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ي پاڻڍنڍ جي ٻئي ڏینھن، خدا آسمان جي ھیٺ سمنڊ، دریاء، ۽ 
ي خشڪ"ٽئین ڏینھن تي خدا چیو تھ . کي ھڪ ھند گڏ ڪیو

.۽ اھوئي ٿیو" ظاھر ٿیئي

زمین ویران۽سنسان ھئي ۽
.اونھائي مٿان  اونداھھ ھئي

تھ "پوء خدا فرمایو، 
".سوجھرو ٿئي

و جیڪ.  آدم بنائڻ کان اڳ، خدا خوبصورت دنیا پیدا ڪئي
ھري ھري خدا  جبلن جي .  شاندار شیئنء کان ڀرل ھوئي

وڻ ڊگاھ جڳھنون، ۽کلیل گاھ جامیدان، خوشبودارگل، ۽ 
ان چمڪندڙکنبن وارا پکي، بھنبھناندیومکیون،چھولین س

مڇیون۽ سامنڊ جي مخلوق کي ڪڏندیون 

۾، خدا دنیا ۾ موجود حقیقت . پیدا ڪیو
.پیدا ڪیوھر شيءکي 

تھ حڪم ڏنوکي خدا گاھ ۽ گلن، ٻج وارا بوٽن۽ میویداروڻن  
.  سي سڀ زمین تي اڀرن ۽ اھوئي ٿیو

۽ ٿیوسانجھي۽ صبح سو 
.ڏینھن ٿیوٽیون 

ي ک۽ اونداھھ خداسوجھري کي ڏینھن سڏیو ۽ . ۽ سوجھرو ٿیو
.یوٿڏینھن پھریون ۽ ٿیو، صبح سانجھي ۽ سو .رات سڏئین

شروعات ۾،انھي کان پھرین تھ 
خدا ڪجھھ پیدا ڪري،ھن کان 

نھ ماڻھو،.سوا ٻیو ڪجھھ نھ ھو
ھ بھ نڪجھھ شیون،جڳھون یا نھ 

نھسوجھرو،۽ نھ .ھو
نھنھ آسمان ۽ ، اونداھي
نھگزرئل  ۽ نھ ،زمین

خداایندڙ ڏینھن، اتي فقط 
.ھونھ ھن جو ڪو آغاز ھو ۽ 

خدا .ڪیوشروع ڪم خدا پوء
۾ آسمان ۽ زمین شروعات 

.خلق ڪیوکي 
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خدا آدم کي حڪم 
تون باغ جي "ڏینو، 

ھر وڻ جو میوو کائي
سگھن ٿو، پر تون 
ي نیڪيَء ۽ بديَء ج

وڻ مانڪڏھن بھ نھ  
ن جیڪڏھ.  کائجانءَ 

کائندین ھن وڻ مان 
."تھ یقینن مرندین

تي رھڻ واري زمین "چیو، ھن . ان کانپوء، خدا ٻیھر چیو
۽ جانورن جي سڀي ..."  مخلوق کي زمین خلق ڪري 

.  ا۽ دھرتي جا تمام سرندڙجیت وجود ۾ آیماڪوڙا قسم،ڪیڙا 
۽ زمین کي لوڏیندڙھاٿي ۽ ڊوڙیندڙڪوواه ،شرارتي ڀولڙو

سست مگرمچھ،سرندڙ ڳڏرون ،لوڏندڙ زرافھ غرایندڙ ٻالء
.اءھن  ڏینھن خدا  سڀني قسمن جا جانورجوڙیپوء . وجود ۾ آیا

.۽ صبح ٿیو ۽ ڇھون ڏینھن ٿیوسوسانجھي

پوء خدا  سج ۽ چنڊ ۽ گھڻن 
و تاران کي بڻایو، جنھن کي ڪ

ي۽ سوسانجھ.  ڳڻي نھ سگھندو
.یوصبح ٿیو ۽ چوٿین ڏینھن ٿ

آٌء ھن ، آدم جو اڪیلورھن چڱونھ آھي"تھ ۽خداوند خدا چیو 
.آدم وٽ آنداجانور تمام پکيء ۽ خدا ." الَء مددگارجوڙیندس

