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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ہک ڈھیں موسٰی نے ڈڻھا کہ ہک مصری
ا شخص عبرانی غالم ُکوں مریندا پیِ 

، بھانویں موسٰی نےھائی
دے محل اچ تعلیم فرعون 

پرورش کیتی تے ہکاتے 
ے دی کار راہند شہزاد 

ول ای ھاء 
تاں اوه ہائی 

عبرانی نا ۔ وی 
نے اوں 

دی مدد کیتی۔عبرانی 



وں ُکوں موسٰی نے اپنڑے آسے پاسے ڈیکھ کے کہ کوئی بندا اُ 
الم ڈیدھا تے نئیں، اپنی تسلی کرکے  اُوں نے غالماں دے ظ

ردار سردار تے ٍحملہ کر ڈتّا۔ لڑ دے لڑ دے موسٰی نے مصری س
ُکوں قتل کر ڈتّا تے جلدی نال اُوں ُکوں دفنا ڈتّا۔



ڑ دے اگلے دیہاڑے  موسٰی نے ڈوه عبرانی بندیاں کوں آپس میں ل
نے ِڈڻھا اتے انہاں ُکوں روکن دی کوشش کیتی ۔ انہاں اچوں ہک

آکھا کہ کیا توں میکوں وی اوں مصری دی کار جان توں مار 
جو کجھ کل تھیاء ھاء اوه ہن ۔ڈیسویں؟ ول موسٰی ڈر جیا گیا

گیِا ساریاں ُکوں پتہ لگ ِگیا ھئے۔ فرعون ُکوں وی پتہ چل
ھاء۔موسٰی بھج ونجنا چاہندا ھاء لہذا اور اتھوں مدیان دے ملک 

ُکوں روانہ تھی 
گیِا۔



اء تے اتھاں اُتھاں موسی ٰ کھو ُ دے اُتے آرام کریندا پیا ھ
یتے مدیان دے کاہن دیاں سَت بھینی اتھاں پانی بھرن ک

ی پالون  آگئیانتاں جو اوه اپنے پیئو دے ریوڑ کُوں پان
کیتے اپنڑے اپنڑے تھاں بھر سکن ۔ 



اُتھاں بئے چرواہے وی موجود ہن جنہاں نے انہاں 
نہاں بھیناں ُکوں کھوه تو ہڻا ڈتّا پر موسٰی نے ا

چھوئراں دی مدد تے حفاظت کیتی۔



نے عوامل انہاں چھوئراں دے پیئو 
کہ خیر اے تساںپچھا انہاں کولوں 
اں آگے اوه۔ جڈن انہواپس بہوں جلدی 

