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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



یا اسحاق بہوں خوش ھاء کیوں جو اوندا پوتر یعقوب گھر َول آ 
ہ اُوں نے ھاء۔اِتھوں تک کہ اُوندا پوتر عیُسووی خوش تھیاءحاالنک
دے پوتر قسم کھادی ھاء کہ اوه اُوں ُکوں قتل کر ڈیسی پر یعقوب

نہ ہن کیوں جو انہاں دا چھوڻا خوش 
ءدی وجہ نال پیئو داچہیتا بال ھابھرایوسف 



سا جڈن یوسف نے اپنے خواب دے بارے اپنڑے بھراؤاں ُکوں ڈ
گندم یوسف آکھیاکہ خواب اچ اوندے"تے اوه بہوں ناراض تھئے۔ 

گے دا پوال سدِھا کھڑا ھاء اتے اوندے بھراواں دے پولے اوندے ا
اداب نال سر ُکوں جھکا کے کھڑے 

۔ ایں خواب دامطلب ہن
ھئے کہ یوسف اے 

بھراؤاں توں اپنے 
خاص ہوسی۔زیاده 



یوسف دے ڈوجے خواب اچ 
چن، سورج تے ستارے وی 
اوندے اگے جھکے کھڑے 

ہن۔ ایتھوں تک کہ ایں خواب
اچ اوندا پیئویعقوب وی 
ناراض ھاء کہ اُوں نے 
راواں اپنڑے آپ ُکوں اپنے بھ

توں وڈا رتبہ کیوں ڈتّے۔



ے ہک ڈھیں یعقوب نے یوسف ُکوں میدان اچ گھال جتھاں اوند
دے ڈڻھا بھرا بھیڈا چرا رہے ہن۔ اُوندے بھراؤاں نے اُوں ُکوں آن

۔ "توںآؤایں خواب ڈیکھن والے ُکوں مار گھُ "تے آپ اچ آکھے 
یوسف ُکوں ایں خطرے دا پتہ نا ھائی



اساں "ھا کہ پر سب توں نِکا بھرا روبن نہ منّا۔تےانہاں ُکوں آک
ُکوں ، ڈیکھواُتھاں ہک کُھو ودےایں"ایندا خون کیوں کروں

اوندے اچ سٹ ڈینے ھاء۔ اُوں نے رات دے ویلے یوسف 
ُکوں بچاون دا منصوبہ بنایا۔



یوسف انہاں جڈن 
نیڻر ااپڑے دے 

اتے اوندے بھراواں 
نے اوندے اُتے حملہ

۔ اوندی رنگ ین کر ڈّتٓ
ڑی پوشاک لہا ڈڻّی جیہ
یعقوب نے اوندے 

کیتے خاص طور تے
بنوائی ھاء۔ َول انہاں

و اُوں ُکوں کھُ نے 
سٹ ڈتّا۔اچ 



دی غیر موجودگی اچ مصر روبن 
اتھوں والے اُڻھاں دا ہک قافلہ ونجن 

ہ یہوده شور کیتا کہ کیوں نلنگھاتے 
یوسف ُکوں ویچ ڈیوں۔لہذا انہاں اساں 

تھئی گئی تے یوسف ُکوںنال گال 

دے ہتھ انہاں تے بَدھا 
چاندی دے سکیاں چند 

ڈتّا۔ اچ ویچ 



یں یوسف دی ہنجواں نال بھریاں اکھ
وسف بہوں تےاُونڻھ نال بدھا الچار ی

اپنے بھراؤاں َول ڈیدھےاپنڑے 
یِا۔خاندان تے وطن تُوں ُدور چال گ



کیا اے یوسف دی پوشاک ھئے؟ 
خون اچ پوسی تھئی؟ اے ساکوں 

اوندے ظالم "بیابان اچوں ملی ھاء 
بھراواں آکھایا، انہاں نے یعقوب
ُکوں وی یقین کراون دی کوشش
کیتی کہ ہک جنگلی جانور نے 
ا۔ اوندے الڈلے پوتر ُکوں مارگھت
ول یعقوب نے اپنے کپڑے چیر

کے ماتم کیتا، تے کوئی نہ ھا
جیہٓڑآُوں ُکون تسلی ڈیندا۔



یوسف ضرور مصر اچ بہوں خوفزده تے اپنڑے آپ ُکوں 
کال محسوس کریندا ہوسی۔شائد اوه اپنڑے گھر ونجن دی 

ہک اوه اُتھوں بھج نہ سکا۔ پراوه وی خواہش رکھیندا ہوئے۔ 
بندے غالم بن کے مصری 

دے گھر اچ ره گیا۔ فوطیفار 
نے جڈن ڈڻھا کہ یوسف فوطیفار 

محنتی تے ایماندار ھئے تے بہوں 
تے اوه بھروسہ کرن کھڑ گیا۔اوندے 



کھا ہک ڈھیں فوطیفار نے یوسف ُکوں آ 
تے کہ تیئں بہوں چنگا کم کریندا ھیں

کہ ایمانداروی ہیں میں اے سوچیندا پیئاں
ن تُوں میڈے گھردے نوکراں دا استاد ب

ونج تے میڈا سارا گھر بار تے 
کاروبارتُوں سنھال گھن۔



وں اُوں سال خدا نے فوطیفر کُ 
چنگی فصل ملی تے یوسف
دی محنت تے وفاداری دی 

وجہ نال اے لوک امیر تھئی 
گئے۔اُوں نے خدا دی خدمت 

ے رج کے کیتی پر یوسف ت
ہک مصیبت پئے گئی۔ 



آکھا فوطیفار دی زال ہک شریر عورت ھاء۔ اُوں نے یوسف ُکوں
انکار کہ تُوں میڈے پائے دی جاء میڈے کول آیا کر۔ یوسف نے

ت نیئں کرسکدا۔ َول اوں عورگناه کیتا۔ اوه خدا دے خالف چاء 
یوسف ُکوں بہوں مجبورنے 
دی کوشش کیتی تے اوه کر 

دا گیِا پراُوندی پوشاکبھج 
عورت ڻکڑااُوں 

ہتھ اچ دے 
گیِا۔ ره 



یڈھے غالم فوطیفار دی زال نے اپنڑے پائے اگے شکایت کیتی کہ ت
طیفار نے میڈے تے حملہ کیتا ھاء۔ ڈیکھ اوندی پوشاک دا ڻکڑا۔ فو
ہ میڈی اُوں ویلے بہوں غصے اچ تھئی گیِا۔ شائد اوه اے جاندا ھاء ک

زال ُکوڑ مریندی پئی ھئے۔ پر صورِت حال 
ایویں دی ھاء کہ اوه سوچن کھڑ گئیِا کجھ 

ہن کیا کرے؟کہ 



تّا۔ فوطیفار نے یوسف ُکوں قید اچ سٹ ڈ
ہ بھانویں اوه بے گناه ھاء پر اوه غصہ اچ ن

ت آیا۔ تھی سکدے کہ اوه انہاں مشکل حاال
توں کجھ سکھ دا ہوؤے کہ اوه جیہڑے ای

ر اچ ھئے کجھ فرق نیئں پوندا، اگحال 
دی نظر اچ میڈی عزت ھئے تو خدا 
ں اوه میڈی مدد کریسی بھانویں میتے 
اچ ای کیوں نہ ہوؤاں۔ قید 



گیاِ الڈلہ پوترغالم تھئی 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

39-37پیدائش۔ 

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