اھوسب ڪجھھ . آدم سڀني جا نالء رکیا
پکین ۾ ھووڏو داناھ ھو پرسڀني ڪرڻ 

جانورن منجھان آدم جئین ڪو بھ ۽
.کي مدگار نھ ملیوھن 

ڪجھھ خاص، . ڇھین ڏینھن تي خدا ڪجھھ ودھیڪ ڪیو
۾ خورڪ ُھي ان جي خدمت ٻنین .انسان الء سڀ تیار ھو

اچو تھ انسان کي سندس "۽ خدا چیو . ڪرڻ الء جانور
صورت جئین بڻایون، ۽ کیس 

۾ ھر شيء تي اختیار زمین 
انسان کي پوءخدا ".ڏیون

پاڻ پنھنجيَءصورت تي 
.جوڙیوجھڙو 

سمنڊ جي مخلوقات ۽ مڇیونء ۽
ي فھرست تایندڙ پکیي خدا جي 

ڏیون پنجئین ڏینھن تي خدا و. ھئا
ڊگھيمچھیون، مچھیون۽ ننڍڙي 

ٽنگن وارا شطرمرغ ۽ خوش 
ا خد،ٿیندڙ ننڍا پکيء ٺاھیاء

ڀ زمین جي پاڻي کي ڀرڻ الء س
۽ ڪیوقسم جي مڇيء کي پیدا 

آسمان، زمین ۽ سمنڊ سان خوش 
یاء ٺاھپکي ٿین ال سڀ قسم جا 

جون سوسانجھي۽ صبح ٿیو ۽ پن
.ڏینھن ٿیو
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ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب خدا جي باري ۾ اسان کي 
.ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

خدا ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھي ۽
گناھھ جو اجر موت آھي،پر خدا اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھن 

نھجي کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پ) مسیحیسوع (پنھنجي واحد پٽ 
ئرو ٿیو ۽ مسیح مئلن مان جییسوع )عیسي(پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

کان ھي ۽ انتي ایمان آڻیوٿا مسیح یسوع ) عیسى(آسمان ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ. پھنجن گناھن جي معافي طلب ڪریو

.رھنداایندا ۽ توھان جي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.خدا کي ٻڌایوتھ جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
یو ۽ منھنجي ڪري انسان بڻ۽ مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان خدا آھیومسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا . منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
.آمین. توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

.بائبل پڙھو ۽ ھر روز خدا ساڻ  ڳالھایو

ڪئيجڏھن خدا ھر شيء پیدا 

آھيملیو ، لفظ، بائبلڪھاڻ ۾ خدا کان ھڪ 

2-1پیدائش 

".ٿوڏئيڪالم جو مطالعوسوجھرو توھانجي "
130: 119زبور 

ي ۽ ننڊل آدم ج. موڪلي، تمام گھري ننڊننڊ آدم تي گھري خدا 
جا ،ڪڍي خدا انھي پاسري مانپاسري پاسرین مان ھڪڙي 

آدم مان ڪڍي ھئائین ھڪڙي عورت 
عورت جیڪا خدا جوڙئین ۽ 

.ٺاھي، آدم جي مدد گار ٺاھي
بلڪل آدم جي اھيء 
.ُھئيٺاھي ساٿي 
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آخر

خدا چھ ڏیئن ۾ ھر شيء کي پیدا ڪیو، پوء
جو ڏینھن کي برڪت ڊني ۽ اھا سبتستن خدا

ءَ حواباغ عدن ۾، آدم ۽ سندس زال . ٺاھیوڏینھن 
جيطورپھنجي خوشيَء سان خدا مڪمل 

خداانھن.ھئارھئا ڪري فرمانبرداري 
روزي مھیاسندن ،۽ ربٌء ھوجو 

.وارو۽دوست ھوڪرڻ 
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