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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



انہاں جے کر تساں اپنڑے ڈاڈا پڑڈاڈا،ماں پیئو اتے وڈیریاں اتے
ساریاں لوکاں دے نال ملو  جہیڑے تہاڈے توں پہلوں خاندان 

یوں اچوں گذر چکے ہن تے تساں کتنے حیران تھیسو کہ اوه ک
دے لوک ہن۔ بائبل مقدس اچ یسوع دے  انسانی 

اچوں ُروت ھاء۔ اوه ہک موآب دے عالقے وڈیاں 
راہون والی ھاء جیہڑے بتُاں دی دے 

کریندے ہن۔ پرستش 



ھیندی ُروت دی کہانی اسرائیل اچ سیمسون دے َدور توں شروع ت
اتے اے۔ جڈن هللا سائیں دے لوکاں نے، اوندے تے بھروسہ کرنا
ال اوندی فرمانبرداری کرنا چھوڑڈتّی ھاء۔اے ہک بہوں بھیڑا ک

دا ناں زمین تے لہہ آیا۔ کیا تساں جاندے اوه کہ کال کیئیں بال
کہ کال اوه شئے ! ؟ اے گال صحیح اے ھئے

یں زمین تے کوئی پھل تے فصالں نھئے جڈن 
جانور تے زنده انسان بھک تےاُگدیاں اتے 

ہن۔ ویندے نال مر پیاس 



نال ہک آدمی، جیہندا ناں الیملک اپنڑی زال اتے ڈھو پوتراں
ب خوراک حاصل کرن کیتے بیت الحم ُکوں چھوڑ کے موا
چلے ویندے ہن جتھاں لوک بتُاں دے پوجا کریندے ہن۔



ئی ونج کے الیملک تے اوندے خاندان دے نال کواُتھاں 
ڈوھویںاوه مر ِگیا تے اوندے نال اتھاں ۔نیئں تھینداچنگا 

زال وی مر ویندے ہن ایویں اوه خاندان ُرل ِگیا۔ اوندیپوتر 
فہ نعومی  اپنڑے ڈوه پوتر تے انہاں دیاں زاالں ُروت اے عر

بچ ویندی اے۔ اے ڈھویں چھوئیراں موآب توں ہن۔ 

کلیون الیملکمحلون 



اں ھاء نے سنا کہ خداوند نے اپنڑے لوکبیوهنعومی جیہڑی ہن 
وه اپنڑی دی خبر ِگدی اتے انہاں ُکوں روڻی کھاون کیتے ڈتّی۔ ا

سرزمین تے ول ونجن دا اراده کریندی ھا پر اوه 
ڈوه بیوه لڑکیاں دا کیا کریسی؟ نعموی انہاں انہاں 
آدھی اے کہ تساں ُکوں 
مواب اچ ای اتھاں 

تے اتھاں ره ونجو 
شادی دوسری 

گھنو۔ کر 



اء پر ُعرفہ تے اپنڑے خاندان اچ دوباره چلی ویندی ھ
ری ُروت نے انکار کر چھوڑا۔ اُوں نے ہک بہوں پیا
یندی جئی نظم آکھی جیہندے اچ اوه َسس نال وعده کر
۔ھئے کہ اوه اُوں ُکوں کڈھایں چھڈ کے نہ ویسی



وش تھیاں نعومی دی بچپن دیاں سہیلیاں اُوں ُکوں ڈیکھ کہ بہوں خ
ُکوں کہ اوه اپنڑے گھر بیت الحم اچ دوباه آگئی۔ پر نعمی انہاں

آدھی اے کہ میکوں سوہنی نہ آکھو 
آکھو۔ کیوں جو ) کوڑا" (مارا"بلکہ 

قادِر مطلق میڈے نال بہوں تلخی " 
۔ نعومی خالی ہتھ "پیش آیا ھاءنال 

آئی اے سوائے ُروت توں۔واپس 



یندی ھا حاالنکہ ُروت بُتاں دی پرستش کر
جیوں موآب دے زیاده تر لوک کریندے
یل ہن۔ پر اوه انہاں ُکوں چھڈ کے ہن اسرائ
ی۔ دے زنده خدا دی پرستش کرن کھڑ گئ
ُروت بہوں محنت کریندی ھاء تاں جو 

ھاون اُوں ُکوں تے اوندی َسس ُکوں رج ک
یاں ُکوں ملے۔ اوه ہر روز کھیتاں اچ ویند

ن۔ ہن تاں جو اوه فصل دے ِسڻے چن سک



ہک ڈھیں اُوں کھیت دا مالک بوعزنے
سنا کہ اتھاں ہک چھوئر روت اپنڑی

اے۔ سس نال بہوں چنگا سلوک کریندی
اوه ونج کے روت ُکوں مال تے اُوس

ہاں نے اپنے نوکراں ُکوں آکھا کہ ان
دے گھر بہوں سارا اناج بھیج 

کرو۔ آہستہ آہستہ بوعز ڈتّا 
۔ ُکوں پسند کرنا تھی گیاِ ُروت 



وں جڈن ُروت اپنی َسس نعومی کُ 
بوعز دی اوس تے مہربانی دی 

ی اوه بڈھ"گال کریندی ھئے تے 
عورت خدا دا شکر ادا کریندی 

۔اوں نے روت ُکوں "ھئے
کہ اے بنده ساڈے آکھا 

رشتہ داروں قریبی 
ھئے تے بہوں اچوں 

تعلق ساڈے نزدیکی 
دا۔خانداناں 



ویال لنگھ دا گیِا تے 
نےاپنے کیتے بوعز 
دا رشتہ گھال۔ ُروت 
نے آکھا کہ بوعز 

ُروت نال شادی کر اوه 
نعومی اتے روت دی زمیناں دی وی کے 

شتہ رکھوالی کریسی۔ ُروت کیتے ہک بیِا ر
پہلےآیا ھاء جیہڑازمیناں دی ڈیکھ بھال دی
حامی تے بھردا ھاء پرروت نال شادی نیں 

کریندا ھاء۔ کیوں جو شریعت دے مطابق اوں
ھاء۔ُکوں شادی توں بغیر زمین نیں مل سکدی



ں ڈھیاں اچ لوک کئیں دے معاملےُکوانہاں 
وعز کرن کیتے ہتھ نہ پیندے ہن۔ ول بختم 
وں ُجتی لہیندا اے اتے اوں شخص کُ اپنی 
کے معاملہ طےکر گھندے۔ دے 

ہن اوندی زال بن ویندی ُروت 
اوه تے نعومی بوعز اے تے 

حصہ بن ویندے ہن۔دا خاندان دے 



ُروت تےبوعز اپنے پہلے
۔ پوتر دا اں عوبید رکھدے ہن

اوه داؤد، دا دادا بن بنسی 
جیہڑا اسرائیل دا ہک عظیم 

بادشاه ھاء۔ 



داوند پر اتھاں ہک حیران کن گال اے بنی کہ اے بال عوبید خ
یسوع مسیح دے وڈیریاں اچوں ھاء۔ یسوع داؤد دے خاندان 

اچوں بادشاہاں دا بادشاه تے دنیا دا نجات دہنده بنیا۔ 

بادشاہاں
بادشاهدا 



کہانیپیار دی : ُ◌وتر

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

ُروت

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور
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16 60



،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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