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تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔جب 



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

ساتھ باغ عدن میں رہتا تھا۔ وہ حوا کے 
تک خدا کی اطاعت اور اس کی ایک دن 

سے لطف اندوز موجودگی 
...میں بالکل خوش تھے ہونے 



کیا خدا نے آپ کو ہر 
کا کھانا نہ کھانے درخت 

ناگ نے حوا " کہا؟سے 
ہم ہر ایک "دیا، پوچھا۔ انہوں نے جواب سے 

ر ہم اگ" "پھل میں سے ایک کو کھا سکتے ہیں۔
اس پھل کو کھائیں یا چھائیں تو ہم مر 

آپ مر نہیں " "گے۔جائیں 
سانپ نے " جائیں گے،

سے کہا۔حیرت 



تم خدا کی طرح 
حوا اس " ہوجاؤ گے۔

درخت کا پھل چاہتا
ی تھا۔ اس نے ناگ ک
بات سنی اور پھل

کھائے۔



حوا نے خدا کی نافرمانی 
ل کے بعد اس نے آدم کو پھ
ی۔ کھانے کی بھی ہدایت ک

تھا، آدم کو کہنا چاہئے 
میں خدا کے ! نہیں"

کی نافرمانی کالم 
"کروں گا۔نہیں 



جب آدم 
نے اور حوا 
وہ گناہ کیا، 

ں کو جانتے تھے کہ وہ ننگے ہیں۔ انجیر کی پتیودونوں 
ڈھانپ انہوں نے اپنے آپ کوہوئے، اپریل میں سالئی کرتے 

۔اور خدا کی موجودگی سے جھاڑی میں چھپ گئےلیا 



تا شام کی ٹھنڈی حالت میں خدا باغ میں آیا۔ وہ جان
کوتھا کہ آدم اور حوا نے کیا کیا ہے۔ آدم نے حوا 

الزام ٹھہرایا۔ حوا نے سانپ کو مورد الزام مورد 
سانپ پر لعنت ہے۔ بچے "کہا، ٹھہرایا۔ خدا نے 

آدم، "۔ہونے پر عورت کو تکلیف ہوگیپیدا 
زمین پر کانٹوں کیا، آپ نے گناہ کیونکہ 

کانٹوں کی لعنت ہے۔ آپ اپنی اور 
کا کھانا پینے روزمرہ 

محنت اور پسینہ کے لئے 
"۔گےکریں 



خدا نے آدم اور حوا کو 
ال حیرت انگیز باغ سے نک
ناہ دیا۔ کیونکہ انہوں نے گ

وہ زندگی دینے کیا، 
خدا سے والے 
!ہوگئےالگ 



ئے خدا نے ان کو دور رکھنے کے ل
ائی۔ ایک بھڑکتی ہوئی تلوار بن

خدا نے آدم اور حوا کے لئے جلد 
یں کے کپڑے بنائے۔ خدا نے کھال

سے لیں؟کہاں 



یدا ایک کنبہ آدم اور حوا کے ہاں پساتھ، وقت کے ساتھ 
یٹا ہابیل باغبان تھا۔ ان کا دوسرا بکین، ۔ ان کا پہال بیٹا ہوا

طور چرواہا تھا۔ ایک دن قائِن خدا کے لئے کچھ سبزیاں ب
تحفہ لے کر آیا۔ ہابیل اپنی بہترین بھیڑوں 

لسے کچھ خدا کے میں 
gift  طور تحفہ کے
الیا تھا۔ پر 

کے خدا ہابیل 
سے خوش تحفہ 

ہوا۔



ی خدا کائن کے تحفہ سے راض
ہوا۔ نہیں تھا۔ کین بہت ناراض

اگر تم "کہا، لیکن خدا نے 
مہیں ٹھیک کام کرو گے تو کیا ت

"قبول نہیں کیا جائے گا؟



چھ کین کا غصہ دور نہیں ہوا۔ ک
بیل دیر بعد کھیت میں اس نے ہا

!اور اسے مار ڈاال-پر حملہ کیا 



"  ے؟ہآپ کا بھائی ہابیل کہاں "خدا نے کائن سے بات کی۔ 
پنے کیا میں ا"کین نے جھوٹ بوال۔ " معلوم،مجھے نہیں "

خدا نے کائن " بھائی کا نگہبان ہوں؟
اس کی کھیتی باڑی کرنے کی کو 

آوارہ اسے چھین کر اور صالحیت 
کر سزا دی۔بنا 



ور قائِن خداوند کے حضور سے نکال۔ اس کی شادی آدم ا
دان حوا کی ایک بیٹی سے ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک خان

کین کے پوتے ہی، کی پرورش کی۔ جلد 
اور پوتے پوتیوں نے اس شہر کو پوتیاں 

دیا جو بھر 
نے قائم اس 
تھا۔کیا 



، دنوںآدم اور حوا کا کنبہ تیزی سے بڑھ گیا۔ ان ادھر، 
لوگ آج کے مقابلے میں زیادہ لمبی رہتے تھے۔



ے خدا ن"کہا، جب اس کا بیٹا سیٹھ پیدا ہوا تو حوا نے 
" مجھے سیٹھ نے ہابیل کی جگہ لینے کے لئے دیا۔

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



یا ہی دنایک نسل دوسری نسل کے پیچھے چلتے 
میں، لوگ زیادہ سے زیادہ شریر ہو 

و خدا نے بنی نوع انسان کآخر کار، ۔ گئے
انور تمام ج۔ کا فیصلہ کیاتباہ کرنے 

خدا کو اور پرندے 
تھا کہ افسوس 

نے انسان اس 
دیا تھا۔ لیکن بنا 

شخص نے خدا ایک 
...راضی کیا کو 



بے نوح صادق اوراوالد، یہ شخص نوح تھا۔ سیٹھ کا 
ے تین قصور تھا۔ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ اس نے اپن

بیٹوں کو بھی خدا کی اطاعت کرنا سکھایا۔ 
خدا نے نوح کو ایک بہت ہی اب 

اور خاص انداز عجیب 
استعمال میں 

کا کرنے 
منصوبہ 

!بنایا



آغازانسان کی اداسی کا 

خدا کے کالم، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

6-3پیدائش 

"۔کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہےآپ "
130:119زبور 



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں 
۔ںہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیبتاتی 

ناہ کی جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گہے، خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا 
بیٹے، تے لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوہے، سزا موت 

ھیجا۔ پھر صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بکو، یسوع 
ھتے ہیں اگر آپ یسوع پر یقین رک! یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چال گیا

وہ ! گاتو وہ کرےگے، اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں 
۔ےاور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گگا، آئے گا اور آپ میں زندہ رہے اب 

:خدا سے یہ کہناتو، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے 
ے اور میرے گناہوں کے لئہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا عیسیٰ، پیارے 

یری ماور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم گئے، کے لئے ایک آدمی بن مرنے 
زندگی تاکہ میں اب نئیکردیں، زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف 

رنے اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کپاؤں، 
۔بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمیناپنے اور 

16:3جان ! کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریںبائبل 
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