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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



د نوح دے طوفان توں بع
اتھوں دے لوکاں نے 

ہک منصوبہ بنایا



اوں ویلے ساری زمین تے ہک 
ای زبان بولی ویندی ھا۔ 



یتا چاء کفیصلہ انہاں نے مل کے اتے 
اد کہ اساں اپنڑے کیتے ہک شہر آب
ندی کریسوں تے ہک برج بناسوں جیہ

ں چوڻی اسماناں تک پہنچے تاں جو اس
ہمیشہ کیتے زنده راہوں۔ 



ن هللا سائیں اے چاہندا ہا کہ انسا
ساری دنیا اچ وسدے راہون۔ ایں 

اناں کیتے اُوں نے انسان دیاں زب
۔اچ اختالف پا ڈتّا



س اویں ای جیہڑا جیہڑا ہک بئے دی بولی سمجھ ویندا ھا اوه آپ
ایں بنا سکے اتےنہ اچ رلے ره گئے۔اتے ایں شہر اتے بُرج 

شہر دا ناں بابل رکھا گیا جیہندا مطلب ہےافراتفری۔



بہوں عرصے بعد هللا 
الم سائیں نے ابرام نال ک
چاء کیتا کہ تو اپنے

وطن، اپنڑے رشتے دار
وں تے اپنڑے ماں پیئو ک

چھوڑ چاء تے اتھاں ونج
جاءتے میںجیہڑی 
اں۔ گھن ویستیکوں 



اتے َول ابرام نے هللا سائیں دا حکم چاء منا تے اپنی زال ساری
ن چال گیِا۔ اپنے بھتریجے لوط کو گھن کے ڻر پیاء تے ملک کنعا



وں کنعان دی سرزمین اچ ابرام اتےلوط بہ
تھی امیر تِھی گئے۔انہاں کو اتنے جانور

گیِا۔ گئے کہ جنہاں کیتے چاره گھٹ تھی



اتے جانوراں دے چارے دے گھاڻے دی وجہ نال 
لوط اتے ابرام دے چرواہے دے وچکار لڑائی 
کہ راہون لگ گئی ۔ ول ابراھام نے لوط ُکوں آکھا

تے کیوں نہ اساں ایں مسئلے ُکوں ختم کرن کی
ی علیحده علیده تھی وینے ھاء، لہذا تیڈا جیویں ج

آکھے تیئں چال ونج۔



قہ  لوط نے اپنڑے کیتے سارا ہرا بھرا عال
جیہڑا شہراں دے درمیاں ھاء گھن ِگدا پر
اتھوں دے شہرخدا دی نظر اچ چنگے نہ 

ہن۔ اتھاوں دے لوک بھاندے 
۔ گناه کار تے بدکار ہنبہو 



م نال جڈن لوط اتھوں نکل کیا تے خدا نے ابرا
وں گال کردے آکھا کہ میں ملک کنعان تیک
تک تاں تیڈی نسل کوں ڈیساں پر اوں ویلے
ابرام تے ساره تےگھر اوالد نہ ہائی۔ 



خدا دی طرفوں ابرام تے ساری کول 
ھر بیڻا پیدا ۔ اتے خدا نے ابراھام ُکوں آکھا کہ تیڈھے گگّھلے گئے
 سائیں ۔ پرساری اے سن کےزور نال کِھلی اُوں نے هللاتھیسی

سال ھائی۔90گال دا اعتبار نہ کیتا کیوں جواوندی عمر دی 



وں سائیں نے اے وی آکھا کہ اج تهللا 
ائیں ابراھام تیڈا ناں ابرام نیئں بلکہ ابراھام گداِ ویسی۔ اوں ویلے ت

یوں ناں ابرام گدا ویندا ھاء اتے ساری دا ناں ساره تھیسی کدا 
اوں ُکوں لوک پہلے ساری آدھے ہن۔ جو 



ا اتے خدا نے ابراھام ُکوں ڈس
کہ اوه گناه گاراں دے شہر 
و سدوم اتے عموره ُکوں تباه
برباد کر ڈیسی۔ اتے اُوں 

۔ویلے لوط صدوم اچ راہنده ھا



لوط نے هللا سائیں دی
گال دا یقین کیتا پر

اوندے دھیاں دے پایاں 
ر نے ایں گال تے اعتبا
ڑن نہ کیتا تے سدوم چھو

توں انکاری تھئے اے 
بہوں افسوس دی گا ھاء

کہ انہاں نے خدا دی گال
دا یقین نہ کیتا۔



سدوم خدا  نے سدوم اتے عمورا تے 
تے عمارا تے گندھک دی بھاء نال 

ڈتّا پر۔ پرلوط تے کر ڈتّاتباه کر 
اوندیاں ڈو دھیاں ُکوں بچا گدا۔



افسوس کہ لوط دی بیوی نے خدا دی 
ے گال نہ منی تے اُوں نے پچھے مڑ ک

ئی۔ بن گستون ڈیکھ گدا تے اوه لُون دا 



خدا نے اپنے 
وعده کوں پورا 

کیتا اتے 
بڑھاپےاچ انہاں 
دے گھرہک پوتر

پیدا تھیاء جیوں
خدا نے فرمایا 

ھاء۔ بالکل ایویں
انہاں نے خوشی 

منائی جیویں 
اضحاق دی 

ے پیدائش دے ویل
منائی ھائی۔ 



نے خدا کے ابراہام 
ہ ہک وعده ُکوں یاد کیتا ک
ھا وار هللا سائیں نے آک

ھاء کہ اوه ملک کنعان 
تے ہمیشہ کیتے اُوں کوں

اوالد ُکوں ڈے اوندی 
۔ڈیسی



خدا ہمیشہ اپنے 
وعدے ُکوں پورا 

کریندے تے ہن وی
هللا سائیں اپنے 

وعدے ُکوں پورا 
کریسی۔ 



هللا سائیں دا ابراھام نال وعده

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

21-11تکوین۔ 

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور



اختتام



،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

دا خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخ
یح کُوں ایں ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مس

ول ۔وےدنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈی
دے او یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھین

ول او ۔سیاتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کری
۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

۔جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو

یڈھے پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے م
ڈی گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے می

اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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