا نے خدا کی نافرمانی کے 
ے بعد اس نے آدم کو پھل کھان
کی بھی ہدایت کی۔ آدم کو 

خدا میں! نہیں"تھا، کہنا چاہئے 
کی کےکالم 

نافرمانی نہیں 
"گا۔کروں 



جب آدم 
نے اور حوا 
ے ہیں۔ جانتے تھے کہ وہ ننگدونوں وہ گناہ کیا، 

ہوئے، رتے انجیر کی پتیوں کو اپریل میں سالئی ک
اور خدا کی لیا انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپ 

سے جھاڑی میں چھپ گئے۔موجودگی 



ں شام کی ٹھنڈی حالت میں خدا باغ می
ا آیا۔ وہ جانتا تھا کہ آدم اور حوا نے کی

الزام مورد کوہے۔ آدم نے حوا کیا 
۔ حوا نے سانپ کو مورد ٹھہرایا
ٹھہرایا۔ الزام 



دا پیسانپ پر لعنت ہے۔ بچے "کہا، نے خدا 
آدم، "۔ہونے پر عورت کو تکلیف ہوگی

زمین پر کیا، آپ نے گناہ کیونکہ 
کانٹوں کی لعنت کانٹوں اور 

کا کھانا روزمرہ ۔ آپ اپنی ہے
محنت اور پینے کے لئے 

"۔گےپسینہ کریں 



خدا نے آدم اور حوا کو 
دیا۔ انگیز باغ سے نکالحیرت 

ا، کیکیونکہ انہوں نے گناہ 
دینے وہ زندگی 

خدا سے والے 
!ہوگئےالگ 



ے خدا نے ان کو دور رکھنے کے لئ
ائی۔ ایک بھڑکتی ہوئی تلوار بن
خدا نے آدم اور حوا کے لئے 

کے کپڑے بنائے۔ خدا نے جلد 
سے لیں؟کہاں کھالیں 



ا کے ایک کنبہ آدم اور حوساتھ، وقت کے ساتھ 
تھا۔ ان باغبانکین، ۔ ان کا پہال بیٹا ہواہاں پیدا 

کا دوسرا بیٹا ہابیل چرواہا تھا۔ 



ر لئے کچھ سبزیاں بطوکے خدادن قائِن ایک 
یڑوں تحفہ لے کر آیا۔ ہابیل اپنی بہترین بھ

تحفہ  giftلسے کچھ خدا کے میں 
الیا تھا۔ کے طور پر 

کے خدا ہابیل 
سے تحفہ 

خوش ہوا۔



خدا کائن کے تحفہ سے راضی
وا۔ نہیں تھا۔ کین بہت ناراض ہ

یک اگر تم ٹھ"کہا، لیکن خدا نے 
بول کام کرو گے تو کیا تمہیں ق

"نہیں کیا جائے گا؟



چھ کین کا غصہ دور نہیں ہوا۔ ک
یل دیر بعد کھیت میں اس نے ہاب

!اور اسے مار ڈاال-پر حملہ کیا 



ی آپ کا بھائ"خدا نے کائن سے بات کی۔ 
"معلوم،مجھے نہیں "" ہے؟ہابیل کہاں 

کین نے جھوٹ بوال۔ 



دا نے خ" اپنے بھائی کا نگہبان ہوں؟میں کیا "
اس کی کھیتی باڑی کرنے کی کو کائن 

اسے چھین کر اور صالحیت 
کر سزا دی۔آوارہ بنا 



سے نکال۔ اس کی قائِن خداوند کے حضور 
آدم اور حوا کی ایک بیٹی سے ہوئی شادی 
۔ انہوں نے ایک خاندان کی تھی

کی۔ پرورش 



ں نے اور پوتے پوتیوپوتیاں پوتےکین کے جلد ہی، 
دیا جو بھر اس شہر کو 

تھا۔کیا نے قائم اس 



آدم اور حوا کا کنبہ تیزی سےادھر، 
لے لوگ آج کے مقابدنوں، بڑھ گیا۔ ان 

میں زیادہ لمبی رہتے تھے۔



حوا نے جب اس کا بیٹا سیٹھ پیدا ہوا تو
کی خدا نے مجھے سیٹھ نے ہابیل"کہا، 

" جگہ لینے کے لئے دیا۔



912ایک دیندار آدمی تھا جو سیٹھ 
رہا اور اس کے بہت سے زندہ سال 
پیدا ہوئے۔بچے 



تے ایک نسل دوسری نسل کے پیچھے چل
دہ ہی دنیا میں، لوگ زیادہ سے زیا

نے خدا آخر کار، ۔ شریر ہو گئے
کا نے تباہ کرنوع انسان کو بنی 

۔ کیافیصلہ 



افسوس خدا کو اور پرندے جانور تمام 
ھا۔ دیا تبنا نے انسان اس کہ تھا 

شخص نے خدا لیکن ایک 
...راضی کیا کو 



نوحاوالد، یہ شخص نوح تھا۔ سیٹھ کا 
صادق اور بے قصور تھا۔ وہ خدا کے 

چلتا تھا۔ اس نے اپنے تین ساتھ 
کی کو بھی خدا بیٹوں 

اطاعت کرنا 
۔ سکھایا



خدا نے نوح کو ایک بہت ہی اب 
میں اور خاص انداز عجیب 

منصوبہ کا استعمال کرنے 
!بنایا



آغازانسان کی اداسی کا 

ی،خدا کے کالم، بائبل کی ایک کہان

میں پایا جاتا ہے

6-3پیدائش 

"۔ےکے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہآپ "
130:119زبور 



ختم شد



ے بارے بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا ک
تا ہے کہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہبتاتی میں 

۔آپ اسے پہچانیں

اہ کا جسے وہ گنہے، خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا 
ے اتنا لیکن خدا آپ سہے، نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت 

صلیب کو، وع یسبیٹے، پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے 
ھیجا۔ پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے ب

آپ اگر! پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چال گیا
اہوں کو یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گن

وہ ! تو وہ کرے گاگے، معاف کرنے کے لئے کہیں 
اور آپ ہمیشہ اسگا، آئے گا اور آپ میں زندہ رہے اب 

۔کے ساتھ رہیں گے



تو، آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے اگر 
:سے یہ کہناخدا 

یرے اور مہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا عیسیٰ، پیارے 
ور اب آپ اگئے، کے لئے ایک آدمی بن مرنے لئے گناہوں کے 

اور زندگی میں آئیںمیری دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم 
ندگی تاکہ میں اب نئی زکردیں، میرے گناہوں کو معاف 

ں گا۔ اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوپاؤں، 
ے بچے کی طرح آپ کے لئاپنے آپ کی اطاعت کرنے اور 

زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

!  ںکو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریبائبل 
16:3جان 
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