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 جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



 خدا نےجدوں  !خدا نے ہر شے ُکوں بنایا
 اچباغِ عدن بنایااو انسان یعنی آدم کوں پہلے  
 رہندا ہائی اپنی بیوی حوا دے نال۔ او ڈھویں              

 کے خدا دی پرستش رل              
 ہن تے بہوں خوش کریندے              

 سمجھ خدا دی موجودگی کوں ہن۔او 
 ۔۔۔ہن جد تک ڈے      



 کیا خدا نے تہاکوں ”
 آکھے کہ ہر درخت کڈھائیں 

 ۔ شیطان ”پھل نہ کھاوناں؟دا 
 حوا سپ دی شکل اچ آیا جیہڑا 
تساں ہر درخت دا پھل کھا ”آکھا کوں 

پر حوا نے سب کوں آکھا اگر “ سکدے او
 منع کیتا جیہڑا درخت اوں اساں 

 ِگدا تے ول کھا پھل گیا ہے دا 
 ۔ تساں “اساں مر ویسوں

 شیطان آکھا۔نہ مرسو 



 تساں خدا دی کار ”
حوا اوں “ویسوتھی 

درخت دا پھل کھاونا 
چاہندی ہائی۔لہذا اوں 

نے او منع کیتے تھیے 
پھل کوں شیطان دے 

 آکھن تے کھاگدا۔



حوا نے نافرمانی کرن توں بعد آدم کوں 
وی آکھا کہ او وی کھا گھنے۔ ول آدم آکھا 
کہ نہ نہ میں ایں پھل کوں نہ کھاسا کیوں 

 کریساں۔جو خدادے حکم عدولی نہ 



 جڈن آدم 
 تے حوا 

 نے گناه کر 
 ِگداول ڈوھاں 
 نے محسوس 

 کہ ڈھویں ننگے ہن۔ ول انہاں نے انجیر دے پتیاں ُکوں سی کیتا 
 اپنے کیتے لباس بنایااتے اپنے آپ کُوں کج ِگدا۔ول خداوند تے 

 دی آواز سنی جیہڑا شام ویلے باغ اچ سیر کریندا ہائی۔خدا 



خداڻھنڈے ویلے باغ اچ پھردا ہائی۔ او جاندا ہائی کہ آدم تے حوا 
 نے جو کجھ کیتے۔آدم نے حوا تے الزام الیا ول حوا نے 

 سپ تے الزام ال ڈتا۔ ول خدا نے سپ کوں جانوراں 
 وچوں ملون قرار ڈتا اتے عورت کوں آکھا میں 

 اے آدم " تیڈے درِد حمل کُوں بہوں ودھیساں۔
 تیئں گناه کیتے ایں پاروں اے زمین چونکہ 

 دی لعنتی تھی گئی اے۔ تو اپنے کنڈےاں 
 دی روڻی حاصل کرن روز                
 محنت کریسیں اتے کیتے                  
 "پسینہ وہیسیں۔اپنا                       
 



 نے آدم تے حوا کُوں خدا                 
 جوخوبصورت باغ وچوں کڈھ ِڈتا کیوں ایں 

 نے گناه کیتا ہائی اتے او حیاتی ڈیونانہاں  
 نےخدا  ۔ُدور تھی گئے ہنوالے خدا توں  

 دےکڈھن کیتے اگ کوں باہر انہاں  
 نےتلوار بنائی۔خدا والی ہک شعلے  

 بنایا۔ لباس کھالں دا حوا کیتے آدم تے  
 ؟کیتھوں گھنیاںکھالں او خدانے 



آدم تے حوا دے گھر وقتی اوالد تھی گئی۔انہاں دا پلوتھا پوترقائن 
جیہڑا باغبان ہائی۔انہاں ڈا دوجا پوتر ہابیل ہائی اے بھیڈبکریاں 

ہک ڈیں قائن کجھ سبزیاں خدا دے حضور پیش کرن  ۔چریندا ہائی
 کیتے آیا تے ول ہابیل وی اپنی بھیڈ دا بال گھن 

 ہابیل دے تحفہ گھن خدا  آیا۔                    
 بہوں کے                          
 ۔تھیاخوش                          



خدا قائن دے تحفے توں اتنا خوش 
کائیں نا ای۔ ایں گالوں قائن کو غصہ 

اگر ”آگیا ول خدا نے اوں کوں آکھا
تساں او کریسو جو تھیک ہووے تے 

 کیا توہاکوں قبول نہ کیتا ونجے گا؟



کاہن دا غصہ ختم نہ تھیا آخرکار 
اُوں نے اپنے بھرا ہابیل کونکھیتاں 

 اچ حملہ کرکے قتل کرڈتا۔



تیڈا بھراہابیل کڈے ”خدا نے اوکوں پچھا
گئے؟قائن نے جواب ڈتا میکوں پتہ 

کائیں نئیں میں کوئی اوندا رکھواال ودا 
ہاں؟ول خدا نے اوندے کولوں کھیتی 

کرن دی صالحیت کھس ِگدی تے اوں 
 کوں دربدر کر ڈتا۔



 قائن خدادی حضوری توں دور تھی گیا۔اوندی شادی آدم تے 
   ۔دی ہک دِھی نال تھی گئی۔ تے انہاں ایویں اپنا خاندان بنا ِگداحوا 

 جلدی قائن دے پوترے اتے پرپوتریاں بہوں 
 اوںاوں شہر کوں بھر ڈتا جیہڑا نے 

 ۔نے دریافت کیتا ہائی 



جبکہ آدم تے حوا دا خاندان بہوں 
جلدی ودھ پھل گیا۔ اوس زمانے اچ 

 لوکاں دی عمر بہوں لمبی ہوندی ہائی۔



خدا ”جڈن حوا دا پوتر شیت پیدا تھیاءتے حوا آکھیا
شیت ہم ”نے ہابیل دے بدلے میکوں شیت ڈے ڈتا

خدائی بنده ہائی۔ اوں نے بہوں لمبی عمر پائی اوه 
  سال تھئی۔ اوندی اوالد کثرت نال ہن۔912



دنیاایچ جیویں جیویں ابادی ودھ دی گئی لوگ 
بہوں ظالم تھی گئے۔آخرکار خدا نے فیصلہ 

 سارے  ۔۔۔ ۔کیتا کہ دنیا کوں ختم کر ڈتا ونجے
تے چرندے، خدا کوں انسان بنا کے پرندے 

 ہکبہوں افسوس تھیا پر 
 کوںاوں نے بندے                             

 
 خوش کر                             

 

  ۔۔۔ ڈتا                           
 



وچوں ہائی، اوالد او انسان حضرت نوح ہائی۔ او شیت دی 
توں پاک ہائی اتے او خدا بدی نوح راستباز ہائی اتے ہر اک 

 اوں نے  ۔چاہندا ہائیمطابق چلنا دے حکم دے 
 باالں کوں خدا دا حکم مننا اپنے            

 ۔ ول خدا نے نوح سکھایا              
 بہوں چنگے کوں                 
 نال انداز                
 

 استعمال اوں 
 دا اراده کرن 

 

 کیتا۔



 انسان ڈی اُداسی دا شروع
 

 خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے
 

 جیہڑی ملدی اے
 
 6-3تکوین

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

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

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

ول او  ۔اتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کریسی
 ۔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۔

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

  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 
 

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