لڑکیاں نے وجہ اپنے پیئو دے 
کیتی تے انہاں دے گوش گزار 

اُوں بندے ُکوںآکھا نے پیئو 
آؤ گھن میڈے کول اتھاں 
تہاڈی مدد کیتی جیں 

رعومل دے نال ھاء۔موسٰی 
لگ گیا، جیکوں راہون 
وی آدھے ہن۔ میترو 

کجھ عرصے بعد موسٰی 
وڈی دھی نال موسی دی 

۔ُکوں پرنا ڈتّا گیا



ے مصر دا بادشاه  فرعون مر گیِا ت
خدا دے عبرانی لوک اجن تک 

غالمی دی زندگی گزار دے پئے 
ہن۔ جیس قدر اوه اپنے ستائے 

تے جاون 

جیویں انہاں اتے ہن ڈکھی 
ے گھنن کیتمدد خدا توں نے 
خدا نے تے چاء کیتی دعا 

ڈتّا۔ جواب دی دعا دا انہاں 



الم موسٰی  ُکوں پتہ نہ ھاء پر خدا نے غ
عبرانی لوکاں کیتے انہاں د ی مدد دا 

ھوڑے منصوبہ بنایا۔ موسٰی ُکوں مصر چ
وه سال تھی گئے ہن اتے ہن اچالیہہ 

ر بھیڈ بکریاں چریندا ھا۔ پاتھاں 
کدھار اُوں ُکوں مصر اچ کدی 

۔لوکاں دی یاد ستاندی ھاءپنڑے 



دے ہک ڈھیں موسٰی نے محسوس کیتا کہ اون
ھاء نیڻرے ہک جھاڑی ُکوں بھاء لگی کھڑی

اگ نال اوه جھاڑی سڻر دی نیں۔ پر 
ہ تاں نے کوشش کیتی کہ پتموسٰی 

اے ماجره کراں 
ہئے۔ کیا 



وں جڈن اوه اُوں بلدی جھاڑی دے نیڻرے اپڑےتے خدا نے اُوں کُ 
ھاڑی ایں ج" ۔"اوه بوال،هللا سائیں میں حاضر ھاء " موسٰی "بالیا۔ 

ھاں اپنے جوتیاں اتار کیوں جو اے جاء جت"دے نیڑے نہ آویں ۔ 
۔"توں کھڑا ایں پاک ہئے



اپنڑے لوکاں هللا سائیں نے موسٰی ُکوں آکھا کہ میں تیکوں
ن دے مصردی ؔغالمی اچوں کڈھنب کیتے فرعوُکوں 
بھجیساں پر موسٰی اتھاں جاون کو 

خوف زده تھی گیا۔توں 



ور ڈکھایا َول هللا سائیں نے موسٰی ُکوں اپناعظیم ز
ڈتّا۔تے اُوں نے موسٰی دی ڈانگ ُکوں نانگ بنا



ل جڈن موسٰی نےنانگ ُکوں پوچھل تُوں چایا تے اوه وَ 
ڈانگ بن گیِا خدا نے ہک نواں نشان ڈکھایا۔ 



ھن ۔ موسٰی خدانے حکم ڈّڻا کہ توں اپنا ہتھ اپنے سینے تے رکھ گ
نے ایویں ای کیتا، اتے ول اُوندا ہتھ کوڑھیاں 

برف دی کار وانگوں  
تھی گیِا۔ سفید 



تا تے پر جیویں ای اُوں نے دوباره ایویں کی
ول اُوندا ہتھ ڻھیک تھِی گیِا۔ 



" ر سکدامیں چنگی طرح گال مہاڑ نئیں ک"موسٰی نے بہانا بنایا کہ 
" ے فرمایا اوں نے هللا سائیں ُکوں آکھا۔خدا نے تھوڑا غصہ کیتا ت

وں میں تیڈے نال تیڈے بھرا ھارون ُکوں بھیجساں جو کجھ ت
بولسیں تیڈا بھرا لوکاں نال گال کریسی۔



ا سامان موسٰی یترو دے کول َگیا تے اپن
بِدھ کے مصر کیتے ڻر پیاء۔ 



وسٰی هللا سائیں نے موسٰی اتے اوندے بھرا ہارون دی پہاڑ تے م
ں مالقات کرن اچ رہنمائی کیتی۔ اتھانال 

نے مصریاں ُکوں غالمی توں انہاں 
ڈیون دا منصوبہ بنایا۔ ڈوھاں نجات 

مل کے عبرانی رہنماؤاں ُکوں نے 
خبر دے بارے ڈسیا۔ جڈن موسیٰ ایں 

عبرانی وڈیریاں نے 
نشان ڈکھائے تاں ُکوں 

ُکوں پتہ چال کہ انہاں 
سائیں انہاں دی هللا 

اوه ۔کریسیمدد 
مل کے سارے 
دی تعظیم خداوند 

۔جھک گئےاچ 



بہوں بہادری نال موسٰی تے ھارون فرعوت دے
 سائیں دربار تے ونج کے اُوں ُکوں آکھا کہ هللا

اد دا فرمان ھئے کہ توں میڈے لوکاں ُکوں آز
ڈے۔ کر 



ں ونجن نہ فرعون نے انہاں ُکوں جواب ڈّتٓ کہ میں اسرائیلیاں کوُ 
ں فرعون ڈیساں تے میں تیڈے خدا دا حکم نہ منیساں۔ هللا سائیں کوُ 

نا ذہن بدلن کیتے اپنی طاقت دا استعمال کردا 
۔ پوسی



ِگیاشاہزاده بھیڈاں چارن واال بن 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

5-2خروج 

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور
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10 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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